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 , .שר החי jוך ,ג  'Tעון טער ,ביקר השבוע בגךעין התורני "בית
' .חוריה" בנאר-שבע וחיזק את מפעל הגרעינים התורניום •
 ,לגבי יוזמתו לערוך .ניק ורי תלמידים במערת המכפלה אמר:
"Y ~',:,זה,ן::ןלק  wיע.ם ישראל ,זה ,צרןך להיות מובן מאליו"
השר סער:
"מ  Uרת
שליחותכס
להעציס
את הזהות
היהודית,
מתוך
תפיסה
של אחדות
ישראל"

שר החינוך ,גרעין סער ,נחשף השבוע
לפעילותם של הגרעינים התורניים שמ"
פעיל ארגין "קרן קהילות" בכנס שהת"
קיים בגרעין "בית מוריה" בבאר"שבע.
למפגש הגיעו כ"  300נציגים מ הקהילות
השונות מקרית מלאכי יעד אילת ,בי"
ניהם אנשי חינוך רבים המזוהים כולם
עם הציונות הדתית.
שמעיה ברקוביץ ,מנכ"ל בית מו"
ריה ,העביר לשר סקירה על הפעילות
המקומית של הארגון בקרב האוכלו"
סייה בתחומי החינוך ,הרווחה והזהות
'היהודית .הרב ד"ר דני טרופר ,העומר
בראש ארגון הגג המאגד בתוכו למעלה
מ"  40גרעינים תורניים ברחבי הארץ'.
אמר כי גדעון סער הינו השר הראשון
'.שלא משתייך למגזר הדתי"לאומי ומ"
ראה נכונות לתמוך במפעל הגרעינים
התורניים.
תוכניתו החדשה של השר לעודד בי"
..
 '.קורי תלמידים במערת המכפלה שגרמה

לסערה ,:אף היא זכתה להתייחסות .הרב
תורג'מן ,מנהל הגרעין התורני בדימונה
בירך ~ת השר על היוזמה.שר החינוה, c
אמר בתגובה כי עם כניסתו למשרד ,הוא" ,
.,בחר להניף שני דגלים :האיכות והזהות',
היהודית"ציונית" :אני ,עומד מול ציבור"
שלא צריך להרבות מולו במילים .האם
מערת המכפלה שייכת רק למי שהיום
פיזית יושג ביישוב היהודי בחברון או "
בקרית ארבע? היא חלק של עם יש"
ראל ,זה צריך להיות מובן מאליו ולכן;,
יש חשיבות לחדד את הדברים':
במהלך הערב בירך השר את המש'''~"-
תתפים ואמר כי "הפעילות שלכם מהווה .
את הציוניות של שנת  2011והינה פעי"
לות חלוצית שמתקיימת במעגלים מש"
פחתיים .כל המשפחה שליחים .מטרת
שליחותכם להעצים את הזהות היהודית, ,
מתוך תפיסה של אחדות ישראל':
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