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כנס המטה השיתופי
בקיבוץ יטבתה יתקיים בעוד כשלושה שבועות
הכנס השנתי של "המטה השיתופי" .הכנס
יימשך יומיים ) 18-17בנובמבר  ,(2010והוא
יעסוק במיגוון נושאים שעל סדר יומם של
הקיבוצים ,שיתופיים ומתחדשים כאחד ,בדגש
על "החברה הישראלית והקיבוצים – מבט אל
העתיד" .בין הדוברים בכנס :סבר פלוצקר,
אבירמה גולן ,מוקי צור ואהרון ידלין .כל
החברים שעתיד הקיבוץ בכלל והנושא השיתופי
בפרט מעניינים אותם – מוזמנים לכנס .נשמח
לקבל את פניותיכם ,ולהעביר אליכם הזמנות,
לוחות זמנים וסדרי נסיעה.

מבט אל העתיד

כנס "אשת חיל"
ביום שני השבוע יתקיים בעז"ה בבארות יצחק
כנס "אשת חיל מי ימצא – נשים בתפקידים
ציבוריים בקיבוץ הדתי" .מבין הכותרות
שבתוכנית" :על הפער בין מסרים גלויים
למסרים סמויים כלפי חברות הקיבוץ הדתי
מהקמתו"; "שיח מזכירות פנים בקיבוצים על
מחירים ורווחים ,מניעים ואתגרים של נשים
בתפקיד ציבורי" ,ועוד .הכנס פתוח לנשים
וגברים ,ונשמח על השתתפותכם!

פתוח לנשים וגברים

ישיבת הקבוץ הדתי במעלה גלבוע
מדווח דני תמרי ,מנהל הקהילה" :מצוקת הדיור
במעלה גלבוע ,עקב הביקוש הרב לקליטה ביישוב
מחד וצורכי הישיבה מאידך ,הביאה את נציגי
שלושת הגופים :הקיבוץ הדתי ,הישיבה ומעלה
גלבוע ,לדיון משותף .ביחד חשבנו איך ניתן לקדם
בינוי לטובת הישיבה כדי "לשחרר" עבור הקיבוץ
דירות המשמשות כיום את הישיבה .הדיון התקיים
באווירה חיובית ובניסיון למצוא פתרונות
מקדמים".

דיון משותף באווירה חיובית

צבר – לקראת גיוס
לאחר כשלושה חודשי אולפן ,התכנסו השבוע
במשרד הביטחון קרוב ל 300 -חניכי תוכנית "צבר",
לפגישה עם סגן שר הביטחון ,לקראת גיוסם
לצה"ל .הרבה מאד ציונות ואהבת הארץ היתה
באולם ,ומחיאות כפיים רמות נשמעו בעת שסגן
השר דיווח על הדיונים להגדלת מספר הבאים בכל
שנה מחו"ל על מנת לשרת בצה"ל ממאות לאלפים.
בין השאר אמר מתן וילנאי" :איני מבטיח לכם
שירות קל ונעים ,אך אני מקווה שתפגשו בצה"ל
שירות מפרך ומאתגר .הכנס הערב עומד בצל
הוויכוח על תשלומי קצבאות לחרדים שאינם
מתגייסים ,ומבדלים את עצמם ממדינת ישראל,
ואתם עושים בדיוק את הפעולה ההפוכה ,וכולנו

לקראת הגיוס לצה"ל

מעריכים זאת".
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

