ב"ה ד' בשבט תשע"ו

שלום לכולם,
מועמדים חדשים למזכירות הפעילה
המזכ"פ וצוות מש"א התנועתי המרוענן (לני קפלן -מעג"ל ,ליאורה שלו -עין הנצי"ב ,אסף בית
אריה -יבנה) ,סיימו תהליך איתור לתפקיד רכז חינוך ביטחון ויג"ל ,ובחרו מועמד מומלץ .הבחירה
אושרה במזכירות הפעילה ,תפורסם לציבור בימים הקרובים ,ותובא לאישור המזמו"ר בישיבה
מתוכננת ב 1..2 -בבארות יצחק .עד למועד המזמו"ר ,אנו מקווים להשלים עם צוות מש"א גם הליך
בחירת רכז פיננסים.

איוש תפקידים  :רכז
חינוך בטחון ויג "ל ,
ורכז הפיננסים

יום עיון בטחון סוציאלי
בהשתתפות כ 04 -חברות וחברים נציגי מרבית ישובי התנועה ,התקיים השבוע יום עיון בנושא
בטחון סוציאלי בקיבוץ שעיקרו – הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה .ידידיה צור (מנהל קרן הקיבוץ
הדתי) פתח את היום בהסבר על הצורך בביטוח ,בעיקר למבוטחים פנסיונית בקרן עתודות
הוותיקה ,שבה מבוטחים רבים מחברי הקיבוצים שלנו ,מכיוון שאין להם כיסוי מתאים לשארים
ולאובדן כושר עבודה .ההבנה היא שבזכות התאגדות של קיבוצי התנועה ניתן יהיה להגיע לביטוח
מתאים במחיר סביר .אייל הראל ,יועץ הפנסיה של מספר קיבוצים בתנועה ,תיאר את הצורך
במספר סוגי פנסיה  -לטווח קצר ולטווח ארוך ,וכינה זאת "סוף מעשה במחשבה תחילה" .צוריאל
עמיאור ממגן בריאות ודורון שבתאי ,סמנכ"ל השיווק של 'איילון חברה לביטוח' ,תיארו את הצעתם
לביטוח ייחודי לחברי הקבה"ד ,שבעיקרו בא לכסות אובדן כושר עבודה .בעקבות יום העיון תיבדק
בקיבוצים הכדאיות ברכישת הביטוח .בסיום ,מוטי לוי ,סמנכ"ל קרן הפנסיה של גילעד הראל ,נתן
סקירה על השינויים בפנסיה בעקבות חוק ההסדרים שאושר לאחרונה .לדבריו ,השינויים התכופים

סוף מעשה
במחשבה תחילה=
מספר סוגי פנסיה

והרגולציה אינם תמיד לטובת הצרכן ופעמים רבות ההנחיות לא מובנות ולעיתים סותרות אחת את
השניה .רבים מקיבוצי הקיבוץ הדתי מבוטחים פנסיונית בקרן גילעד הראל.
משב רוח רענן וצעיר 1
קבוצת 'משבי רוח – הדור הבא' נפגשה השבוע ובהנחייתו של מיכאל אדמון עסקה בעקרונות
הבסיסיים שעל פיהם צריך להיכתב 'קיצור שלחן ערוך' התנועתי .האם פסיקת הלכה בחברה שבה
הערך האנושי-חברתי כחלק מיהדותנו ,מקבל מקום ברור וחזק ,יכולה להתעלם מכך? האם חברה
שנבנתה על ערך עבודת האדמה ועמל כפיים יכולה לקבל פסק הלכה שנוגד את הערך הנ"ל? ד"ר
מיכאל בן אדמון שבעמל רב ניסח עבור הקבוצה מספר עקרונות ,המבוססים על ההווה הקיבוצי ועל
משנתם של ראשונים ,הציג בפני הקבוצה את העקרונות והקבוצה התלבטה בהם ,ניסתה לדייק,
לברר – כל זאת עד שעות הלילה הקטנות .ואם בתחילת הדרך הורמו הגבות בפליאה על נכונותם של
חבורת צעירים לעזוב הכל לכמה שעות ולהתמסר למשימת בירור תנועתי ,הרי שכעבור שנה +ללוות
את החבורה הזו ולגלות שעדיין ,גם כאשר השעון מראה חצות ,והנסיעה הביתה ממשרדי התנועה
עוד מחכה להם ,הלהט והרצון בוערים ,הרי זה בגדר נס גלוי!

עקרונות לכתיבת
'קיצור שולחן ערוך '
התנועתי

משב רוח רענן וצעיר 2
ביום שלישי בבוקר זכו משרדי הקבה"ד למשב רוח רענן וצעיר נוסף 21 .תלמידות חכמים
ממדרשת הדס שבבית שאן( ,שלוחת מדרשת עין הנצי"ב) ,הגיעו לפתיחת יומיים שלמים של
היכרות עם תנועת הקיבוץ הדתי ,פועלה ,ערכיה ואנשיה .התלמידות פגשו את מורדי רכז
הצמ"ד ,שרגא רכז אגף המשק ולימור רכזת נוער וצעירים ,להיכרות עם עשייתם ותפקידם .הן

יומיים של היכרות עם
תנועת הקבה "ד ,
פועלה  ,ערכיה ואנשיה

העלו שאלות יפות על ייחודה של התנועה ,על אופיים החברתי של הקיבוצים ועל הערכים
התנועתיים בעידן מתחדש .לאחר מכן נפגשו עם אמיתי פורת ,מ"מ מזכ"ל התנועה לשיחה
בנושא הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית ,משימתיות וחלומות .התלמידות נהנו מאירוח לבבי
ואף צויידו בשי :סט חוברות עצ"ה לדרך של נאמני תורה ועבודה ,בתקווה שתלמדנה ותרחבנה
את ידיעתן בערכים המכוננים המשותפים לנו .בתום הביקור יצאו הבנות למפגש עם נחום ברוכי,
המשיכו לקיבוץ עלומים ,ולסיור בבארות בנגב עם יאיר צורן .יישר כח לצוות המדרשה על
היוזמה ולבנות על הקשב והנכונות .אנו מאחלים הנאה ,הצלחה ולימוד פורה בהמשך דרכן.
כנס מנהלי חינוך חברתי וגיל הרך
השבוע קיימה תנועת התק"צ לראשונה בתולדותיה ,כנס לאנשי החינוך ,שמטרתו לתת דגש
לכוחה ולמשמעותה של המערכת מלידה עד גיוס ,בישוב הכפרי .את הכנס פתח אלון שוסטר נציג
המועצות האזורית ,בחיזוק הדרך לזהותנו :חינוך לאחריות חברתית .ח"כ איתן ברושי שיתף את
באי הכנס בהצעות ותהליכים שהוא מקדם בתחום החינוך :העברת האחריות על החינוך מלידה
עד  3ממשרד הכלכלה ,למשרד החינוך ; הכרה בעבודה בחינוך כעבודה מועדפת .ח"כ עמנואל
טרכטנברג דיבר בשבחם של הקיבוצים המציבים בחזית את נושא החינוך ,ועל תפקידו כמעצב
אומה .ניר מאיר (מזכ"ל התק"צ) ומאיה שפיר (המטה השיתופי) חיברו את המשתתפים לזהות
הקיבוץ כקואפרטיב משוכלל להתיישבות ,המקיים בתוכו ערבות הדדית מחייבת ,וכן לתהליך
המתבקש של הפיכתה של התנועה הקיבוצית על קיבוציה לחלק מארגון הקואופרציה העולמי.
בהמשך היום התקיימו פאנלים ומעגלי דיון בנושאים שונים בחינוך הקיבוצי.

דובר בשבחם של
הקיבוצים על הצבת
נושא החינוך בחזית

תעודת הוקרה למפעל הגזר בשלוחות
השבוע הוזמנו יהודה ורקר ודליה תורן מצוות ענף הגזר של קיבוץ שלוחות ,להשתתף בישיבה
של סיעת הבית היהודי בכנסת .הישיבה עסקה בנושא של "הצלת מזון" עבור נזקקים .אנשי
עמותת "לקט ישראל" סיפרו על פעילות העמותה באיסוף תוצרת חקלאית מהשדה ומבתי
האריזה וכן על חלוקת מנות מבושלות שהם אוספים בבתי מלון ובצבא .כמו -כן דיווחו על
פרוייקט חלוקת כריכים לתלמידים .נציגי שלוחות הוזמנו על מנת לספר על בית האריזה ועל
תרומות הגזר לעמותות השונות ,ובמיוחד ללקט ישראל המקבלים כמחצית מהגזר הנתרם.
בתום ישיבה מעניינת ומכובדת קיבלו נציגי שלוחות תעודת הוקרה על פועלם.
מזכירות מורחבת
ביום רביעי ,י"ז שבט 1..2 ,נקיים ישיבת מזמו"ר .בסדר היום העמוס שלל נושאים חשובים:
פרידה מנחמיה וסיכום תקופה ,אישור למינוי ממלא מקום מזכ"ל  -אמיתי ,אישור לאיוש צוות
איתור מזכ"ל ומתווה פעולתו ,אישור למינוי ופעולת צוות מש"א תנועתי מחודש ,בחירת רכז
חינוך ,ביטחון ויג"ל  +רכז פיננסים ולהצגת תכנית עבודה של המזכירות הפעילה ותכנית תקציב
לשנת  .1422אנו קוראים לחברי המזמו" ר ולמזכירי הקיבוצים לגלות מעורבות ולהשתתף בדיון
החשוב -בואו בשלום ובשמחה.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

סיכום ו פרידה
מנחמיה רפל
אישור מ "מ
מזכ "ל
איוש צוות איתור
מזכ "ל ומתווה פעולה
מינוי צוות
מש "א תנועתי
בחירת רכז חינוך
בטחון ויג " ל
תכנית עבודה ותקציב
מזכירות התנועה 6102

