ב"ה כ"ח אלול תשע"ג

שלום לכולם,
ביקור ח"כ מוטי יוגב

בסיום ביקורו באחדים מקיבוצינו שבצפון אמר ח"כ מוטי יוגב" :אני מקורב לקיבוץ הדתי ,ונשוי לבת
הקיבוץ הדתי ,אבל גם אני לא ידעתי עד כמה מקיפה וייחודית העשייה שלכם" .הביקור נפתח בכפר הנוער
הדתי 'הודיות' הסמוך ללביא .ב מהלך השיחה עם תלמידי י"ב נשאל מוטי ע"י אחד הבנים" :שמעתי שהיית
בצבא בתפקידים בכירים וביחידות מיוחדות ,אני רוצה להגיע לשם ,איך אתה מציע לי להתכונן כדי
שאתקבל ליחידה מובחרת?" .התרגשנו כולנו מעוצמת השאלה .המפגש הבא היה עם 'השומר החדש',
שהמטה שלו נמצא בשדות לביא .פגשנו במצפה שלידו ,המאוייש ע"י  21מתנדבי ש.ש ,.נערים חדורי אהבת
הארץ וציונות שורשית זורמת בדמם .בחדר האוכל של לביא סעד מוטי יחד עם נציגי המזכירות ,ולאחר
שהעביר להם מחמאות על היחס שמקבלים אנשי "השומר החדש" מחברי לביא ,שוחחנו על נושאים שונים
שלצורך קידומם נדרשת מעורבות פוליטית .במדרשת עין הנצי"ב הוצגה בפני האורח המציאות שבה
הביקוש עולה על ההיצע ,והצורך להתרחב בתוכניות שונות ובבניית בית מדרש .הביקור נחתם בשדה
אליהו ,במפגש עם עוזי צוקר (מירב) ,מנהל תוכנית 'רגבים' ,ובשיחה עם תלמידי בית מדרש 'קדם'.
שיבולת

הנהלת קופת הגמל של הקיבוץ הדתי – "שיבולת" – התכנסה בשבוע שעבר במסגרת ישיבה רבעונית ,שמעה
ואישרה את הסקירות השונות של מנהל ההשקעות ,מנכ"ל הקופה ורואי החשבון שלה" .שיבולת"
ה מתנהלת כקופה קטנה של הקיבוצים ,מגיעה לתוצאות טובות מאד יחסית לשאר הקופות המקבילות,
וזאת תוך כדי התמודדות לעמידה בכל התקנות והחוקים המוטלים על הגופים הפנסיוניים ע"י משרד
האוצר.
בן אדם ,מה לך נרדם?

כצפוי ,מספר שיא של משתתפים היה במופע "לנטוע שמים" ,ביצוע משותף ומבריק של אריאל הורביץ
ושרה ב"ק ,שחתם את הערב החווייתי שהתק יים בקבוצת יבנה .הראל חדד (עין צורים) פתח את הערב
בשירים שכתב והלחין ,ואחרי-כן התקיימו במקביל שיעורים אחדים וכדברי אחד הנוכחים" :קשה לבחור!
כל המרצים מעולים וכל הנושאים מעניינים!" :אברהם שטיין וגילי זיוון שוחחו בשניים על "יונה הנביא
שדרכו אל הא-לוקים מלאה בריחות"; אמיתי פורת ואליעז כהן קראו למדו ושרו מ"מדרשיר" של חנן פורת
ז"ל לחגי תשרי; נח חיות ודרורית וייס שוחחו בשניים על "פתח לנו שער בעת נעילת שער"; בניה אמיד לימד
על "החובה לסלוח והזכות לא לסלוח"; שני מאור ויוחאי בשן שוחחו בשניים על "אשמנו בגדנו" ,וללי
אל כסנדר שוחחה ויצרה עם נשים בלבד .תודה לקבוצת יבנה על האירוח ,ותודה לכל השותפים בעיצוב
הערב והפקתו :ריבה פריד ,אסנת ברוורמן ונירית אפרתי.

בית מדרש קדם

בתחילת אלול פתח 'בית המדרש לתורה ועבודה' בשדה אליהו את שנת הלימודים עם כמניין תלמידים
יוצאי צבא ,בראשותו הרב יעקב נוקד (שלוחות ,ובעתיד ב"ה שלפים) .ייחודו של בית המדרש ,בשילוב תורה
ועבודה הלכה למעשה" .בעידן של קיצורי דרך ומסכי מגע ,ביהמ"ד 'קדם' מזמין אותך לדרך ארוכה שהיא
קצרה ,דרך של תורה העוברת בעבודת האדמה תחת שמי עמק המעיינות ,ובעבודת המידות בחבורה בה
יושבים כמים הפנים לפנים ,במארג של חיי קהילה" .נציין שעבור יוצאי צבא נחשבת העבודה בחקלאות
כ'עבודה מועדפת' ,והשנה פועל בית המדרש בשיתוף פעולה עם תנועת הבוגרים של בני עקיבא .בהצלחה!
שולחן התיאומים

באולם הישיבות שבבית תנועת המושבים התכנסו כ 03 -ראשי תנועות ההתיישבות הקיבוצית והמושבית,
אנשי אגף המשק של התנועות ,נציגי איגוד התעשייה הקיבוצית ,מזכירי ארגוני מגדלים ,מנהלי מועצות
ייצור ובכירי הכלכלנים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ל'ישיבת תיאום' .הדיון התמקד בתמיכתה של
המדינה בחקלאות ,שעלותה היא  0..1מיליארד  ₪בשנה .מתברר ששיעור התמיכה בחקלאות הישראלית –
 2.%מערך התוצר – הוא מהנמוכים בעולם :ממוצע התמיכה במדינות ה OECD -הוא  ,21%השיאנית היא
נורבגיה –  ,85%ושיעור התמיכה הנמוך ביותר הוא בניו-זילנד –  2%בלבד! אל הוויכוח על גובה התמיכה
מתלווה וויכוח על דרך התמיכה :האם לתמוך בתוצר המקומי באמצעות הטלת מכסים על היבוא או ע"י
תמיכה תקציבית ישירה בחקלאות ובחקלאים הישראליים?! נדמה שיש הסכמה רחבה על הצורך לחזור
ולשנן לכל הציבור שהחקלאות מייצרת תרומות ציבוריות ,הרבה מעל ומעבר למזון הטרי (והטעים) שהיא
מספקת לאוכלוסייה ,ובכך כלולה התרומה בתחום החברתי-תרבותי ,הסביבתי ,הכלכלי והפוליטי-מדיני.
ביטוח בריאות

עשרות חברות וחברים העוסקים בתחום הבריאות והביטוח בקיבוצים ,התכנסו ב'בית צוותא' שבבארות
יצחק ,והשתתפו בהצגת " חוזה ביטוח בריאות חדש של הקיבוץ הדתי עם חברת הביטוח הראל" ,שייכנס
לתוקפו בתחילת ספטמבר .אריה מלמד ,המלווה אותנו ומייעץ לנו בתחום ביטוח הבריאות ,הציג את
השינויים והשיפורים של החוזה החדש בהשוואה לקיים על מנת שבקיבוצים השונים ידעו את הזכויות
במקרה הצורך ,ויהיו מודעים לאפשרויות הרבות הקיימות בהסכם .בהמשך הפגישה ניתנה סקירה על כל
נושא 'הביטוח הסיעודי' המעסיק לאחרונה את התנועה הקיבוצית וארגונים נוספים ,לאחר שהממונה על
הביטוח במשרד האוצר החליט לאסור את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי .הוצגה מצגת שניתחה את
האפשרויות השונות בתנאים החדשים .המו"מ מול חברת הראל התנהל בעזרת צוות ביטוח הבריאות של
הקיבוץ הדתי :שמשון כספי (טירת צבי) ,אליעזר שפיר (בארות יצחק) ,אלי ליאון (ניר עציון) ,רפי בן אבי
(שלוחות) ביחד עם ידידיה צור ואריה מלמד .לאחר שנבדקו מספר אפשרויות ,כולל פגישות עם נציגי קופת
חולים כללית לבדיקת ביטוח מושלם ,הוחלט על המתווה החדש שיתחיל לפעול בשבוע הבא .לבריאות!
בפתח השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
נאחל לתנועת הקיבוץ הדתי ולכל בית ישראל שנה של התחדשות ועשייה

שנה טובה
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

