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שלום לכולם,

ביטוח בריאות
השבוע התקיים כנס בריאות לעוסקים נאמנה בתחום
ביטוח בריאות .היתה השתתפות ערה ,והגיעו נציגים
כמעט מכל הקיבוצים .בכנס נשמעו הרצאות מרתקות
על היבטים שונים של מדיניות הבריאות הראויה.
שיאו של היום היתה הרצאתו של פרופ' מרדכי שני,
חתן פרס ישראל ,שניהל במשך עשרות שנים את בית
חולים 'שיבא'  -תל השומר .פרופ' שני דיבר על
הנושא :האם יש לתקצב את הוצאות הבריאות.

פרופסור מרדכי שני -האם לתקצב הוצאות בריאות?

"מפעלות הציונות הדתית"
המאבקים החוזרים ונשנים על תקציבי מוסדות
החינוך של הציונות הדתית הולידו יוזמה חדשה:
הקמת פורום משותף ,במטרה לאגד ולאחד את כלל
'גופי העשייה הציונים-דתיים' תחת קורת גג ארגונית
אחת ,שתפעל יחד להגשמת הערכים המשותפים
לכולם.
השבוע התקיים המפגש השני של ראשי הארגונים,
ונסקרה העשייה לקראת החופש הגדול כאשר המטרה
היא לרכז מגוון תוכניות ולהציע לבני הנוער פעילות
ערכית-התנדבותית שתתמודד בהצלחה עם שאלת
העיסוק בשעות הפנאי הרבות .בהמשך נמסרה
התוכנית התקציבית המבוססת על כך שכל גוף ישלם
'דמי חבר' המחושבים כאחוז קטן מעלות פעילותו של
הפורום .עדיין לא הבענו את הסכמתנו ורצוננו להיות
שייכים לגוף החדש ,ואנחנו נבחן את הדברים בבחינת
"מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך".

המאבקים הולידו יוזמה

בארות יצחק שבנגב
רבים הגיעו ביום ראשון האחרון ,ח' בתמוז ,לאתר
בארות יצחק שבנגב ,לציון תחילת עבודות השיקום
והשימור .מטף ועד זקן ,מהקיבוצים שלנו ומקיבוצים
שכנים ,מבוגרים שהשתתפו בקרבות לפני  63שנה בצד
ילדים קטנים ,כולם הגיעו כדי לשמוע ,לראות ולגעת
בהיסטוריה .אנשי עלומים הכינו את כל הדרוש לטכס
הצנוע ,ואי אפשר היה שלא להתרגש מסיפורי הגבורה
של מייסדי בארות יצחק ולוחמיה .קדמה לטכס
ישיבה של צוות ההיגוי המורחב ,ובישיבה זו הודיע
מנהל מרחב הדרום של המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל ,שבשבוע הבעל"ט תתחיל העבודה
בשטח .אנחנו נהיה בעז"ה שם ללוות את העשייה.
קורס גישור
בשעה טובה הסתיים קורס גישור של הקיבוץ הדתי
בהנחיית נתאי מלמד 26 .חברים וחברות מקיבוצי
התנועה השתתפו בקורס .בשנים האחרונות הולך
הגישור ותופס מקום מרכזי בחברה הישראלית כהליך
ליישוב סכסוכים .מטרתו לאפשר לצדדים לפתור את
הסכסוך בהסכמה ובהליך המאפשר פתרון מהיר תוך
גמישות ,חסכון בכסף ויעילות .זהו הליך המציב
ומגדיר מחדש את הדרך בה צריכים סכסוכים
להיפתר ,תוך הצבת זווית הסתכלות חברתית
ייחודית .כל מסיימי קורס הגישור ציינו לטובה את
תהליך הלמידה המדהים שחוו יחדיו ,ואת החוויה
המיוחדת המאפיינת את רוח התנועה .תנועת הקיבוץ
הדתי תשוב בעז"ה לעסוק בעתיד הקרוב בהעצמה
אישית לכלל חברי התנועה ע"י קורסים מקצועיים
נוספים.

אי אפשר שלא להתרגש

תהליך למידה מדהים

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

