בס"ד

ערב שבת קודש פרשת וישב ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"וישאלהו האיש לאמור מה תבקש ,ויאמר את אחי אנכי מבקש"...
(בראשית ל"ז ,ט"ו-ט"ז)
אמרו חז"ל (ברכות דף ל')" :לעולם ישתף עצמו עם הציבור" ,ואמרו (שבת דף י"ב)" :מי שיש לו
חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל" -שמתוך שכוללו עם אחרים בקשתו מתקבלת
בזכות הרבים .וכן (שם) "היה רבי יוסי אומר :המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל" -מכאן נהגו
העולם ,כשמתפללים עבור חולה ,או מאחלים לו רפואה שלימה אומרים" :הקב"ה ישלח לו רפואה
שלימה בתוך שאר חולי ישראל" .וכן ב"מי שברך" אחד לחולה ואחד לבריא ,אומרים" :עם כל
אחינו בני ישראל" .ואם אין ראיה לדבר ,יש רמז לדבר בפרשתנו " :וישאלהו האיש לאמור מה
תבקש? ,ויאמר את אחי אנכי מבקש" -כל בקשה שלך תהא "את אחי אנכי מבקש" ,בתוך כלל
ישראל אחינו( ...אוצר חיים על התורה)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
כמדי שנה התקיים השבוע באולפנא "יום יקירות" .כל הבנות עמלו ,עיצבו ,צבעו ,הדביקו וגזרו
למען יצירת קישוט כיתה מרשים .הנושא שנבחר השנה על ידי בנות האולפנא היה "בית" וכל כיתה
נתנה לנושא את המשמעות שלה .תודה למועצת תלמידות על הובלת בחירת הנושא ,למדריכות
על ארגון האירוע המורכב ,לאורי ואלי על ההתגייסות לתליית התוצרים ולמחנכות .בימים הקרובים
יעברו בנות המועצה ויבחרו בשתי כיתות בעלות הקישוט הערכי והיפה ביותר.

לבנות שכבת י' התקיים בוקר שכבה .הבוקר נפתח בארוחה שארגנו הבנות ולאחר מכן השתתפו
הבנות בפעילות או-די-טי בארגון ובהנחיית המדריכות רומי ודליה.

בנות שכבת ט' התכנסו לערב אמהות ובנות בנושא "האור שבי" .במהלך הערב הן יצרו יצירה
משותפת ,שמעו את שיחתו של הרב עודד וצפו בהצגתה של הגב' ליאת שטרן.

קבוצת תלמידות משכבות ז'-ח' השתתפה
בתחרות האסטרונומיה ע"ש אילן רמון במוזיאון
המדע .יישר כוח למשתתפות :הודיה היין ,מאירה
ליפקין ,מאירה שור,נעה פסט ,נעמי חלפון ,רחל
לוינשטיין ,שירה אברמס ,רעות מלניק .תודה רבה
למנהלת אשכול הפיס המורה נורית אהרוני,

שארגנה וליוותה את הקבוצה.

בנות המדרשה השתתפו השבוע בכנס י''ט כסלו שהתקיים בבנייני האומה.

מזל טוב לאנשי הצוות :למירה פוטרמן לאירוסי בתה.
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
עינב בן אבו ,עליזה אמבאו ,רחל לוונשטיין ,אור אביקר ,שרה שטרית ,רינת
שוב ,אילנית ליברמן ,דניאלה קויפמן ,גבריאלה לוי ,שני פאקנהאד ,תאיר
חמיאל ,הילה חמיאל ,נעמי בנג'י ,נוי פינטו ,אוריה קלמנוביץ'

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

