ב"ה י"ד סיון ,תשע"ד

שלום לכולם,
פרס עמינח לפרופ' זאב ספראי

בטקס צנוע שנערך ב"בית ציוני אמריקה" ,זכה חברנו פרופ' זאב ספראי (קבוצת יבנה) ב"פרס עמינֹח" ,על
מפעלו הגדול בפירוש "משנת ארץ ישראל" .עד כה יצאו לאור  22כרכים מסדרי מועד וזרעים (למעט חלה),
וכן מסכתות כתובות ואבות .בעז"ה ,ועל פי תכנית ,כל שאר המסכתות בששת סדרי המשנה יֵצאו לאור
בשנים הבעל"ט ,עוד כ 22 -כרכים ,כאשר רוב הש"ס יופיע בדפוס ,ומסכתות אחדות יופצו באינטרנט
בפורמט דיגיטאלי .הפרס מחולק מידי שנה מטעם קרן העיזבון על שם מרים ונחמיה עמינֹח ז"ל ,בשיתוף
פעולה עם הסתדרות הפועל המזרחי ,והוא מוענק ליוצרים ,סופרים ,חוקרים ומשוררים ,בתחומים
הנושקים לעולם הציונות הדתית על כלל היבטיו (תורה ומצוות ,ציונות ,חלוציות ,תורה ועבודה וכדומה).
יחד עם זאב זכו השנה בפרס :הגב' אמונה אלון ,על ספרה "במופלא ממני"; ד"ר אורלי מירון על ספרה
"יזמות יהודית בסלוניקי  ;" 9192 – 9192ד"ר סמדר שרלו על ספרה "צדיק יסוד עולם" .ברכות ותשואות!
עלבבנו – חברת ש"ס

פרויקט חברת ש"ס נולד במועצת צעירי הקיבוץ הדתי ,ותכליתו לקיים מפעל רוחני משותף לציבור רחב
הפרוס על פני גילאים שונים ובמסגרות חיים שונות (תיכונים ,ישיבות ,שירות צבאי ,אוניברסיטה ועוד(.
הפרויקט מבוסס על מפעל לימוד תורה קדום ,בו קבוצת אנשים לוקחת על עצמה משימה שנתית :לימוד כל
דפי ומסכתות ה תלמוד הבבלי .כל משתתף בוחר לעצמו מסכת ,מס' דפים או סדר ,ומתחייב ללמוד אותם
בשנת הפרויקט .בתום השנה יתכנסו כלל הלומדים לאירוע 'סיום הש"ס' ויחלו שנת לימוד נוספת .הפרויקט
פתוח לכל לומד תורה הרוצה להיות שותף במפעל רוחני זה .צעירים בגילם או ברוחם ,מוזמנים ליטול חלק
במאמץ רוחני שיתופי זה .להרשמה מוזמנים להקיש ב'גוגל' את המילה 'עלבבנו' ,ומי שלא מסתדר עם
ההרשמה הממוחשבת ,מוזמן לשלוח מייל לכתובת tamargut1@gmail.com :ואנו נטפל עבורו בהרשמה.
טורניר כדורסל

כמדי שנה התכנסו באסרו-חג שבועות נערי ונערות התנועה ונאבקו על התהילה התנועתית .בתום יום קשה
ומאומץ עמדו על פודיום המנצחים :חטיבה בנות – נבחרת עלומים! חטיבה בנים – נבחרת לביא! תיכון
בנות – נבחרת סעד! תיכון בנים – נבחרת שלוחות! ובתחרות השלשות זכה יובל כהן ממגדל עוז .כתמיד,
ה יה שמח ,צבעוני ,מלבב ומרגש .ואחרי הכל ,נדמה שהמפגש החברתי היה מוצלח עוד יותר מהמהלכים
היפים של השחקנים והשחקניות .בראבו לאלופים! תודה גדולה לעמית פורשר (בארות יצחק ושלוחות),
המגיע בהתנדבות לנהל את הטורניר מדי שנה בשנה .בעז"ה ,ניפגש שוב בשנה הבאה ...

"הכי גיבורים בסביבה"

בכתבה נרחבת ב"ידיעות אחרונות" הוקדש עמוד שלם לדיווח על פועלו המבורך של אריק הר-זהב,
חבר כפר עציון ,ואחד מחמשת הזוכים בתחרות "גיבורי הסביבה" ,שנערכה מטעם המשרד להגנת
הסביבה וקק"ל .אריק הקים מגמה אקולוגית בשלושה בתי ספר בגוש עציון ,וכנשאל מה זה עבורו
ללמד מדעי הסביבה אמר" :אתה בעצם מלמד את התלמיד שלך על החיים שלו ,על הסביבה שבה
הוא חי .היה לי חשוב מאד שהמגמה תהיה רצינית ושתמשוך תלמידים ,ובמפתיע מצאתי את עצמי
עם  922תלמידים שאני חייב לומר שהם מעּולים" .בין המועמדים שעלו לשלב הגמר היו תלמידי
המּודעּות לאיכות הסביבה.
ָ
בי"ס דע"ת שבקיבוץ סעד ,הפועלים בבית ספרם להטמעת
כנס השמיטה – מפגש מקדים

בגני התערוכה בתל-אביב ,במסגרת תערוכת אגרו-משוב שהתקיימה השבוע ,נערך מפגש מקדים
ומכין לקראת "כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,שיתקיים בעז"ה בעוד כחודש ,בקיבוץ גן
שמואל ,ביום חמישי (י"ט בתמוז –  91ביולי) .כשלושים בכירים מארגוני מגדלים ,מתנועות
ההתיישבות ,מחברות שיווק פרטיות ,וממשרד החקלאות ,קיימו דיון מעניין מאוד על תפקיד
הממשלה בהיערכות לקראת שנת השמיטה ועל מעורבות משרד החקלאות בשוק הפירות והירקות
במהלך שנת השמיטה .ההתלהבות לקראת הכנס בגן שמואל היא גדולה ,ואנחנו מקווים שנוכל
לסחוף את הציבור הרחב לתוך אותה התלהבות.
קיץ תנועתי

הקיץ אץ רץ לקראתנו ואנו פותחים אותו עם סדרת פעילויות תנועתיות שתכליתן להביא את בני
הנוער למגע עם התנועה ,דמותה ופועלה ,ולרכוש בעמל ויזע את ערכיה המכוננים.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

