בס"ד

שלום לכולם,

והזוכה הוא  ...טורניר כדורסל
למעלה מ 400 -בני נוער מכיתות ז' עד י"ב מילאו באסרו-חג פסח את אולם הספורט בגוש
עציון במסגרת טורניר הכדורסל המסורתי לנוער הקיבוץ הדתי .כ 30 -נבחרות נאבקו על
ארבעת הגביעים :הטובים ביותר זכו בתהילה וכלל המשתתפים זכו בחוויה טובה ומגבשת.
לאחר יום מפרך ומלא מאמץ ,מדווח רזי בן-יעקב )תודה רבה על הכל!( על השורה
התחתונה:
בטורניר חטיבה בנים – זכתה נבחרת קיבוץ שלוחות.
בטורניר חטיבה בנות – זכתה נבחרת קיבוץ שלוחות.
בטורניר תיכון בנים – זכתה נבחרת קיבוץ לביא.
בטורניר תיכון בנות – זכתה נבחרת קיבוץ שדה אליהו.
באליפות השלשות – זכה שי אוצטר מקיבוץ לביא.
טורניר זה מתקיים זו השנה הרביעית ברציפות ,ויסודו בחלום ילדות של עמית פורשר
מבארות יצחק .זו גם ההזדמנות להודות לעמית על הובלת הטורניר מדי שנה בהתנדבות
ובשמחה .תודה שלוחה גם לעמותת התיירות בגוש עציון שהעמידה לטובתנו את מתחם
הספורט של גוש עציון .נא העבירו לילדיכם ששני הפצועים שפונו לבדיקות שבו בשלום
ובבריאות טובה לביתם .בעז"ה ניפגש שוב בשנה הבאה ,ועד אז – המשיכו להתאמן ,לשחק
ולשמוח!

טורניר שהתחיל בחלום

כנס היובל למדרשת עין הנצי"ב
כנס לציון  25שנה למדרשת עין הנצי"ב התקיים באסרו-חג פסח ,במכללת דוד ילין
בירושלים .בכנס השתתפו כ 450 -איש ,ביניהם בוגרות ,הורים ,חברי הקיבוץ הדתי וידידי
המדרשה .בכנס הושקעו מאמצים מרובים וחשיבה עמוקה ,וניתן היה לחוש זאת בכל פינה
ובכל דקה ,כפי שציינה אמא ל 3 -בוגרות" :הרמתם אירוע מקסים ,שהמחשבה שהושקעה
בו ניכרה לכל אורכו!" .באירוע חגגנו  25שנה לתחילת המהפך שהוביל הקיבוץ הדתי
בתחום לימוד תורה לנשים .הכנס כלל פאנל מעניין בו השתתפו  5נשים העומדות בראש
המוסדות המובילים לימוד תורה לנשים ,ובו הן הציבו אתגרים להמשך הדרך .מושבי
התוכן הרבים היו מוצלחים ומעניינים ,וכן עצרת הסיום החגיגית שהיתה – לפי דבריה של
משתתפת בכנס – "הביטוי היפה ביותר של מה שהמדרשה מבטאת" .נחמיה ואחרים ציינו
בדבריהם את תרומתו העצומה של הרב אלי כהאן ז"ל להתפתחותה הייחודית והמרשימה
של המדרשה ואת התודה הגדולה שהמדרשה חייבת לחברי עין הנצי"ב .היה כנס מרשים,
מוצלח וחשוב!

 450משתתפים

תוכנית ניסן
בחול המועד פסח קיבלנו מהמזכירות העולמית של בני עקיבא את המכתב הבא:
שרגא שלום !
אין לי מילים כדי להביע את תודתנו לך ולכל חברינו בקיבוץ הדתי .כל
הקבוצות של תוכנית ניסן מדווחות שהתקופה בקיבוץ היתה מדהימה ,קבלת
הפנים היתה מלבבת ,והחניכים חוו את חוויית הקיבוץ בצורה אמיתית .אנחנו
מודים לך במיוחד על המאמצים שעשית כדי לשבץ מחדש את הקבוצות

חווית קיבוץ

שנאלצנו לפנות )מסעד ועלומים( עקב ההסלמה הביטחונית ,ולא הרפית עד
שאחרון הפרטים בא על פתרונו .בהמשך נוציא סיכום מסודר ,ושוב תודה רבה
על הכל.
איחולים לבביים וחג שמח ,ג'וני ,תנועת בני עקיבא העולמית

תודתנו נתונה לכל הקיבוצים ,המדריכים ,המלווים והמשפחות שתרמו להצלחה יוצאת
הדופן של התוכנית.
יו"ר חדש לאיגוד התעשייה הקיבוצית
בהתכנסות חגיגית ובהרמת כוסית לכבוד חג הפסח צויינה כניסתו של יונתן בשיא לכהונת
יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית .במהלך השנה האחרונה התמזג האיגוד הקיבוצי עם
התאחדות התעשיינים ,והעתיק את מקומו מבניין התק"צ שברחוב ליאונרדו דה-ווינצ'י
לבית התעשייה שברחוב המרד ,בדרום תל-אביב .באירוע נכחו מר שרגא ברוש ,נשיא
התאחדות התעשיינים ,מנכ"ל ההתאחדות וראשי האגפים ,ואפשר לומר שהיה זה אירוע
קטן בכמות )המשתתפים והכיבוד( אך רב באיכות )הברכות ודברי התורה לקראת הפסח(.
ליונתן – בהצלחה!

בהצלחה!

מזמו"ר לבית רימון
"זקני צפת" אינם זוכרים מתי התכנסה המזכירות המורחבת בקיבוץ בית רימון ,ובעז"ה
ביום שני הבעל"ט זה יקרה .בסדר היום כלולים הסעיפים הבאים:
בית רימון בתנופה – משתתפים :יוסי יורב – מזכיר הקיבוץ ,מר מוטי דותן – ראש
המועצה האזורית גליל תחתון ,מר יואב אריאל – מנהל חבל הצפון בחטיבה להתיישבות
ומר ניב תורן – מוביל הצמיחה בבית רימון; נושאי כוח-אדם במזכירות הפעילה – תפקידי
מזכ"ל ,מרכז מחלקת ביטחון ,וריכוז מחלקת החינוך; פרסום הודעות לתקשורת – איך?
כמה? מתי? מי? והקמת "צוות תגובות" של התנועה; אישור הקמתה של מדרשת תורה
ועבודה.

מזמור בבית רימון

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות

