ערב שבת קודש פרשת יתרו ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
נעשה ונשמע  -הרב יוחאי רודיק
בשבת הקרובה נקרא בע"ה על מעמד הר סיני .עם ישראל עמד בתחתית ההר ,כאיש אחד בלב
אחד ,והכריז "נעשה ונשמע" .במסכת שבת מתואר" :בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו
שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו שני כתרים .אחד כנגד נעשה ואחד
כנגד נשמע" (שבת פ"ח ).כיצד ניתן להבין אמירה המקבלת עשייה וצייתנות עיוורת ,לכאורה ,לפני
חשיבה ושמיעה מה מתבקשים לעשות?
תמיהה דומה אנו יכולים למצוא גם בשעה שר' זירא רצה לעלות לארץ ישראל ועבר על גשר רעוע
לאחר שלא נמצאה לו ספינה מתאימה .אמר לו צדוקי אחד שהיה נוכח במעמד המדובר" :עם של
פזיזים אתם שהקדמתם פיכם לאוזניכם בנעשה ונשמע ובפזיזותכם נשארתם".
הראי"ה קוק עונה לשאלה זו וטוען כי במעמד הר סיני נחשפה עומק קדושתו של עם ישראל ורצונו
הפנימי להתחבר אל בורא עולם ולקיים מצוותיו" .באנו לידי המעלה העליונה הזאת ונהיינו ישראלים
טבעיים ,טהורים ,כטבע האיתן של נשמתנו בעצם טהרה .ובשביל כך הקדמנו נעשה לנשמע ...כל
דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללימוד .הדבורה בונה את תאי כוורתה בדיוק המספרי היותר
שלם ,בלי שמיעת שיעורים בהנדסה ,מפני שכך חקוק בטבעה" .רצונו הפנימי של כל אדם מישראל
הוא רצון טהור המבוסס על שאיפה לקיום מצוות ועשיית הטוב .תוצאה ישירה של מצב נפשי זה היא
הקדמת ה"נעשה" והבעת הרצון לפני החקירה השכלית .זה השלב המידי ,הטבעי ,הראשוני .בשלב
שני ,שלב הכרחי וחשוב אנו מגיעים אל ה"נשמע" שעיקרו העמקה וליבון אמיתי של הדרישה
האלוקית .אין מדובר חלילה בציות עיוור אלא ברצון טבעי שמקורו בנשמתנו הטהורה.
הלוואי ונזכה לחיבור נפשי אמיתי לעולם המצוות מתוך הבנה והזדהות המבוססים על "נעשה
ונשמע".
הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
כמדי שנה התקיים לבנות שכבות י'-י"ב יום מגמות .ביום
זה יוצאות הבנות לסיורים ע"פ תחומי המגמות שלהן
ומרחיבות את הידע בתחום שבחרו .יום זה הינו יום שיא
עבור הבנות מכיוון שהוא מעשיר את ההשכלה שלהן
בתחום ללא נגיעה בחומר הבגרות ומאפשר זמן גיבוש
בתוך הקבוצה ועם מורה המגמה.

בנות מגמת כימיה השתתפו בפעילות מדעית בקמפוס בגבעת רם .הן שמעו על מחקר בחזית המדע
בתחום הפולימרים הביו-רפואיים המתכלים ,צפו במופע מדעי מרשים ואף השתתפו בחלקו ,ביקרו
במעבדות מחקר עדכניות וסיירו בספרייה הלאומית.
בנות מגמת ביוטכנולוגיה סיירו במעבדות בלמונטה בגבעת רם.

בנות מגמת ביולוגיה סיירו במכון וייצמן .בנות י"א-י"ב במגמה
השתתפו במכון ויצמן ביום פעילות בנושאי תאי גזע ושמעו
הרצאות על חידושים ומחקר עדכני בתחום זה וערכו ניסויים
המדגימים את שיטות העבודה הנפוצות במעבדות
המחקר ברחבי העולם בתחום.
בנות מגמת פיזיקה סיירו במדע-טק בחיפה ,ביקרו בין השאר
בתערוכת החלל ובתערוכת "אנרגיה ירוקה" ועצרו לארוחה קלה
ליד הים.
בנות מגמת אלקטרוניקה בקרו במכון
צומ"ת בגוש עציון והשתתפו בבנייה
חווייתית של פרויקט יצירתי.
בנות מגמת ארץ ישראל יצאו
למערות בית ג'וברין ,זחלו במערכת
המערות התת-קרקעיות והצטרפו לפרויקט
הארכיאולוגי וחפרו בתל מרשה החל משלב המעדר
ועד שלב הסינון ומיון הממצאים .במקום הן שמעו את
סיפורה של העיר .בין ממצאיהן :חלקי כדים ,חרוזים
מגולפים ואף מטבע!
בנות מגמת אומנות יצאו ליום אומנות חוויתי בתל
אביב .סיירו בשדרות רוטשילד וגילו
פסלים מסתתרים ,בגלריה sommer
לאומנות מודרנית וצפו בתערוכה של
האמנית נעמה ארד שיצרה יצירות אומנות
יפיפיות ומרתקות מניירות ,מחוררים
ואטבים משרדיים ...הבנות בקרו גם
במוזיאון נחום גוטמן ובשכונת נווה צדק.
לסיום היום יצרו בין הסלעים והחולות
בחוף הים.

תודה רבה למורי המגמות על ארגון והובלת היום :עדנה פרידמן ,רכזת מדעים ,תמר נתן ,מרב
סיאני ,מלכיאלה סתיו ,תהילה אורן ,רפאל אסולין ,איציק פארן ,שלומית מנדלבאום ,ואביבה
וינטר .וכן תודה למורים שהצטרפו וליוו יום זה :מרים רוזנפלד ,נורית אהרוני ,חיה שוויצר ,דבורה
שמחוביץ' ,רחל גולד ,נעמי ישורון ,עדי דוד ולמדריכה שרה ברכה.
לכבוד ט"ו בשבט הכינו המדריכות רומי ודליה פעילות פיצוחים אינטראקטיבית בנושא .בנות
שכבות ז'-ט' השתתפו ונהנו לפתור את השאלות ומאווירת המשחק.

קבוצת ביולוגיה של המורה מרב סיאני
בשכבת ט' קיימה פעילות מיוחדת
לקראת ט"ו בשבט במהלכה הכינו
מאכלים מכל חלקי הצמח.

כתה י''ב , 4כתה ט' 1וכתה ח 1קיימו כל כתה בנפרד פעילות
כתתית לכבוד ט"ו בשבט.

במסגרת לימוד היסטוריה השתתפו בנות שכבה י"ב במרכז למידה בנושא חיי היום-יום בגטו .מורות
המקצוע בשכבה הדס גודמן וענת בזק הכינו חדר לימוד מעוצב בתפאורה הממחישה את רוח הימים.
הבנות למדו על זוויות שונות בחיי הגטו בדרך חווייתית ושונה.

השבוע התקיימה פעילות "לשמה" משותפת לשכבת ט'-י' במהלכה ,בנוסף למסגרת הפעילות
הכללית ,הכינו הבנות יצירות מרשימות מאוד ברמה מקצועית בעזרת אצטרובלים וחלקי ענפים
מיובשים

מזל טוב לבנות :מוריה וסרמן ,שקד אהרון ,שרה טייץ ,מוראל ישראל נעים,
הדס הורביץ ,יעל ברכה חלפון ,הדס קוסובסקי.

שבת שלום
הרב עודד
וצוות האולפנא.

