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השבוע הושקה לראשונה תחרות
כתיבת מאמרי הגות לנשים של

היישוב בית אל חגג השבוע
את שנת הארבעים להקמתו.
כ 3,500-מתושבי בית אל
והסביבה הצטרפו לחגיגה.

מפעל הפיס .פתח את האירוע יו״ר
מפעל הפיס עוזי דיין בהכרזה על
נושא התחרות :כוח המילה .במעמד
ההשקה נטלו חלק חברות ועדת
השיפוט של התחרות שהסבירו את
חשיבות התחרות" :לפעמים נשים עם

במהלך המופע הצטרף הזמר

כישרון כתיבה משאירות את הכישרון
לעצמן .בזכות התחרות המון נשים

עקיבא מרגליות ,תושב בית
אל ,לביצוע משותף של השיר

יפרצו החוצה עם ההיצע העשיר שיש
להן בתחום".

"אבינו מלכנו" .ראש המועצה
שי אלון הודה למשתתפים

את הערב פתחו בטקס הוקרה
למייסדי היישוב ,ובהמשך

הופיע הזמר אברהם פריד.

ואמר כי הוא צופה בזמן הקרוב
התפתחות בבנייה שתגדיל
משמעותית את היישוב.
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טקס פרס החינוך של המינהל
לחינוך התיישבותי ,פנימייתי
ועליית הנוער כמשרד החינוך
נערך

השבוע

בירושלים.

אולפנת יב״ע אגן שמואל זכתה
בקטגוריית בית ספר מצטיין וכפר
הנוער הודיות זכה בקטגוריית

אירוע היובל לשומרון התקיים השבוע בהשתתפות יותר מ 10,000-בני אדם באזור
התעשייה ברקן .אורח הכבוד היה ראש הממשלה בנימין נתניהו .פתח את הערב ראש
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שהכריז בהתרגשות" :אנחנו מגשימים כאן בשומרון

פנימייה מצטיינת .תעודת הוקרה
על מפעל חיים הוענקה לרב יורם
צהר ,שעמד בראש אולפנת יב״ע
כפר פינס יותר משלושה עשורים.
ד״ר בני פישר ,מנהל המינהל ,ובעז
קלומכוס ,מחמ״ד המינהל ,העניקו
לרב צהר את התעודה.

חלום של דורות" .ראש הממשלה נתניהו השיב לו" :חזרנו לכאן כדי להישאר לתמיד".

בהמשך נהנה הקהל מהופעותיהם של אברהם פריד ,קובי אפללו ועידן עמדי.

מעמד כניסתם לתפקיד של ראשי ישיבת

כרם ביבנה החדשים :הרב גבריאל סרף והרב
אהרן פרידמן נערך השבוע בישיבה .באירוע

החגיגי נטלו חלק דיינים ,רבנים ומאות
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תלמידים ובוגרים .הרב חיים דרוקמן בירך
בדבריו את ראשי הישיבה החדשים .הרב
מרדכי גרינברג שכיהן בתפקיד ראש הישיבה

ישמש מעתה כנשיא הישיבה וימשיך למסור
בה שיעורים .הדוברים כולם הודו לרב
גרינברג על תרומתו רבת השנים ואיחלו לו
עוד שנים של הרבצת תורה.
השר זאב אלקין נפגש בביקורו
יותר ממאה ילדים בעלי צרכים מיוחדים מאזור הדרום נטלו חלק בקייטנה

האחרון באוקראינה עם ראש
הממשלה היהודי ולדימיר גרויסמן
ועם שרת החינוך ליליה גרינביץ'

של עמותת עזר מציון במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום .הילדים
נהנו מסדנאות ,חוגי אומנות וריתמיקה ועוד .במהלך הקייטנה ,בשיתוף

והעניק להם כמתנת ידידות את
׳המדריך למטייל בהר הבית'.
המדריך תורגם לראשונה גם לשפה

פעולה ייחודי של המועצה האזורית שדות נגב ומשטרת נתיבות ,הגיעו
למכללה שוטרי תחנת נתיבות וקיימו יום פעילות חווייתי לילדים.

האוקראינית ועורר עניין בקרב
המארחים .השר אלקין הדגיש

טקס קריאת רחוב על שמו של ראובן
)מנשה( רביע ז״ל ,מבוני ירושלים

בדבריו כי עצם קיום הספר בשפה
האוקראינית מעיד על היחסים

ויקיר העיר שכיהן כסגן ראש עיריית
ירושלים ,התקיים ביום חמישי

הטובים בין המדינות.

האחרון בשכונת חומת שמואל.
לטקס הסרת הלוט

|| נעים להכיר  <-עקיבאמוג7יות
ת״ ז :זמר חסידי ,בן .56
נשו׳ וש״נד׳ ,אב ושבתה וסב ממית ,תושב בית m
מרגש אותי" :לראות כיצד הגאולה מתקדמת בצעדי ענק ,ואת
ההשגחה המורגשת גם בפרט וגם בכלל .אנחנו חוגגים ביישוב
בית אל  40שנה ,הגענו לבינה של הבנת גודל הנס והתפתחות
הגאולה".
מדדיה :לרב משה צבי נריה זצ״ל" .דמות חינוכית יוצאת דופן.
הייתי בחור צעיר עם משיכה אדירה למוזיקה והמכתב מהרב
נריה ,שאיתו הגעתי לישיבת בית אל ,העניק את הכיוון לדרך
החיים .הרב נריה ,שהכיר בחשיבות של המוזיקה בחיי ,ביקש
מהרב מלמד לתת מקום גם לעולם המוזיקלי שבער בתוכי .מאז
אני שואף לשלב לימוד תורה עם שירה".

התכנסו בני

משפחה ,אישי ציבור וידידים .ראש
העיר ניר ברקת אמר באירוע" :בזכות
אותם חלוצים שראו מעבר לטובתם
האישית ונרתמו למען הכלל ,נבנתה
העיר ירושלים".

הנול להסנל!,־.

ךא?גן ?ו.־ רביע
reX'ven m.m rabia

אירוע לחגיגת  120שנה לקונגרס
הציוני הראשון בבאזל נערך בבית
חיל האוויר בהרצליה .לכבוד האירוע
התכנסו כמאה בני אדם בשם הרצל

או הרצליה ,וביניהם מפקד חיל
האוויר לשעבר הרצל בודינגר ומשיא
המשואה הרצל ביטון .סגן ומ״מ
יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית
יעקב חגואל אמר לנוכחים באירוע
כי "מדינת ישראל היא ההוכחה לכך
שאנו מגשימים את חלומו של הרצל
כמעט במלואו".

