בס"ד

ער"ש פרשת חיי שרה ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה ויקם אברהם מעל פני מתו"
(בראשית כ"ג ב'-ג')
המתבונן בדברי הכתוב יראה שלכאורה לא כתוב בתורה מה היה ההספד שהספיד אברהם את שרה.
אך הרה״ק רבי שלמה ממונקאטש זי׳׳ע נכדו של הרה״ק בעל הבני יששכר זי׳׳ע אמר בדברי ההספד
על זוגתו הרבנית ע״ה ,שפסוק זה של "ויקם אברהם מעל פני מתו״ היה ההספד של אברהם אבינו
ע״ה על שרה ,וכך כוונת הכתוב :״ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכתה״  -ומהו היה ההספד?
ממשיכת התורה ואומרת :״ויקם אברהם מעל פני מתו״  -באמרו שכל התקומה שהיה לו בעבודת
השי״ת וכל זה שהוא הצליח לקום ולעלות מעלה מעלה באמונה בבורא העולם הכל היה ״מעל פני
מתו״  -בזכותה...

ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה

לרב אברהם צוקרמן זצ"ל ראש ישיבות

באולפנא בשבוע החולף:

בני עקיבא שהלך השבוע לעולמו ובוא בן

הנהלת החמ"ד בחרה לקיים באולפנא את
טקס הפתיחה הארצי ללימוד הרמב"ם
היומי לבנות .התכבדנו בנוכחותם של
הרב הראשי ,הרב דוד לאו וחברי הנהלת
החמ"ד ,בינהם  -הרב ד"ר אברהם
ליפשיץ ,ראש החמ"ד ,הרב אבי גיסר
יו"ר החמ"ד ,מפקחים ומפקחות .בטקס
התארחו גם נציגות מלמעלה מ 02
אולפנות .הטקס נפתח בסרט זיכרון
ליועצת ,הד"ר לאה כפיר ,שהלימוד היומי
באולפנא מוקדש לעילוי נשמתה .הרב
עודד פתח את הכנס ובתחילת דבריו ספד

צ"ח שנים .בדבריו סיפר הרב עודד כי זכה
להכיר את הרב צוקרמן כאשר היה ר"מ
בישבת בני עקיבא בכפר הרוא"ה והדגיש
את מידות הענווה והצניעות וההתמדה
שאיפינו את הרב צוקרמן .הרב לאו פתח
בלימוד המצווה הראשונה ,והאורחים
נשאו דברים -הרב ד"ר אברהם ליפשיץ,
הרב אבי גיסר ,הרב משה שילת ,הרב
ד"ר יוחאי רודיק וכן הרב עודד .את
האירוע כולו ליוו מוזיקלית הזמר יצחק
מאיר ולהקתו .במסגרת הטקס עלו כל
נציגות האולפנות והקריאו הצהרה על
הצטרפות כל אולפנא לפרויקט .יצאנו

כולנו בתחושה מרוממת הנותנת משמעות ורצון ללמוד את הדברים על הסדר.
מצ"ב לינק לכתבה וסרטון מאתר ערוץ :7
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/264029

בנות שכבות ז'-ח' צפו בחלקו הראשון של הטקס בצילום במעגל סגור ,ולאחר מכן צפו
בהצגת יחיד על רחל אמנו על ידי הזמרת והשחקנית שיר עדי לביא.
שכבת ז' יצאה לסיור בליפתא בהדרכת משה נוימן.
שכבת י"ב עמלה כל השבוע בהכנות לשבת אולפנא המתקיימת השבת.
מועצת תלמידות קיימה בחירות לנושא הקישוט באולפנא .הבחירות התקיימו ביום
הבחירות לרשויות המקומיות והתנהלו בדרך יצירתית ומסודרת לאחר תעמולת בחירות
קצרה .ישר כח לחברות המועצה ולמדריכות על הכנת הפעילות.
במסגרת נושא החודש "גיל ההתבגרות" שמעו בנות שכבת ז' את
שיחתה של התזונאית ,הגב' סוזי גלר.
במסגרת תוכנית "גם אני יכול" שמעו בנות שכבת ח' את עופר
ג'אן ,שסיפר לבנות על עמותת מילב"ת העוסקת בפיתוח אביזרי
עזר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ואת סיפורו האישי.
בנות כתה י"א 1קיימו ערב כיתה.

"מטיסים את איינשטיין לחלל"
השבוע השתתפו נציגות האולפנא מכיתות י' י"א וי"ב הלוקחות חלק בתוכנית העתודה
המדעית הטכנולוגית ,באירוע מיוחד באוניברסיטה העברית .לפני מספר חודשים ,התחבר
רכב החלל האוטומטי  ATV4הקרוי על שם אלברט איינשטיין ,לתחנת החלל הבינלאומית.
אתמול עם חזרתו לכדור הארץ ,התקיים

שידור מיוחד מתחנת החלל הבין לאומית.

באירוע השתתפו סטודנטים ,תלמידי כיתות י'-י"ב ובעלי תפקידים בתחום ,וכן כיבדו את

האירוע בנוכחותם ,שר המדע הטכנולוגיה והחלל ,יו"ר סוכנות החלל הישראלית ,וסגן ראש
סוכנות החלל האירופאית .במהלך האירוע התקיימו  3הרצאות בשפה האנגלית משלוש
מדינות שונות – גרמניה ,איטליה וישראל .תודה לד"ר נעמה פריימן רכזת העתודה על
ארגון נציגות האולפנא ולמדריכה אלישבע ווטסון על ליווי הקבוצה.

מזל טוב

לאנשי הצוות :לרחלי גרינבוים לאירוסי הבת ,למלכה שוויגר

להולדת הנכדה

מזל טוב

לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:

אבישג בר חן ,אילה אורפלי ,אביטל יעקובוביץ' ,אילת גיספאן ,נעמה
רוזנבאום ,אריאלה בריף ,שירה כהן ,מירב גוטליב ,אורי שקד ,מיכל לאופר,
תהילה לוי ,תמר ספיר ,חנה גולדשטיין

מצורפת כתבה מתוך

"עלון קטן" שהתפרסמה היום.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא
!

