ערב יום הכיפורים תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אלקי ,עד שלא נוצרתי איני כדאי ,ועכשיו כשנוצרתי כאילו לא נוצרתי"
(מתוך תפילת יום הכיפורים).
"לפני שנוצרתי ,כל אותו הזמן הבלתי מוגבל עד שנוצרתי ,ודאי לא היה דבר בעולם שהיה
צריך לי ,כי לו הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר ,וכיון שלא נוצרתי עד
אותו הזמן ,סימן שלא הייתי כדאי להבראות ,ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת
שנבראתי ,כי אז הגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות .ואילו
הייתי מייחד מעשי אל התכלית ,בריאתי היתה כדאית ,אבל כיוון שאין מעשי מכוונים
לתכלית המיועדת ,הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי ,כמו שלא הייתי
כדאי קודם לכן".
(מתוך פירוש עולת ראי"ה לרב אברהם יצחק הכהן קוק ,זצ"ל זיע"א)

הורים יקרים,
אנו כואבים את פטירתה הפתאומית של היועצת היקרה והמסורה ד"ר לאה כפיר ע"ה,
אשר הייתה חלק משמעותי ממשפחת האולפנא במשך  71שנים.
את הבשורה המרה קיבלנו ביום שני בערב ומיד כינסנו את בנות שכבת ט' ששהו באולפנא
במסגרת תכנית "לשמה".
כמו כן נשלחו הודעות לצוות המורים ולכם ההורים.
צוות ההנהלה התכנס בשעות הערב ע"מ להיערך ליום המחרת.
ביטלנו את התוכניות והסיורים שתוכננו ליום ג' כדי לאפשר לבנות ולצוות להיות ביחד
ולחזק אלו את אלו.
צוות המורים נקרא להגיע לאולפנא מוקדם בבוקר וקיבל תדריך והנחיה על האופן שבו יש
לפתוח את היום ולשוחח עם התלמידות.
התכנסנו לתפילה משותפת של התלמידות וצוות המורות .לאחר מכן אמר הרב עודד ראש
האולפנא ,דברי הספד ודיבר על דמותה המיוחדת של לאה ע"ה ועל תרומתה המיוחדת
לאולפנא במהלך שנות עבודתה.
במעמד זה נאמרו פרקי תהילים לעילוי נשמתה נלמדו משניות ,וכן הושמעו דברי זיכרון מפי
המורה רחלי גרינבוים ,היועצת גילה ברגר ,וכן מפי התלמידה נעה שווץ מכיתה י"ב .שרנו
שירי נשמה שחיזקו ורוממו את רוחנו להתמודדות איתנה עם האירוע העצוב.
לאחר מכן ,שוחחו רוב המחנכות עם הבנות בכיתותיהן .בשיחה זו נתנה אפשרות להעלות
רגשות ומחשבות ,וכן לדון במשמעותו של אירוע כזה עבורנו.

בהמשכו של היום השתדלנו לחזור לשגרה מותאמת ולקיים מסגרות לימודיות רגילות.
הוזמנו הסעות ללוויה ,ובנות מכתות י"א  -י"ב אשר רצו להשתתף וקיבלו אישורי הורים,
נסעו בליווי הצוות החינוכי ללוויה.
אנו חשים כי תלמידותינו מצוידות בכוחות אישיים ואמונים נפלאים ,אך נמשיך לשוחח עמן
ונגיש עזרה בהתאם לדרכים שיתפתחו.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או דאגה ולשתף אותנו.
"ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעתו מעל כל פנים"
בשורות טובות ,ישועות ונחמות.

ברצוננו לעדכן אתכם בפעילויות שנעשו באולפנא בשבוע האחרון לקראת יום הכיפורים.
בנות שכבת י"ב השתתפו ביום עיון בנושא תשובה לקראת יום הכיפורים שנערך במכללה
ובמסגרתו שמעו שיחה מפי הרב מיכי יוספי ואת סיפורו האישי של הרב יוסי שריקי
במהלך השבוע נכנסו בנות שכבה י"ב אל הכיתות בשכבות השונות בכדי להעביר פעילות
קצרה לקראת הימים הנוראים.
ביום חמישי התקיים מבחן בהלכות החגים ולאחריו נפתח יום התעוררות לכלל בנות
האולפנא ,אשר במסגרתו האזינו בנות כיתות ז' -ח' לסיפורו חזרתו בתשובה של הרב
משה בנבנישתי ,וצפו במופע פנטומימה ייחודי של הפנטומימאי עופר גורן שעסק בתפילה,
היבטיה ומשמעותה .במקביל שמעו בנות כיתות ט'-י"ב את שיחתו המחזקת והמרגשת
של אהרון קרוב – פצוע מלחמת לבנון השנייה והשתתפו בסדנאות שונות העוסקות
בתפילה מזוויות שונות ומגוונות -סדנת אימון אישי על הכנה לתפילה מפי הגב' מיכל

לנגר ,סדנת מחול ותפילה מאת הגב' רבקה וולקר ,שיחה בליווי סרטונים מפי הרב אליהו
קרפלד ,סדנת פסיכודרמה מאת הגב' תמר קריספין וסיפור תשובה מאת מר הרצל ניקר.
את היום סיימנו בשיחה לקראת יום הכיפורים של ראש האולפנא ובמופע חווייתי של מר
עופר חתוקה בשירה ותפילה ,ממנו יצאנו מחוזקים ומרוממים לקראת יום הכיפורים.

מזל טוב למורה מורן להולדת הבן ,יזכו לגדלו
לתורה לחופה ולמעשים טובים עם הרבה שמחה
וסיעתא דשמיא.
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
הודיה חסיד ,ליאורה לוי ,ירדן אברגל ,שרה שיטרית,
מרים הלל ,תמר אלון ,מרב הוכשטיין ,,רננה דוידי,
טליה איזיקיאל ,אביטל גרוסברד ,אור-שלי ויצמן ,דפנה
לומברוזו ושרה ליאורה וינר.

הנהלת האולפנא ,צוות המורים והעובדים ובנות האולפנא,
שולחים תנחומים למורה שפרה שטרן על פטירת אביה,

הרב אברהם דוד ויינגוט ז"ל.
המקום ינחם אותה ואת משפחתה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא יוסיפו לדאבה עוד ,ובעבודתה החינוכית ,תנוחם.

"פרי עץ הדר" "והדרת פני זקן"
מספרים על הרב אריה לוין זצ"ל ,שערב סוכות עבר בשכונת מאה שערים ,נכנס לאחת
מחנויות הספרים שעברה הסבה לקראת חג סוכות ,ומוכרים בה ארבעת המינים .במהירות
בחר לעצמו אתרוג ,שילם למוכר בזריזות ,הכניס את האתרוג לכיס מעילו הארוך ,ויצא
החוצה.
אחד האנשים שהכיר היטב את הרב אריה לוין ,היה במקום ,ראה את הדבר ,והתפלא מאוד.
ניגש לרב אריה ושאל אותו ,הרי כל בחור צעיר כאן ,בודק את האתרוג בזכוכית מגדלת,
ואיך אתה כל כך בקלות בחרת לעצמך אתרוג בלי בדיקה מיוחדת ודקדקנית? ענה לו הרב
אריה לוין – ישנן שתי מצוות בתורה שעליהן כתבה התורה דין הידור ,האחת "והדרת פני

זקן" והשנייה "פרי עץ הדר" הרבה אנשים מוכנים להוציא ממון רב על מנת לקיים את
מצוות ההידור באתרוג .ואילו אני לקחתי על עצמי לקיים דווקא את מצוות ההידור של
"והדרת פני זקן" מכאן אני ממהר לבית החולים למצורעים בשכונת טלביה ,שם אני מבקר
גם מספר חולים זקנים ,ובכך מקיים את מצוות "והדרת פני זקן".
השוואה כעין זו כתובה במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח ,פרשה ג' "זה אלי ואנוהו"( "רבי
ישמעאל אומר וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו? אלא ִא ַנוֶה לו במצות אעשה לפניו
לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפלה נאה .אבא שאול אומר ִא ַד ֶמה לו מה הוא רחום וחנון
אף אתה רחום וחנון"

שנה טובה ,גמר חתימה טובה
וחג שמח,
לנו ולכל בית ישראל
הרב עודד
וצוות האולפנא

.

הורים יקרים,
תזכורת ועדכון חשוב!
ערב הכרות עם הנהלת האולפנא והמחנכות לכיתות ז' יתקיים ביום
רביעי כ"ח בתשרי ( ).1.7..1.70בשעה  70:..באולפנא.
ערב היכרות עם המחנכות לכיתות ח-י"א יתקיים ביום רביעי כ"ח
בתשרי ( ).1.7..1.70בשעה  1.:0.באולפנא.
ערב היכרות לבנות השמינית והוריהן לקראת המסע לפולין יתקיים
אי"ה ביום ראשון  ,ב' בחשון(.).1.7..70
הערב ייפתח בשעה  73:0.במפגש של ההורים עם המחנכות ,בכיתות
השכבה.
ובשעה  1.:..נתכנס כולנו ,הורים ובנות באודיטוריום של בניין
המדעים להצגת תכנית המסע לפולין.

