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 תורכם "הגמל
המדינה" את לבנות

 ?ינועו־ הארצי הציוני בקונגרס שהשתתפו הארץ מכל נוער בני 800לכ־ שהועבר המסר זה
ישראל למדינת שנה 70ו־ הראשון הציוני לקונגרס שנה 120 בסימן באופקים
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ידיד מזל צילום: בכנס תלמידים מועצת נציגות

ס־־מאיר דד1ע

 באופקים התכנס שעבר בשבוע
E9 לנוער הארצי הציוני הקונגרס 

 לקונגרס שנה 120 בסימן שהיה
ישראל. למדינת שנה 70ו־ הראשון הציוני
 המועצה של שהקונגרס 37ה־ הפעם זאת

 השתתפו השנה מתכנס. בישראל הציונית

 נציגי הארץ, מרחבי נוער בני 800כ־ בו
 תנועות חניכי תלמידים, ומועצות ספר בתי

 קדם ומכינות שירות שנת מתנדבי נוער,
צבאיות.

 התרבות בהיכל שהתקיים הכנס ימי בשני

מפעי הקונגרס משתתפי נהנו המקומי,
העיר. אורחי והיו ציוניים בנושאים לויות

 הציונות כי שנה 120 לפני אמר ״הרצל
 עבודה עוד יש ולנו אינסופי אידיאל היא
 אדלש־ יולי הכנסת, יו״ר אמר בתחום", רבה
 של הפתיחה במושב הנוער בני למאות טיין,

המדי של לתדמיתה שתורם מי "כל הכנס,
 לא עושה ולחברה לתעשייה לכלכלתה, נה,

 הדרך בתחילת הציונים שעשו ממה פחות

 אני הארץ. ויישוב ביצות ייבוש באמצעות
לת ימשיכו מאיתנו ואחת אחד שכל מקווה

 באותם שלו, בדרך המדינה להתפתחות רום

תחומים".

הנו אתם הוא המדינה של ההצלחה "סוד
המ "אתם עטר, דני הקק״ל, יו״ר ציין ער",

 אחריות ישראל. מדינת של הבאה נהיגות
 שאתם מכפי מהר כתפיכם על תנוח ההנהגה

תו הגיע יקרים, נוער בני היום, חושבים.
 ההיסטוריה את היסטוריה. לעשות רכם
 לפני עוד לעשות כבר להתחיל יכולים אתם

 אלוהיו בחלקת אחד כל הצבאי, שירותכם

הקטנה".
אב העולמית, הציונית ההסתדרות יו״ר

 הכנס, ובאות לבאי אמר דובדבני, רהם
לב תורכם ועכשיו מהמוכן הכל "קיבלתם

מכם אחד כל על אחריות המדינה. את נות

 מדינת - הזה האדיר המפעל את להמשיך
 הלב. מכל זאת שתעשו מכם מצפה ישראל.

חובה". שהיא בזכות כאן אתם

 אמר: דנינו, איציק אופקים, עיריית ראש
טרג השואה, יום את נציין הבאים "בימים

 היהודי. העם בתולדות חשוכה אכזרית דיה
 ועצמאותה הקמתה את נציין מכן לאחר ימים

 אירועים שני הנה יקר, נוער ישראל. של
 היסטוריית את בתוכם המקפלים מרכזיים

 חשוב היסטורי שיעור ומהווים היהודי העם
ובמ בלקחיו להיכשל לנו ואסור ללמידה

 דינו מההיסטוריה, לומד שלא מי סקנותיו.
אליו". תשוב שהיא


