בס"ד

תחילת שנת הלימודים
בתחילת אלול נפתחו הלימודים במוסדות הלימוד
התנועתיים ,ובכולם – תודה לאל – מספר מכובד מאד של
תלמידים/תלמידות :בישיבת מעלה גלבוע  67תלמידים
ישראליים בשנה א' ,ועוד  13תלמידי חו"ל; במדרשה בעין
הנצי"ב התחילו  60תלמידות את שנת הלימודים לפני
הצבא ) 7מתוכן הן מחו"ל( ,ולראשונה נוספו עליהן עוד 10
בנות שסיימו צבא/שירות לאומי הלומדות בתוכנית
בוגרות חדשה – "מעיינות תורה ודעת"; במכינה הקדם-
צבאית 'צהלי' שבמשואות יצחק לומדות  45בנות – לכולם
אָה ֵל ְך,
יבי ְמקוֹם ֳ
נשלחת ברכתו-נבואתו של ישעיהוַ :ה ְר ִח ִ
וִיריעוֹת ִמ ְשׁ ְכּ ַ
ִ
ית ַר ִי ְך,
יכי ֵמ ָ
נוֹת ִי ְך יַטּוּ ,אַלַ -תּ ְחשׂ ִֹכי; ַה ֲא ִר ִ

שלום כיתה א' ,סעד
שלום כיתה י"ג ,נתניה

ֵקי .במקביל החלו גרעיני יג"ל בפועלם
וִיתד ַֹת ִי ְך ַחזּ ִ
ֵ
ההתנדבותי ,ובהם קרוב ל 100 -חבר'ה ,הפרוסים ברחבי
הארץ מיפתח-אבנת שבחוף ים המלח ועד "השומר
החדש" שבגליל .ברוך ה' ,גידול מרשים בכל הפעילות,
המחייב ברכת יישר כוח לכל העושים במלאכה!

בית הילד

הרחבת בתי כנסת וחידושם
בערב ראש השנה נמצאים לא מעט מקיבוצינו בשלבים
שונים של הרחבת בתי הכנסת ושיפוצם .בבני דרום
הסתיימה לאחרונה עבודה שיפוץ מקיפה שתוצאותיה הן
הוספת כ 70 -מקומות ישיבה ,הגדלת בית המדרש וחידוש
החדרים הנלווים; בסעד הסתיים חידוש פניה של רחבת
הכניסה לבית הכנסת; בטירת צבי הסתיים השיפוץ
והוחלף הריהוט הישן בתוצרת המפעל שבקיבוץ לביא;
בכפר עציון הורחב בית המדרש; בקיבוצים נוספים –
ביניהם :עין צורים ,ראש צורים ,מירב ,משואות יצחק
ועוד – נמצאים בשלבים שונים של ההרחבה ,ועמלים על
גיבוש התוכניות ואיתור המקורות התקציביים שיאפשרו
את הגדלת בית הכנסת לצורך הגדל והולך ב"ה של
הקהילה.

בני דרום
צביצבי
טירת
טירת

הרחבות ושיפוצים

ישיבת דירקטוריון "שיבולת"
דירקטוריון קופת הגמל "שיבולת" ,בה מופקדים
כספים רבים ממירב קיבוצי התנועה ,התכנס בשבוע
שעבר לישיבה מן המניין .כמקובל בישיבות אלה ,קדמה
לדיון סקירה שהעביר שמיל קורצמן )עלומים( על שוק
ההון בארץ ובעולם ,ועל הדרכים שבהם פועלת ועדת
ההשקעות של הקופה כדי להביא למכסימום את נכסיה.
את הקופה מנהל יענקל'ה רוט )כפר עציון( ,ולצידו אנשי
מקצוע מתחום ההון שעבודתם נדרשת ע"י המפקח על
שוק ההון במשרד האוצר.

להביא למכסימום את הנכסים

ישיבת הוועדה הרעיונית-מדינית
במסגרת מעורבותנו בתהליכים הפוליטיים המתרחשים
כיום בציונות הדתית ,הזמנו לישיבת הוועדה הרעיונית-
מדינית את חברי צוות 'רצון טוב' ,שהוקם ע"י אנשים
טובים ומודאגים בעקבות מפגשים עם  3חברי הכנסת
בסיעת "הבית היהודי" .בישיבה שהתקיימה בבארות
יצחק השתתפו אליעזר אבטבי )מזכ"ל הפועל המזרחי
וח"כ לשעבר( ,ליאורה מינקה )יו"ר "אמונה"( וצבי קניג
)לשעבר ,סגן ראש העיר רעננה( ,והם הציגו את עמדתם
בדבר הפעולות שיש לנקוט כדי לחדש ולהעצים את
הפעילות המפלגתית .בסיכום הישיבה הוחלט להטיל על
המזכירות הפעילה להמשיך במאמציה לגיבוש ויצירת
כוח פוליטי ,שיביא לידי ביטוי את הציבור העצום
התומך במשנה הבסיסית של הציונות הדתית.

צוות 'רצון טוב'

ברכה לשנה החדשה
שנה חדשה בפתח .זכינו בשנה החולפת ליצור
ולהכיר מושגים חדשים רבים :עמוד"ש;
"השומר החדש"; מחלקת דור צעיר; אתר
בארות יצחק שבנגב; מחלקה לצמיחה
דמוגראפית; קורס גישור; רב יג"ל – והכל
בבחינת "הישן יתחדש והחדש יתקדש" .אנו
נכנסים לשנה החדשה מתוך תקווה וציפייה
להמשיך לעשות ולהתחדש ,והל מתוך רוב
שלום ושמחה.
שנה טובה ומבורכת,

ושבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

