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שלום לכולם,
איחוד קהילות בראש צורים

השבוע התקיימה אסיפת חברים חגיגית בקיבוץ ראש צורים ,שעל סדר יומה "קבלת הקבוצה הראשונה של
תושבי ההרחבה לחברּות בקיבוץ" ,במסגרת התהליך של 'איחוד קהילות' .עבור תנועת הקיבוץ הדתי זהו
מאורע היסטורי! מזה עשרים שנה שלא היה סעיף "קבלה לחברות" על סדר היום של קיבוץ ראש צורים
וניתן היה לחוש בהתרגשות בהתבטאויות החברים .בקלפי שנפתחה להצבעה למשך יממה ,התברר ש58% -
מבעלי זכות ההצבעה ניצלו את זכותם ,וש 85 -המשפחות הראשונות (חמש מהן בני הקיבוץ) התקבלו כמעט
פה אחד .והצטרפו לאותה חבורה שנאחזה בהר וזוכה לראות ברכה בעמלה .זהו סיום מוצלח למהלך
משותף של הקיבוץ ,האגודה הקהילתית ,החטיבה להתיישבות ,המועצה האזורית ותנועת הקיבוץ הדתי,
בהובלתה של המחלקה לצמיחה דמוגרפית ושרגא וילק (משואות יצחק) העומד בראשה .מודל זה של שילוב
קהילות והפיכת תושבים לחברים בקיבוצים הינו מהלך חדשני ,שכל התנועה הקיבוצית חותרת אליו ,מתוך
מטרה ליצור בכל יישוב אוכלוסייה בעלת מעמד זהה ,דבר אשר יבטיח המשך צמיחה ושגשוג .התנועה
והקיבוץ מחויבים להמשך התנופה ,כאשר על הפרק המשך קליטה של משפחות נוספות לחברות על פי
מתווה מוסכם  .יישר כוח לכל מי שחלם ותרם להתנעת המהלך ,וברכות לחברי הקיבוץ החדשים.
גן הנוי – כנס היערכות לשמיטה

למעלה מ 033 -גנני נוי מהעיר ומהכפר הגיעו לגבעת ושינגטון ,לכנס ארצי שנערך ביוזמת המשרד לשירותי
דת ,וכותרתו :היערכות גן הנוי לשנת השמיטה .את יום העיון פתח הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו
שליט"א ,ולאחריו נשאו דברי ברכה :הרב אלי בן דהן ,סגן השר במשרד לשירותי דת ,ומר אלחנן גלט,
מנכ"ל המשרד .את ההרצאה המרכזית נתן הרב יעקב אריאל שליט"א ,הרב הראשי של רמת-גן המכהן
כיו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל .הרב אריאל ,שהתמקד במתן הנחיות הלכתיות
לציבור הגננים ,אמר בין השאר" :שש שנים אנו פועלים כבעלים באדמתנו ובשנה השביעית מתפנים
לעיסוקים רוחניים  ...וכ שליחים נאמנים אנו מופקדים על שמירת הקרקע ,לדאוג לנאותה ולייפותה ,אך
איננו נוהגים כאדונים ,ולכן איננו שותלים בשנת השמיטה צמחים חדשים .היערכות נכונה השנה ,בערב שנת
השמיטה ,תאפשר לנו קיום של צמחייה ארוכת-טווח שנתחזק אותה ,במהלך שנת השמיטה כולה" .לאחריו
נתן מר ישראל גלון (אגרונום העובד ב'שירות הדרכה מקצועית' של ממשרד החקלאות) הנחיות מקצועיות,
ובסוף היום הרצתה הגב' עינת קרמר ,מנהלת ארגון 'טבע עברי' ,שאמרה" :בימינו ,בחברה שרובה אינו
חקלאי ואף אינו דתי ,נשאר מעט מאוד מן העולם הרוחני והערכי של השמיטה" .שמיטה ישראלית" הינה
קואליציה של ארגונים ,עסקים ומוסדות ,המנסה לשנות את המצב הזה ,ולהחזיר בשנה הקרובה את
העיסוק בשמיטה על ערכיה ,למרכז הבמה של הציבוריות הישראלית ".

כנס ביטוח בריאות

בתום חצי שנה ממועד חתימת חוזה הבריאות החדש עם 'שדמה' ,התכנסו נציגי המשקים המבוטחים
ב"ביטוח הבריאות של הקיבוץ הדתי" בבארות יצחק .בהסכם החדש ישנו שינוי בצורת הביטוח בדרך של
"ביטוח שבן" ,שמשמעותו – ביטוח בריאות בחברת הביטוח הראל לצד ביטוח מושלם בקופת חולים .לכנס
הוזמנו נציגי חברת 'הראל' ,נציגי סוכנות הביטוח 'שדמה' ,ואריה מלמד המכהן כיועץ ביטוח הבריאות
שלנו .במרכז הפגישה עמד הממשק בין חברת הביטוח לבין קופת החולים .במהלך התקופה מאז חתימת
ההסכם החדש התעוררו בעיות רבות ,בעיקר בתקשורת בין חברת הביטוח שלנו לביטוח ב'מושלם' ,שגררו
הרבה אי הבנות ,קשיים בקבלת ההחזרים ,ואי בהירות לגבי המסלול הנכון לתביעה בעת קרות מקרה
ביטוחי .נושא נוסף שעלה לדיון הוא בעיות ברישום האוכלוסייה המבוטחת לפי המתווה החדש ,רישום
שמתעכב כבר מספר חודשים .במהלך המפגש ניתנה גם סקירה על הביטוח הסיעודי הקולקטיבי ,שבוטל ע"י
משרד האו צר ,דבר שפגע בקיבוצים המבוטחים .מהלך זה יצריך מאיתנו התארגנות מחודשת בנושא ביטוח
סיעודי בהתאם להוראות החדשות .אנו מקווים שהתועלת מהכנס תהיה ניכרת הן בעבודת הקיבוצים מול
חברת הביטוח וביטוח מושלם ,והן בעבודת נציגי הראל מול הקיבוצים בבואם לממש את תביעות הביטוח.
מועצת הצעירים של תנועת הקיבוץ הדתי יוצאת לדרך!

בחמשוש הקרוב תתקיים בכפר עציון מועצה לצעירי התנועה (י"א – בוגרי צבא ,חבריא ג' בשפה תנועת
הנוער) .כ 03 -חבר'ה מהקיבוצים השונים נרשמו עד כה ,ועוד היד נטויה .כל הנרשמים מוטרדים משאלות
הקשורות לתנועה ,לקיבוצים ,לחינוך הנוער והילדים ,ולמקומנו בחברה הדתית והישראלית .אנו עומדים
משתאים לנוכח התכנסות של מיטב הצעירים ,כולל חיילים וחיילות ,יודגימלים ובוגרי/ות שירות ,התובעים
ליטול אחריות על חייהם וחיינו ,ולהיות שותפים לעיצוב העתיד הקיבוצי והתנועתי .במועצה יידונו נושאים
וסוגיות המעסיקות את משתתפי המועצה ,ובין השאר :החינוך הבלתי-פורמאלי ,בתי הספר התנועתיים,
מחשבות על תנועת בוגרים ועוד .המועצה מנוהלת ע"י צוות היגוי – צוות מתנדב – שקובע הכל באופן
דמוקרטי מלא .אנו מאחלים הצלחה מלאה ל"מועצת הצעירים" ,ובעז"ה ,בשבוע הבא נדווח על הביצוע.
יג"ל ומנהיגות

בתחילת השבוע התכנסו בגבעת התחמושת בני הקיבוץ הדתי הנמצאים במסלול היג״ל ,ליום עיון שכותרתו
– מנהיגות פנימית  .מדווח זיו כרמל (טירת צבי) רכז מחלקת הבטחון :פתחנו את היום בסיור באתר,
בהדרכת כתרי מעוז (מנהל האתר ,בן שדה אליהו) ,תוך עיסוק בדילמות אישיות שעלו במהלך הקרב
במלחמת ששת הימים .חזינו בסרט 'אוקיר אנוש מפז' ,הבוחן מקרוב את כשרון מנהיגותו של נדב מילוא
ז"ל ,בן שדה אליהו שנפל בלבנון .אחר כך יצאנו עם מדריכות 'מדרשת תורה ועבודה' לסיור באתרים שונים
בירושלים ,בעקבות דמויות מנהיגים – הרב קוק זצ"ל ,אליעזר בן יהודה ,ה"שפת אמת" ,דוקטור טיכו ועוד.
במהלך הסיור ניסינו לפרק ולזהות את רכיבי כושר המנהיגות ,ובדקנו את עצמנו מול רכיבים אלו.
ה'שינשינים' התמודדו בגבורה עם מזג האוויר הגשום ,הסוער והקר ששרר בעת הסיור ,והוכיחו הלכה
למעשה את התובנה החשובה מיום העיון כולו – מנהיגות היא קודם כל היכולת של כל אחד ואחת להפעיל
הנהגה עצמית .תודה לכל היג"לים שהגיעו ולקחו חלק ביום החשוב הזה.
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