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 שלום רב,

 2015 -הנדון: כנס ומפגש מתנאל תשע"ה 

 

 .2015ביוני  14-15ברצוני להודות לך ולהנהלת הקרן על הכנס והמפגש שלכם במעלה החמישה בימים 

מודה שתי פעמים. פעם בכך שחשבתי את זה לעול עבורי להשתתף ביומים כאלה, בתוך לוח זמנים אני 

צפוף של השבועיים האחרונים של המחזור הנוכחי במכינה, ופעם על כך שניתנה לי ההזדמנות להשתתף 

ופים בכנס מעניין עד כדי מרתק ואשר, בעיקרו של דבר, שימש כהזדמנות למפגש רב עניין של אנשים וג

 "העושים למען..." ונעזרים לשם כך בקרן מתנאל.

ומי פעילותה ואת האנשים )בוודאי את מפגש זה, התאפשר להכיר את היקף פעילות הקרן, את תח –בכנס 

 לקרב אותנו בהבנה ובמחשבה הדדיים. –חלקם(, המובילים את הקרן ואת מטרותיה וע"י כך 

מי לסבלנות הנדרשת באירועים פורמליים וטכניים הצפויים כך שבעוד אני הכנתי עצ –אני מודה לכם על 

במקרים כגון זה, מצאתי את עצמי במפגש מלא עניין, המתנהל בחן, בחביבות חמימה ומשפחתית וזורם 

לו בנינוחות, ובאוירה אינטלקטואלית. זו נתונה, אמנם וכמובן, למסגרת של לו"ז אך בין לבין, רוויה 

שות, המתאימה יותר לכינוס אקדמי שאינו מכוון או מיועד לתכלית בתחושה של פתיחות ושל גמי

 מסויימת, שמעבר למפגש עצמו.

 "התאכזבתי" לטובה. –...ובקיצור 

בידור" התרבותי "ובאים ובנוחות המפנקת שהענקתם לנו תודה על ההשקעה בתנ לצד כל הדברים האלה,

 טיב להשתלב בתוכנית הכנס.יוהשכה התאים 

ית המתקיימת אזכרה שנת, לשנאלצתי להחמיץ חלק מן התוכנית עקב מחוייבות קודמתהצטערתי על כך 

שנים. אזכרה שהתקיימה  10מורן ורדי ז"ל, שנפל בקרב עם מחבלים בשכם לפני  ,לבוגר מחזור א' שלנו

 בהשתתפות בני משפחתו ואנשי יחידתו.
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וזו הנאמרת בשם הארגון שאני מייצג, אני מתכבד להזמינכם  ,האישית בהזדמנות זו, של הבעת התודה

  לביקור ומפגש במכינה בזמן המחזור הבא עלינו לטובה, מחזור י"ט, במהלך השנה הקרובה.

אפשרי ורצוי שהמפגש יהיה מלווה בשיחה עם החניכים על נושא לפי בחירתכם. בין אם על תחומי 

ם, או תחום החזון של שיתוף פעולה בין מדינות הים התיכון פעילותכם, או על פרויקט מסויים, או אחדי

 והפעילות למימושו, ו/או על המצב ומצב הרוח של יהדות צרפת.

 אשמח מאוד אם ניתן יהיה לקיים אצלנו במכינה ביקור ומפגש עם החניכים והצוות.

 

 

 בשם העמותה והמכינה "נחשון"

 ברוב תודה וברכה,

 

 זאביק נתיב

 מנכ"ל "נחשון"

 

 

 

 

 העתקים:

 יו"ר העמותה –דניאל לימור 

 ר' המכינה –גלעד אולשטיין 

 (האלימים מנהלת תפעול ומשאבים )המסיימת תפקידה ב –שריג  -איילת חיים

 מ"מ מזכירת "נחשון" –יעל גלוברמן 
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