ערב שבת קודש פרשת ויצא ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויזבח יעקב זבח בהר ,ויקרא לאחיו לאכול לחם" (בראשית לא נד).
מפרש המדרש (קהלת רבה ז')" :וכי אחיו היו ...והלוא בניו היו? אלא כשהגיעו לשכמו ,דימה [יעקב]
אותן לו וקרא אותן לו אחים".
על מדרש זה כותב הרב אלימלך בר-שאול ספר "ריח מים":
"הורים ,ובייחוד הורים מסורים ביותר ,מצפים ליחס של כבוד מצד ילדיהם .ואמנם זוהי מצוַת התורה:
'כבד את אביך ואת אמך'' ,איש אמו ואביו תיראו' .גדולה וקדושה וחמורה היא מצוה זו ,ואשרי מי
שזוכה לקיימה כמאמרה ,בשלמותה ,בכל דקדוקיה וכוונותיה .אבל גם על ההורים ישנה חובת כיבוד
כלפי ילדיהם שנתבגרו .זהו חלק ממצות חינוך שההורים מצווים עליו .על ההורים לזכור שילדים
שנתבגרו דורשים הכרה בבגרותם ,ואינם רוצים שיוסיפו לראות בהם ילדים .ואם אין מכירים
בבגרותם ,או אפילו מתעלמים ממנה גרידא ,הרי הם נוטים להוכיח את בגרותם על ידי התמרדות
בדיבור או גם במעשה ,וסופה מי ישורנה ומי ישערנה .על ההורים להכיר מיד בסימני בגרות גופנית
ורוחנית של ילדיהם ,להסתגל אליה ולהכיר בה ,ולהוכיח הכרה זו להלכה ולמעשה .אז יוכלו
[ההורים] מחדש להיות מחנכים טובים ונשמעים לילדיהם שנתבגרו .אשרי ההורים העומדים במאמץ
זה בכל יכולתם ,ואשרי הילדים הזוכים להורים כאלה".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
אנו מתכוונים לקיים אי"ה מידי ראש חודש "מפגש נשי" .במסגרת
התוכנית ניפגש עם אישה שמשלבת בין עולמה התורני ערכי ובין החיים
בעולם המודרני .בראש חודש כסלו פגשנו את הגב' סיוון רהב מאיר,
אשת תקשורת בערוץ  2ובגלי צה"ל .סיוון סיפרה לבנות על הדרכים
בהם היא מנסה להאיר ולהציג רעיונות עם עומק וערכים בתוך מערכת
החדשות .לאחר השיחה התקיימה הרקדה שאורגנה ע"י מועצת
תלמידות.

במסגרת לימוד נושא העלייה הראשונה בשיעורי היסטוריה יצאו השבוע בנות שכבת י' לסיור
במזכרת בתיה וראשון לציון .תודה למורה ענת בזק על ארגון הסיור.
הרב עודד שוחח עם בנות שכבת ח' בעקבות פטירת של הגב' אילה ויצמן ז"ל ,אמה של חברתן
לשכבה.
במסגרת תוכנית גם אני יכול שמעו בנות שכבת ח' הדרכה מפי היועצת ,גילה ברגר ,כיצד לראיין
אדם בעל צרכים מיוחדים על הקשיים והפתרונות בסיטואציות שונות בחייו.
בנות השמינית נפגשו השבוע לראשונה ,עם המקשרות מהאגודות השונות של השירות הלאומי,
אשר תעזורנה להן במהלך השנה לבחור מקום שירות מתאים עבורן.
כהכנה לסמינריון "ציונות דתית" שיתקיים בשבוע הבא קיימו הרכזות החברתיות שיחה עם בנות
השביעית.
יישר כח לבנות השמינית על ארגון קבלת שבת לכל בנות האולפנא ביום חמישי בהפסקת הצהריים.

מזל טוב לאנשי הצוות :לנעמה פריימן להולדת הבן

צרור ברכות למחנכת אילת (בוירסקי)
לרגל נישואיה!!!
יזכו היא ובעלה לבנות בית נאמן
בישראל באהבה ואחווה ושלום ורעות עם
הרבה שמחה וסייעתא דשמיא

מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:

שקד סלמה ,פיליפ נעם ,יסכה כהן ,אריאלה ארנסט ,רותם יורב,
רחל זקן ,ליאת ריפמן ,אלישבע נידרברג ,לילך דוד פור,
רות קפלינסקי ,עינת פרנקל ,את-אל אבנר שאער.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

