ערב שבת קודש פרשת "צו" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
סדר באמונה -

הרב עודד

אנו עומדים לפני חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל

ֹשה ַע ְבדּ וֹ " (שמות פרק י"ד פסוק ל"א)
ה' ַויַּאֲ ִמינ ּו ה' ו ְּבמ ׁ ֶ

הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"( שמות כ' ,ב') ועל זה

לטובה ,כאשר שיאו של החג הוא בליל הסדר ולכן עיקר מצוות

הרמב"ן בפירושו לספר שמות (פרק י"ג פסוק ט"ז) אומר ,כי

אומר הרמב"ן (שם) "הדיבור הזה הוא מצוות עשה" לדברי

החג נוהגות בו .אחת המצוות המרכזיות בליל הסדר היא מצות

מאז היות עבודה זרה בעולם בימי אנוש ,ישנם בעולם שלשה

הרמב"ן התורה מצווה על כל יהודי להאמין בקב"ה ,בזכות יציאת

"והגדת לבנך" ,שעניינה סיפור יציאת מצרים ,כפי שכתוב

סוגי כופרים .הסוג הראשון ,כופרים במציאות ה' ואומרים כי

מצרים ,מפני שיש ביכולתו של כל אחד להגיע לאמונה בקב"ה

בהגדה "וַאֲ ִפיל ּו ּ ֻכ ָּלנ ּו חֲכָ ִמיםֻ ּ ,כ ָּלנ ּו נְ בוֹ נִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו ז ְֵקנִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו

העולם קדמון .הסוג השני ,מודים במציאות ה' אך כופרים

על סמך הניסים הרבים שקרו לאבותינו ,אבל החובה מוטלת

יאת ִמ ְצ ַריִם .וְ כָ ל
יצ ַ
יוֹ ְד ִעים אֶ ת הַ ּתוֹ ָרהִ ,מ ְצוָה ָעלֵ ינ ּו ְלסַ פֵּ ר ִ ּב ִ

בידיעת ה' את הנעשה בעולם .והסוג השלישי מודים במציאות ה'

עלינו להעביר את הסיפור מדור לדור "והגדת לבנך"

ש ָּבח".
יאת ִמ ְצ ַריִם ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ֻ
יצ ַ
הַ ּ ַמ ְר ֶּבה ְלסַ פֵּ ר ִ ּב ִ

ובידיעתו את הנעשה בעולם ,אבל כופרים בהשגחתו את העולם.

ולכן ,כל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח .מפני

וצריך להבין מה נשתנה סיפור יציאת מצרים מיתר המצוות,

עשרת המכות במצרים ,נועדו לבטל את דעת הכופרים ,על ידי

שאין סוף לעומק האמונה ולבהירות האמונה שאפשר וצריך

שלכל המצוות הנוהגות בחגים יש שיעור מהתורה שבו יוצאים

גילוי מציאות ה' השגחתו ושליטתו בעולם .ומסביר הרמב"ן ,כי

להגיע .העיסוק בסיפור יציאת מצרים מגביר ומעמיק את

ידי חובת המצווה ,לעומת מצוות סיפור יציאת מצרים שלה אין

בעשרת המכות באו שלושה נוסחים שונים ,כנגד שלושת דעות

האמונה ,ולכן כל המרבה לספר ,הרי זה משובח .כמו שמביאים

שיעור וכל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח.

הכופרים.

בחסידות ,על הפסוק (תהילים קט"ז פ"י) "האמנתי כי אדבר"

ובכלל צריך להבין מה פירוש השם "ליל הסדר" על איזה סדר

וכך כותב הרמב"ן (שם) "ולכן יאמר הכתוב במופתים ,למען

שהדיבור באמונה מחזק ומעמיק את האמונה.

מדובר? הסברים שונים ניתנו לשאלה זו ,אבל דומני כי הסדר

תדע כי אני ה' בקרב הארץ (לעיל ח' י"ח) להורות על ההשגחה,

ויש לציין ולהוסיף שמידת האמונה נתגלתה במיוחד אצל

שאנו אמורים לעשות בלילה הזה ,הוא סדר באמונה .חג הפסח

כי לא עזב אותה למקרים כדעתם .ואמר (שם ט' כ"ט) למען תדע

יאה
הנשים .על הפסוק (שמות ,ט"ו ,כ"א-כ"ב)" .ו ִַּת ַּקח ִמ ְריָם הַ ְ ּנ ִב ָ

הוא חג האמונה .פסח חל בחודש הראשון שאנו מונים ליציאת

כי לה' הארץ ,להורות על החידוש ,כי הם שלו שבראם מאין.

ָשים ַאח ֲֶריהָ ְ ּב ֻת ּ ִפים
אן� כָ ל-הַ ּנ ִׁ
אֲ חוֹ ת ַא ֲהרֹן אֶ ת הַ ּתֹף ְ ּבי ָָד ּה ו ּ ֵַתצֶ ָ

אשוֹ ן הוּא
ֹאש ח ֳָד ִׁשים ִר ׁ
מצרים ,כפי שנאמר" ,הַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה לָ כֶ ם ר ׁ

ואמר (שם ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ להורות על

ו ִּב ְמחֹלֹת" ,הרי יש לתמוה ,מאין היו לבנות ישראל תופים הרי

שי הַ ּ ָׁשנָה"( .שמות י"ב ב) .הוא החג הראשון שאנו
לָ כֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵ

היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב בידו כי בכל זה היו המצריים

יצאו ממצרים בחיפזון? ואומר רש"י" ,מובטחות היו צדקניות

חוגגים על פי סדר החודשים בתורה מפני שעינינו של חג הפסח

מכחישים או מסתפקים אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים

שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים

הוא לבסס את האמונה בקב"ה ולכן הוא ראש וראשון לכל הח־

נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה ,ובעבור כי הקב"ה לא

ממצרים".

גים האחרים .הוא הבסיס לאמונה היהודית ולקיום המצוות.

יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר יצווה אותנו

וכך כותב הרב שמשון רפאל הירש בספרו "חורב" (פרק ע"ה),

הרבי מסלונים ,הרב שלום נח ברזובסקי זצ"ל ,בעל הנתיבות

שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו ונעתיק הדבר אל

פעמים רבות בדברי ימי עמנו הצילו בנות ישראל את הרוח וחיי

שלום ,כותב ,כי שורש גלות מצרים הוא הכפירה בקב"ה כמו

בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון"

טהרה בישראל עד כדי כך ,שאפילו גאולת ישראל ממצרים

שר אֶ ְׁש ַמע
שאומר פרעה (שמות ה' פ"ב) " ַויֹּאמֶ ר ּ ַפ ְרעֹה ִמי ה' אֲ ׁ ֶ

לדברי הרמב"ן ,כמובן שכל אדם שיראה ניסים ונפלאות יאמין

בזכות נשים צדקניות הייתה .תופעה כזאת יכולה לחזור ואמנם

ִש ָר ֵאל לֹא
ִש ָראֵ ל ,לֹא י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ה' ,וְ גַם אֶ ת י ְ ׂ
ְ ּבקֹלוֹ ְ ,ל ַׁש ּ ַלח ֶאת י ְ ׂ

מיד במציאות ה' ,בידיעתו ובהנהגתו את העולם .אבל הקב"ה

שוב תשוב ,ורוח ישראל סבא תקום לתחיה מתוך ליבן של בנות

אֲ ַׁש ּ ֵלחַ " .וכמובן התיקון ,הוא האמונה בקב"ה .כל עניין עשרת

לא יעשה בכל דור ,אות ומופת לעיני כל רשע או כופר ,מפני

ישראל כשרות"

המכות ויציאת מצרים נועדו לגלות את מציאות ה' והנהגתו את

שהמופתים שאירעו לאבותינו ,מספיקים לבסס ולחזק גם בנו את

ויהי רצון שנזכה להסב כולנו דרך בני חורין מתוך אמונה,

העולם .כפי שבני ישראל אומרים לאחר בקיעת היםַ " ,ויּ ְַרא

האמונה בבורא עולם.

הודאה על העבר ותפילה לעתיד,

שר ָע ָׂשה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ַוי ּ ְִירא ּו הָ ָעם אֶ ת-
ִש ָראֵ ל אֶ ת-הַ יָּד הַ ְ ּגדֹלָ ה אֲ ׁ ֶ
י ְׂ

במעמד הר סיני בדיבר הראשון נאמר "אנכי ה' אלוקיך אשר

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

בנות והורים יקרים,

באגודת אפרת

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
בשבוע שעבר יצאו בנות כיתה ז'  4להתנדבות באגודת אפרת בקרית משה.
הבנות ארזו בזריזות ובשמחה גדולה ארגזים עם מצרכים לתינוקות.
הבנות נהנו מאד ועבדו בשיתוף פעולה יוצא דופן .אשריכן!

בשבוע שעבר יצאו בנות כיתה ח' 3להתנדבות באגודת תכלית .יישר כוח לבנות ולמורה יהודית
מושקוביץ על הליווי.

בשבוע שעבר שמעו בנות שכבות ז'-ח' שיחה מרתקת לקראת הפסח מפי הרב דודי פוטש.
במסגרת אירועי שבוע החמ"ד השתתפו תלמידותינו ביום חמישי ב"היכל שלמה"
ביום שיא למשתתפי התחרות הכתיבה "שורה ראשונה" ,שבסיומו נערך טקס הכרזת הזוכים בתחרות
והענקת הפרסים לזוכים.
בתחרות השתתפו תלמידות האולפנא:
עדנה נהרי מכיתה ז 1ואילה אביבי מכיתה ח2
וכן לתלמידות הזוכות:
הדס הס כיתה ז 2-שזכתה במקום השלישי בתחרות החטיבה על סירה "מילים".
ולשני נקי מיא  2על זכייתה בפרס חביב הקהל על סיפורה "עשה לך רב".

שיחה מפי הרב דודי פוטש

בשבוע שעבר בתוכנית "לשמה" שמעו הבנות שיחה מפי הרב שאולי סיאני על ארבעת הבנים בהגדה ועל הימצאותם של בנים אלו בחיים שלנו.
לאחר מכן נהנו הבנות מפעילות מדריכות חווייתית .בפעילות הערב נהנו הבנות מפעילות מיוחדת "סוגיות על פחיות" אשר במהלכה הן דנו בסוגיות מחיי היום יום בליווי כיבוד
עשיר ומפנק .תודה רבה לרכזות התוכנית עליזה וחנה ולמדריכות מהשמינית.

טיול של העולות החדשות למוזיאון הילדים בחולון
התלמידות העולות באולפנא ותלמידות האולפן נסעו לטיול משותף עם תלמידות עולות מבתי ספר נוספים ברחבי ירושלים.
העולות החדשות ,המורה רותי וצוות האולפן ביקרו ב"מוזיאון הילדים הישראלי" בחולון והשתתפו בפעילות חווייתית
בתערוכה "הזמנה לשקט" .כולן נהנו מהתקשורת באמצעות הבעות פנים ופנטומימה ומהמפגש השקט עם המדריכים
החירשים שהובילו בדממה את הפעילות.

פעילות חברתית של כיתת האולפן
תלמידות כיתת האולפן ,בת השירות עדן והמורה אורית יצאו לפעילות חברתית מגבשת בשכונת בית וגן .הפעילות התנהלה
בעברית בלבד ,ובמהלכה קנו התלמידות מצרכים לארוחת בוקר משותפת ושיחקו במשחקי חברה שונים.

בשבוע שעבר יצאו בנות כיתה י' מקבוצת מדעניות העתיד לסיור מיוחד.
הבנות נהנו ממשחק ניווט בגן הבוטני ,מארוחת צהריים טעימה ומסדנא אטרקטיבית במוזיאון המדע.
הבנות השתתפו בסדנת  -Makeריקוד המכונה ,סדנא המשלבת אומנות ,מדע וחשיבה 'מחוץ לקופסא'.
הן פיתחו מכשיר קטן שמצייר על דף פלורסנטי בעזרת פנס קטן ללא מגע יד אדם.
התוצרים של הבנות היו מרשימים ומתוחכמים.
כמו כן ,הבנות סיירו בתערוכת האופניים במוזיאון
תודה למורה שירה קלמוס שליוותה את הבנות
ולשרי רקובר על ארגון הפעילות
פרויקט מדעניות העתיד נתמך ע"י משרד המדע במטרה לעודד בנות מצטיינות בתחומי המדעים בכיתות י'-י"ב להצליח
בלימודי התיכון ולבחור ללמוד באקדמיה בעתיד באחד ממקצועות המדע.
בשבוע שעבר יצאו בנות מגמת ביולוגיה לסיור אקולוגי בשמורת הטבע של חולות ניצנים (ליד היישוב ניצן) .הסיור מהווה
חלק מההערכה החלופית של מגמת ביולוגיה ונועד לאפשר לתלמידות להכיר מקרוב את טבע הארץ ,תוך חשיפה לתופעות
ביולוגיות אנדמיות (השייכות למיקום מסויים) .במהלך הסיור הבנות טיילו בדיונות החול ,בין שיחי רותם המדבר ולענה חד-
זרעית ,מדדו טמפרטורות על פני החול ובעומק מתחת לחול (נחשו איפה חם יותר?!) ,הגדירו צמחים והניחו מלכודות ליליות
(עם במבה לפיתוי החיות) .בזמן שהמתינו כשעתיים ללכידת חיות הלילה במלכודות ,נהנו הבנות מקומזיץ טעים ומפנק .לקראת
סוף הסיור חזרו הבנות בחושך למלכודות כדי לצפות בבעלי החיים שנלכדו .מובן שלאחר תיעוד וצילום ,כל החיות שוחררו
בשלום בחזרה לטבע .הבנות זכו לראות חיות מדהימות ,כולל גרביל חוף ,שני גרבילי חולות ,עקרב חול דק-לסת (שזוהר כמו
צעצוע באור אולטרה-סגול!) ועוד .הייתה חוויה נהדרת! הבנות שבו לבתיהן לקראת חצות ,עייפות אך מרוצות ועשירות בידע
מדעי וביולוגי רב!
הסיור היה מדהים הודות להדרכתו המעולה של אבישי שלמה ,רכז תחום ההדרכה האקולוגית בחברה להגנת הטבע .תודה לכל
מארגני הסיור ולמורות רונית הופמן ונורית אהרוני שליוו את הסיור.
בשבוע שעבר יצאו בנות כיתה י"א ממגמת ביוטכנולוגיה לפעילות מעבדה בבלמונטה לצורך סיום פרוייקט החקר בנושא
ביוסנסורים לניטור פעילות גנוטוקסית -מסרטנת .תודה למורה תמר מנחמוב על הארגון ועל הליווי.

בנות שכבת י' יצאו לטיול שנתי באזור הגליל .הן טיילו בהרי הגלבוע ונהנו מהפריחה הנהדרת ,טיילו גם בנחל עמוד ,בציפורי ובארבל ,ולנו באכסניה בצפת.
תודה רבה למשה ניימן על הובלת הטיול ,למחנכות :רבקה טרופ ,אילת ברוכי,אלירז כהן ולמורים הרב אשר שכטר ,הרב יהודה לנדא ,איילת מרציאנו והמדריכה שירה סולימן.
הבנות נהנו מאד וחזרו מלאות בחוויות.

בנות שכבת י' השתתפו השבוע במסיבת בת מצווה מרגשת במיוחד לילדות בעלות קשיים מוטוריים ומנטאליים מכל רחבי הארץ
שהתקיימה ברחבת הכותל ,בארגון ובחסות הארגון "מחוברים לחיים" .בנות השכבה קיבלו את בנות המצווה בשירה ובריקודים ,הכינו
עמן עבודת יצירה והתפללו איתן בכותל .תודה רבה לרכזת השכבה רבקה טרופ ורכזת החסד נתי פרידמן על ארגון הפעילות ולצוות
המורות אלירז כהן ,אילת ברוכי והודיה שטרנברג שליוו את הפעילות.

השבוע יצאו בנות שכבת ט' לטיול שנתי בנגב .הבנות טיילו במצלעות המכתש הגדול,
בהר סהרונים במכתש רמון ובעין עבדת .בערבי הטיול נהנו הבנות מפעילות קריוקי ומערב קומזיץ מהנה.
תודה למורים שליוו את הטיול :ביילי פוזניק ,הרב אליהו קלרפלד ,נורית אהרוני ,מיטל בירמן ,מרים רוזנבאום ,שירה קלמוס ,חני רקוב ,אמונה הוד ואורית גלילי.
תודה למדריכות תוכנית "לשמה" מהשמינית שליוו גם הן את הטיול :שירלי פרידמן ,שרה אייזנברג ,שירה גרוסי ומלכה רודאף.
תודה גם למדריכה שירה סולימן על ליווי הבנות בטיול.
היה טיול מושקע ,מהנה ומגבש.

השבוע התקיים יום עיון לשכבת ז' בנושא" :בזכות נשים צדקניות" .המחנכות פתחו
את היום ביחידה כללית על הנושא ,ולאחר מכן נערך לימוד מעמיק בחברותות על
דמויות נשיות בתנ"ך בבית המדרש .בסיום היום שמעו הבנות שיחה מפי הגב' בתיה
ברג ,יוצאת ברית המועצות הסוביטית ששיתפה בחוויותיה  .תודה למורות שרה עוז,
שבי קמפינסקי ,תהילה כ"ץ ושירה שרקי על ליווי היום .תודה מיוחדת לרב דוד מוריה
שהתנדב לסייע בהצלחת היום ,וכן לאיתי על התמיכה הטכנית.

השבוע ארגנו בנות כיתה ז' 1פעילות מגבשת לקראת חג הפסח  -פיקניק לחיסול
החמץ שבבית עם חטיפים וממתקים וניקיון החמץ שבלב .יישר כוח על היוזמה היפה!

"שמחה רבה ..אביב הגיע"...
השבוע יצאו בנות שכבת ח' לפעילות משחררת ומהנה בגן העצמאות.
הבנות שיחקו ונהנו בשטח ,הכינו יצירה עם אצטרובלים וקישוטים שונים ואכלו ארוחות כיתתיות.
תודה רבה לרכזת השכבה ולמחנכות על הארגון ולמורות המלוות יהודית מושקוביץ ,עליזה ונמק ,שירה פרידמן ,מירה פוטרמן וטל חוש.

ביום רביעי התכנסו בנות האולפנא לשיחת הכנה מרוממת לקראת חג הפסח .הבנות שמעו את הרב עודד בענייני דיומא ,ולאחר מכן שמעו את שיחתו מלאת ההומור והתוכן של
הרב אליהו שרביט בנושא "גדולה גאולה שאדם גואל את עצמו – ליל הסדר – בדרך לעצמנו".

ביום רביעי התכנסו בנות שכבת י' לשיחה מעניינת ומרוממת מפי נוית צדיק בבית המדרש .הבנות נהנו מהשיחה והפיקו ממנה רבות.
בנות האולפנא מנקות לפסח

ברכות ואיחולים למורה לביוטכנולוגיה
תמר מנחמוב

ברכות ואיחולים לתלמידת השמינית

על היותה בין  70מורים ומורות מצטייני הנשיא

גייל בנישו

לכבוד שבעים שנה למדינה

על היותה בין  70תלמידים ותלמידות מצטייני הנשיא

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה"

לכבוד שבעים שנה למדינה
"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה"

מתוך ההמלצה על המורה תמר מנחמוב שהובילה לזכייתה
תמר מורה מקצועית ומסורה מאוד .היא מלמדת באופן מרתק ומעשיר ,משקיעה בכל
תלמידה מעל ומעבר למקובל ,יוצרת קשרים אישיים עם תלמידותיה ומובילה אותן
להצלחות יוצאות מן הכלל ,הן בשלב הלמידה והן בהישגיהן הלימודיים.
תמר מוערכת מאוד על ידי ההנהלה וצוות המורות ואהובה מאוד על תלמידותיה .תמר נענית
לכל בקשה לימודית ,עונה בסבלנות ובפירוט לכל שאלה שתלמידות שולחות אליה ,לרוב

מתוך ההמלצה על התלמידה גייל בנישו שהובילה לזכייתה
התלמידה גייל בנישו לומדת בכתה י"ב באולפנת חורב .גייל עלתה מצרפת לפני
כשלוש שנים מתוך אידיאולוגיה ציונית דתית .היא הצטיינה בלימודיה בצרפת
והייתה אהובה מאוד על חברותיה .אהבתה לארץ ישראל הייתה גדולה והיא עזבה
הכל ובחרה עם משפחתה באומץ לב להתחיל חיים חדשים בארץ ישראל .בהגיעה

במייל ,ולא נרתעת מלהסביר את החומר שוב ושוב .מעודדת חשיבה ברמה גבוהה תוך

לאולפנא פגשנו נערה נחושה ובוגרת ,מגויסת כולה לחזון הציוני ולרצון להתאקלם

שימוש בתרגילי מחשבה ,מעודדת סקרנות ,והכל מתוך אמונה ביכולתן של התלמידות .היא

בארץ בכל המובנים .גייל ויתרה על מעמדה כ"עולה חדשה" לטובת התערות

מעודדת חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות בכתיבה של הבנות ובבחירת הנושאים לחקר.

והתאקלמות מהירה בהוויה הישראלית ובחברה כאן בארץ .מרגע בו פגשנו אותה

תמר מלמדת באופן מגוון תוך שימוש באמצעי למידה מרובים .דואגת לעבודה בקבוצות,

ובזמן קצר מאד עברה גייל כברת דרך ארוכה ,בעשייה חיובית נמרצת ובתרומה

מאפשרת לתלמידות לעבוד יחד ,להיעזר זו בזו ,תוך שהיא עוברת ביניהן ,מוודאת שהן

לחברה .גייל התגברה על קשיים ואתגרים רבים בדרכה ,בגבורה רבה וללא בקשה

מתקדמות ומעודדת אותן ללימוד עצמי...

להנחות...

תמר הינה חוקרת מובילה בתחום הביוטכנולוגיה .יש על שמה אנטיביוטיקה חדשה אשר
היא פיתחה ,ונמצאת כרגע בשלבי מחקר סופיים לקראת יישומה על חולים.
בנוסף ,תמר מדריכה מחוזית של ביוטכנולוגיה ,אחראית על הדרכה וליווי של מורי

מעבר להיותה אינטליגנטית מאד ,גייל בעלת רגישות חברתית גבוהה במיוחד .היא
מתנדבת במסירות רבה על בסיס שבועי במוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
חונכת בנות עולות חדשות באולפנא ומתנדבת במסגרת מעורבות בקהילה ,בתוך
האולפנא ומחוצה לה.

ביוטכנולוגיה במחוז ירושלים והסביבה .בימים אלה היא אף משלימה את לימודיה לדוקטורט

גייל מהווה סמל ודוגמא לאישיות אצילה ,אחראית ובוגרת ,למנהיגות ,ליוזמה,

בבר אילן ,במסגרת החוג המשולב כימיה וביולוגיה  -ביוטכנולוגיה .כמו כן ,היא שותפה

לחריצות ,להצטיינות לימודית ולאהבת עם ישראל ,תורת ישראל וארץ ישראל.

בוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטה העברית בגבעת רם ,ומלמדת גם מקצועות שונים

אנו מאמינים כי גייל תמשיך להשפיע טוב בכל מעשה ידיה ויפוצו מעיינותיה חוצה,

בבית ספר לילדים בסיכון.

ובכל אשר תעשה תצליח.

אנו ממליצים בחום על תמר כמורה מיוחדת ומשמעותית מאוד!!!

בשבוע שעבר הלך לעולמו בשיבה טובה ,החבר מר אליעזר הכסטר זצ"ל.
איש אשכולות ,מנהיג ,איש חזון ומעשה .אליעזר היה ממעמדי משנת תורה עם דרך ארץ.
כיושב ראש הועד הפועל של מוסדות חורב קרוב לחמישים שנה,
תרם רבות לקידום המוסדות ולביסוסם ,וליווה אותם במסירות ובנאמנות רבה.
נשא בתפקידים ציבוריים רבים ,היה יקיר העיר ירושלים ונציב שירות המדינה.
כל ימיו היו מוקדשים לחינוך לתורה ולחסד
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

ברוך דיין האמת
מוסדות חורב
מודיעים בצער על פטירתו בשיבה טובה ,של איש האשכולות ,מנהיג ,איש חזון ומעשה
ממעמדי משנת תורה עם דרך ארץ ,יושב ראש הועד הפועל של מוסדות חורב קרוב לחמישים שנה.
ונציב שירות המדינה לשעבר,

החבר מר אליעזר הכסטר

זצ"ל

כל ימיו היו מוקדשים לחינוך לתורה ולחסד
משתתפים בצער המשפחה
הועד הפועל של מוסדות חורב ,הישיבה התיכונית ,האולפנא ,בתי הספר,
התלמידים והתלמידות ואלפי הבוגרים והבוגרות

מזל טוב לצוות:
לגילה ברגר להולדת הכדה,
לאלי צחי לרגל נשואי בתו,
לשושנה ועקנין לרגל נשואי בתה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אסתר
נוחימובסקי

עדי
גבאי

גבריאלה
פרינץ

אילנה
קסטנבאום

שיראל
עוזרי

ספיר
כהן

שוהם
כהן

שרה
כהן

מאיה
גלר

צהלה
הולץ

הדר
שטרסברג

רבקה
דניגר

יעלי
ינון

אביה
לוי

מירב
לוסטמן

ידידה
רונס

אילנה
קסטנבאום

אסתר
חלפון

שיראל
עוזרי

ספיר
כהן

תהילה
חקקיאן

אליה
סטנדר

יעל
בנגי

לאה
בנטורה

עטרת
לייטנר

דבורה
פורת

איילה
טאובר

טליה
רחמני

הלל
גבאי

זהרה
סלמן

מאירה
סולניקה

אילה
אביבי

נעמי
נאור

מאיה
נהרי

נעמי
ביסמוט

אהוביה
לישה

שיראל
וייאן

אליענה
כהן

אורה
סטולמן

שירה
נוב

שירה
גורפינקל

טליה
קלאוסן

שבת שלום
וברכת פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

