בס"ד

שלום לכולם,

מרכז יעקב הרצוג
בישיבת הוועד המנהל של מרכז יעקב הרצוג שבעין
צורים צויין לחיוב הגידול בפעילות ובהכנסות מצד
אחד ,והירידה היחסית בהוצאות מצד שני .מגוון נושאי
הלימוד ודרכי הלימוד שבנה צוות המרכז ,מאפשר לכל
אחד למצוא קורס כלבבו ,והדבר בא לידי ביטוי בגידול
מתמיד במספר הלומדים .מיכל נגן ,ראש מכינת צהלי,
מכינה קדם צבאית לבנות דתיות שבמשואות יצחק,
הציגה בפני האספה הכללית של המרכז כיוונים
וחלומות להתפתחות המכינה ,וכל זה על רקע קבלת
ההכרה הרשמית )והתקציבית( ממשרדי החינוך
והביטחון .יישר כוחם של כל העוסקים במלאכה להגדיל
תורה ולהאדיר!

גידול מתמיד במספר הלומדים

המטה השיתופי והמזכירות הפעילה
החלק הארי של הישיבה השבועית של המזכירות
הפעילה הוקדש לדיון על שיתוף הפעולה עם "המטה
השיתופי" .הצטרפו לדיון החברים :נחום ברוכי ,יאיר
נוי ,יניב גדיש ועירית גילה ,המייצגים את הקיבוץ הדתי
במוסדות "המטה השיתופי" .הדיון הערכי שהתפתח נגע
בשאלות נרחבות :קשרי הקבה"ד ו"המטה השיתופי";
התחדשות הקיבוצים; דרכי הפעולה של "המטה
השיתופי" ,ועוד .הדיון סוכם בהצעה תקציבית שתוגש
לישיבת מזמו"ר הקרובה.
.
דיון על שיתוף הפעולה

טורניר כדורסל
זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיים טורניר
הכדורסל לנוער הקיבוץ הדתי .בשישי האחרון הוא
התקיים בגוש עציון .כ 500 -בני נוער ממרבית
הקיבוצים התחרו בתחרויות כדורסל ,משיכת חבל
וניווט ספורטיבי .רעש הווזובלות ,הדרבוקות
והצעקות הוכיח שגאוות יחידה – יש ויש! בצהרי יום
שישי חולקו גביעים למנצחים .למי התהילה?? כדורסל
בנים חטיבה  -לביא; כדורסל בנים תיכון – בארות
יצחק; כדורסל בנות חטיבה  -שלוחות; כדורסל בנות
תיכון – שדה אליהו; ריצת ניווט חטיבה – עלומים;
ריצת ניווט תיכון – לביא; משיכת חבל – יבנה .תודה
לכל השותפים להפקה ,למועצה אזורית גוש-עציון,
ולעמית פורשר מבארות יצחק שמפיק את הטורניר זו

גאוות יחידה – יש ויש!

השנה השלישית ברציפות.

כנס נוער – פועלים למען חברה טובה
יותר
בצהרי י"ז בתמוז התכנסו למעלה מ 100 -בני נוער
דתיים וחילוניים מקיבוצי עמק בית שאן ,הגלבוע
ועמק הירדן .כולם נקבצו ובאו לאולם ישיבת הקיבוץ
הדתי במעלה גלבוע לשמוע ולהשמיע על הנושא "בין
פרט לחברה  -זכויות וחובות" .הרב יהודה גלעד
והשופט בדימוס שלי טימן עסקו בנושא מהיבטים
שונים .המשתתפים קיימו לימוד משותף בו התווכחו,
התנצחו ,התמודדו ,הקשיבו ורקמו חלומות ורעיונות.
תודה לאביעד ולימור ספראי ,מדריכי הנוער במעלה
גלבוע ,שהפיקו את הכנס למרות קשיים ומכשולים
בדרך .היה מרשים ,מרגש ומאוד לא שגרתי.
מאוד לא שגרתי

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

