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כנס מנהיגי החינוך של

החמ״ד
האומה

התקיים בבנייני
בירושלים .רגע

היה
במיוחד
מרגש
כאשר המשתתפים צפו
בסרט שסיפר על דמותו

המופלאה של רב הכותל
הרב מאיר יהודה גץ זצ״ל,
שתילמד בשנת הלימודים
הבאה .בסיום הסרט נכנס

נכדו ,הרב אחיקם גץ,
כשהוא מחזיק בידו את
ספר התורה שכתב הרב גץ
לזכר בנו אבנר הי״ד ,שנהרג
במלחמת ששת הימים.
הספר נכנס בריקודים
ובהתרגשות רבה.

מופעי מוזיקה מבית היוצר של בית הספר ׳מזמור' התקיימו השבוע במרכז דוהל בתל אביב.
המופעים ,שהורכבו משירים מקוריים שכתבו והלחינו התלמידים במגוון סגנונות מוזיקליים,

הופקו בהנחיית הזמרים והיוצרים חטי רודנר ורונה קינן ובסיוע מנהל בית הספר איציק וייס.

אירוע לציון יובל שנים לפעילות
בית ספר שדה כפר עציון התקיים
השבוע במקום .באירוע החגיגי
התכנסו ידידי בית הספר ,משפחות
הבוגרים ,מדריכים וצוות בית
הספר .במהלך הערב הוקרנו קטעי
וידאו שסקרו את התפתחות בית
הספר בשנות פעילותו .מנהל
בית הספר ירון רוזנטל שיתף
בפרויקטים ופעילויות עדכניות.

טקס חנוכת שדרת הציונות בלב
שמורת עוז וגאון שבגוש עציון
התקיים השבוע .שדרת הציונות
הוקדשה לציון  120שנה לקונגרס
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הציוני .האירוע התקיים במעמד
סגן ומ״מ יו״ר ההסתדרות
הציונות העולמית יעקב חגואל,
משפחות פרנקל ,שער ויפרח,
ראש
עציון

המועצה

אירוע חגיגי לציון  20שנה להקמת הגרעין התורני ׳אומץ' עכו התקיים השבוע
בעיר .האירוע הופק על ידי חברי הגרעין ,וכלל בין היתר תחנות הפעלה
בסימן "עכו שלי" ,טקס חגיגי ומופע של הזמר חנן בן ארי .במהלך האירוע
הכריז מנכ״ל הגרעין שלמה קליין על כפר סטודנטים חדש שיוקם בעתיד

האזורית גוש

שלמה נאמן ,יהודית
קצובר ,נדיה מטר ,ישראל הראל

בעיר .בכפר החדש שותפים גם עיריית עכו ,תנועת בני עקיבא ,ישיבת
ההסדר המקומית וגופים נוספים.

ועוד.

תחת הכותרת "להכיר את בני
במיזם ייחודי ליוו במהלך השנה חונכים של

המשפחה" יצאו מנהיגי חינוך מרשת

זי*

נעס-צביה במסע בתוך הציונות
הדתית ,מימה של תל אביב אל ליבה
של ירושלים .המסע כלל מפגשים

ארגון ׳יד לאחים' עשרות ילדים שנמלטו
מסיבות שונות מבית אביהם בכפרים
ערביים .הילדים זכו לליווי אישי ומפגש
שבועי של חונכים סטודנטים ממכללות

מרתקים עם מנהיגים בתחומים

אורות ישראל ,חמדת הדרום ,תלפיות,
אמונה ואוניברסיטאות בר-אילן ובן־גוריון.

ובגוונים שונים ,וביניהם הרב ישראל
מאיר לאו ,שר החינוך נפתלי בנט,
מנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב,
הרב אלי סדן ,סגן מפקד גל״צ אוריה
בכרך ועוד.
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במסיבת הסיום שהתקיימה השבוע הסביר
הרב שמואל ליפשיץ ,מראשי הארגון ,כי
"החונכים מלווים את הילדים במסירות
ומחזקים את זהותם היהודית".

נעים להכיר

נ/שה^יאון

ת״ז :תייסד משוד רו״ח ליאון־אווליצק׳ ,חבו הנהלת העיר ירושלים,
בן  ,55נשו׳ לסחווית ,אב לאובסה וסב לשישה ,תושב שמנת רחביה בירושלים

X &%

י

מרגש אותי" :ההצלחה האחרונה של יצירת החיבור בין
הרב חיים דרוקמן לשר הביטחון אביגדור ליברמן ,שאפשרה
את פתיחתה של הפנימייה הצבאית אור עציון מחדש .מדובר
במוסד מדהים שיצאו ממנו כמה מטובי מפקדי ולוחמי צה״ל.
מאמין שחשוב להמשיך ולחזק מוסדות מסוג זה".
מדליה :הרב יעקב שפירא ,ראש ישיבת מרכז הרב" .הרב
שפירא מגדל דורות של תלמידי חכמים שהם גם אנשי
מעשה ,ומגלם את המהות של תורה ועבודה .השקפותיו
של הרב מאפשרות לתלמידים לחיות חיים של קודש בלי
להתנתק מעולם החולין ואף עוזרות לתלמידים להשפיע
מטובם על העולם".
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קבוצת בני נוער מאפרת הקדישו את ימי החופש לארגון קייטנת חסד לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .הקייטנה כללה לינה במחנה שנבנה והותאם לילדים ,הכנת אוכל בשטח,
פעילויות מים שונות ועוד .במהלך הקייטנה הוצמדו לכל ילד חונך או שניים ,שליוו אותם
ודאגו לכל מחסורם.

