בס"ד

שלום לכולם,

מדרשת עין הנצי"ב

צוות המדרשה ותלמידותיה נערך לשני אירועים מרכזיים בחיי המדרשה .הראשון
והקרוב יתקיים בעז"ה באסרו-חג פסח הבעל"ט ,והוא כנס יובל  25שנה להקמת
המדרשה .אנו מצפים שמאות מבין בוגרות המדרשה ומשפחותיהן יגיעו לאירוע
שיציין את ייחודה של המדרשה ,ואת היותה פורצת דרך בלימוד תורה לנשים.
האירוע השני הוא תחילת הקמת מבנה הקבע לבית המדרש של המדרשה .הדיונים
מתמקדים כרגע באיתור המקום המדויק של הבניין בתוך תחום המחנה של עין
הנצי"ב ,ובגיוס התקציבים הגדולים למימון הבנייה.

הקמת מבנה קבע

ח"כ זבולון אורלב וד"ר יחיאל שילה בניר עציון וימין אורד

ע"פ בקשת ח"כ זבולון אורלב ,אירגן לו מזכ"ל התנועה סיור מקיף בניר עציון
ובימין אורד .לביקור נלווה ד"ר יחיאל שילה ,מנהל המינהל לחינוך התיישבותי
ועליית הנוער .הביקור החל בפגישה עם יואל רז ,מנהל המלון בניר עציון )שגם
אירח את כולנו לארוחת צהריים נפלאה!(; המשיך בסיור רגלי מקיף בכפר הנוער
הדתי ימין אורד ,בהדרכת ד"ר בני פישר מנהל הכפר ,ובהשתתפות עובד משרד
ראש הממשלה המרכז את הוועדה הממלכתית לשיקום נזקי השריפה; והוא
הסתיים בפגישה עם מזכירי ניר עציון .להערכתנו ,הביקור היה מוצלח מאוד,
ותהיינה לו השלכות מעשיות ותועלות חשובות!

ביקור מוצלח

ביקור המזכירות הפעילה בקבוצת יבנה

ביום שני התארחו חברי המזכירות הפעילה בקבוצת יבנה .היה זה הביקור האחרון
בסבב בין כל הקיבוצים אותו התחילה המזכ"פ לפני כשנתיים ,והוא היה סיום
מכובד :ביוזמה חדשה של מזכירי יבנה החלה המזכירות הפעילה את הביקור כבר
בבוקרו של היום וכך זכתה לפגוש בשני מוקדים שונים קבוצות של חברים שהתפנו
במהלך יום העבודה לשעה וחצי של שיחה .מספר המשתתפים בכל קבוצה שכזו
היה גבוה וכך התאפשר מפגש משמעותי עם מספר גדול ביותר של חברי הקיבוץ
המארח .הרעיון המבורך שאיפשר זאת ישקל על ידי המזכירות והיא תיישם אותו
בקיבוצים בהם ניתן לעשות זאת .עוד פרטים על הביקור המשמעותי והמוצלח –
בגיליון עמודים הקרוב.

האחרונה בסבב -קבוצת יבנה

לקראת שבתות שמות  +יתרו בדונה גרציה

קבוצה שנייה גדולה ומכובדת של חברי הקבה"ד תתארח בעז"ה השבת במלון
"דונה גרציה" לשבת עיון ונופש ,שכותרתה" :חסידים ואנשי מעשה" .למעלה מ-
 120חברים וחברות יאזינו לדבריהם של פרופ' עמנואל אטקס ,נילי בן-ארי
ואברהם שטיין ,וכל זאת בנוסף לטיול ביום שישי ולשבת ייחודית בחברה
ייחודית במלון ייחודי .ההכנות לשבת השלישית ב"דונה גרציה" הולכות
ונשלמות ,וגם החדרים הולכים ונתפסים )עדיין יש מקומות בודדים ,וכל
המקדים – זוכה( .כותרתה של השבת השלישית היא "איש ,אישה והלכה",
והמרצים הם :הרב רונן לוביץ ,עו"ד וטוענת רבנית רבקה לוביץ ויהודית בר-יש"ע
גרשוביץ.

למעלה מ  120חברות וחברים

ביקורי שרגא בקיבוצים

במהלך השבועות האחרונים החלה המחלקה לצמיחה דמוגראפית )=צמ"ד( את
פעילותה בתוך אגף המשק במזכירות התנועה .שרגא וילק ,פעיל המחלקה ,צורף
באופן קבוע כנציג התנועה לצוותי הצמ"ד בקיבוצים בית רימון ,סעד ,מירב,
משואות יצחק ומגדל עוז ,ובכולם מתחילות להתגלגל ולהתגבש תוכניות אב
לקליטה וצמיחה .בנוסף התקיימו פגישות עבודה בעין הנצי"ב ,שלוחות וניר
עציון ,בהם נדונו סוגיות ספציפיות של צמיחה דמוגרפית בקיבוצים .בנוסף ,צורף
שרגא ,כנציג התנועה ,לוועדת הקבלה האזורית של המועצה האזורית עמק
המעיינות ,והשתתף בישיבה בה התקבלו שתי משפחות לשכונות במעלה גלבוע
וטירת צבי .כמו כן יזם שרגא פגישות תיאום ציפיות עם מחלקת צמ"ד בתנועה
הקיבוצית ,עם מנהלת בית ראשון במולדת בסוכנות היהודית ,ועם ראשי תנועת
בני עקיבא העולמית ,אשר מהווים קרקע לפיתוח מנועי צמיחה .בימים אלה
הופצה על ידי המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,בקשה לכל הקיבוצים לעדכן את
קבצי הנתונים הדמוגראפיים ,על מנת לעדכן את מסד הנתונים של התנועה.

התחלת הפעולה

הזמנה לכנס חירום

ביום ראשון,י"ט בטבת  26/12/2010בשעה  ,09:30באולם 'צוותא' שבמתחם
הלונדון-מיניסטור בתל אביב ,נקיים כנס חירום בנושא :המאבק נגד מינהל
מקרקעי ישראל לביטול הקפאת הבנייה בקיבוצים .מוזמנים נציגי הקיבוצים
)לפחות נציג אחד מכל קיבוץ( ,נציגי הקיבוצים במועצות האזוריות .חברים,
אנחנו יוצאים למאבק על זכותנו לבנות ולהתפתח !!! חשוב להפגין נוכחות!!!
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

