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שלום לכולם!
מאבק המיסוי
השבוע נפגשנו ,מזכירי התנועות ואנשי המקצוע ,עם אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר בראשות אמיר לוי
ראש האגף .חשנו שהפגישה טובה וחיובית ושיש הקשבה לעמידה שלנו על הנושאים העקרוניים :שכר העבודה
של הקיבוץ ,מיסוי הקיבוץ המתחדש כשותפות ,אי הטלת מס על תשלומי הערבות ההדדית ,אי פגיעה בקיבוצים
השיתופיים .כמו כן הובהרה טענתנו שהפערים בצד המעשי ואף במספרים האמיתיים ,מצומצמים יחסית
ושניתן להגיע להסכמות .למרות תקווה זו ,לא התקבלו סיכומים ברורים ,ואף לא הבטחה חד-משמעית .נראה
שאין לנו ברירה אלא להמשיך להיאבק על הוצאת הנושא מחוק ההסדרים ,כדי להבטיח דיון רציני ,מסודר
שלוקח בחשבון את כל המשמעויות .נפעל לכך כמיטב יכולתנו.

האם החקלאות עודנה ערך?
באווירה אינטימית ומפנקת נפגשנו השבוע בטירת צבי למפגש הלימוד החודשי של קבוצת 'משבי רוח-צפון'.
הפעם למדנו לעומק את נושא החקלאות .נדמה שהקבוצה שנפגשה אינה מייצגת את הלך הרוח בארצנו ביחס
לחקלאות ,וכי החיבור לאדמה ועבודתה זורמים בדמם .ובכל זאת ניסינו להבין מעבר לחיבור האישי הטבעי
העמוק  -האם החקלאות עודנה ערך? האם עבודת אדמה היא ציונות ב ?2016-מה האתגרים העומדים לפתחה
ומדוע ,אם בכלל ,יש לחזקה? רק התחלנו .ממשיכים במפגש הבא לאחר החגים לדון בעניין .מזמינים אתכם
להצטרף לקבוצת לימוד איכותית וכיפית .לפרטים :ריבה amudim@kdati.org.il ; 0523749310 -

פורום מנהלי חינוך
השבוע נפגשו חברי פורום מנהלי החינוך בקיבוצים למפגש הראשון לשנה זו .מדווחים יצחק קרליבך ,מנהל אגף
חינוך בתנועה ולימור ספראי ,מנהלת מח' דור צעיר :בפתח המפגש שמענו מכל מנהל על פעילות ייחודית
שהתקיימה אצלו במסגרת פעילות הקיץ .להלן מילות מפתח מסקירה זו' :מדרשוקו' ,ריצת בוקר ,מפגש בין
דורי' ,מסיבת תיקים' לילדי כיתה א'' ,מסע ישראלי' בעוטף עזה ,נוער בניהול עצמי ,מסע ניווטים ,חברה למען
חברה ,קייטנות נכדים ,בתי מדרש ,ועוד ועוד .שמחנו לשמוע שנעשתה בקיבוצינו פעילות משמעותית מגוונת,
מושקעת-מחשבה ,יצירתית ,ערכית ויפה ,שמה שבולט בה בעיקר הוא החיבור בין מערכת החינוך לקהילה
בקיבוץ .משער שרבים מקוראי עמוד"ש מצאו את עצמם שותפים באופן כלשהו ברשימה זו .בהמשך המפגש
נוכחנו כי ראשם של מנהלי החינוך לא נח לרגע ,וכולם כבר מצאו את עצמם חושבים קדימה כיצד ניתן לשדרג
רעיון זה או אחר ,ולהתאימו לקיבוצם .את המפגש סיימנו בלימוד מתוך המאמר "החינוך בחיינו" של משה
אונא .העמקנו בשאלה מהו האידיאל החינוכי לפי אונא? או במילים אחרות מיהו הבוגר הרצוי? לסיכום ניתן
לציין בסיפוק – במערכות החינוך בתנועת הקיבוץ הדתי מעמיקים בלמידה וממשיכים בעשייה.

קורס מטפלות סוג 1
אנו שמחים לבשר כי המכללה האקדמית 'ספיר' בשיתוף עם רכזת הגיל הרך של תנועת הקיבוץ הדתי ,מקיימים
קורס הכנה לבחינה אקסטרנית מחנכת/מטפלת לפעוטות במעונות יום  -סוג  .1הקורס יתקיים במשואות יצחק.
מדובר במפגש חד שבועי למשך כחודשיים וחצי ,בימי רביעי בין השעות  .19:00 -16:30הקורס יפתח ב –
 2.11.2016ויסתיים ב 18.1.2017והוא מיועד למטפלות בעלות ניסיון של שנת עבודה לפחות עם ילדים בגילאי
לידה עד גיל  .3לפרטים נוספים – ניתן לפנות לנירית אפרתי – 050-6998509

כנס ביטוח בריאות וסיעוד
השבוע התקיים כנס בנושא ביטוח בריאות וסיעוד בהשתתפות ערה של העוסקים בנושאים אלו בקיבוצים
השונים .אריה ושי מלמד מחברת  ,micיועצי ביטוח וסיעוד איתם עובדת תנועת הקיבוץ הדתי ,מסרו עדכונים
שונים בתחומים אלה .מדווח גיל הס ,מנהל קרן הקיבוץ הדתי :בשנה האחרונה חלו מספר שינויים רגולטוריים
בתחום ביטוחי הבריאות ,אשר מטרתם העיקרית היא הורדת יוקר המחיה וצמצום ההוצאות המשפחתיות בגין
ביטוחי בריאות .בעקבות זאת חברות הביטוח נמנעות מלקיחת סיכונים מיותרים או החלטות מורכבות
וההערכה היא שמצב זה ימשך בחודשים הקרובים עד להתבהרות השלכות הרפורמות השונות על חברות
הביטוח בכלל ,ועל שוק ביטוחי הבריאות בפרט .עיקרי הרפורמות הם :הגבלת משך פוליסת הביטוח הקבוצתית
ל  5-שנים ; כניסת פוליסת ניתוחים אחידה ; הגבלה לבדיקות ,טיפולים וניתוחים רק אצל הרופאים הנמצאים
בהסדר עם חברת הביטוח ,וכן  -פוליסת ביטוח סיעוד אחידה בקופות החולים השונות .חשוב לציין שהקבה"ד
נמצא כרגע באמצע תקופת הביטוח .בנוגע לביטוח הסיעודי – לאור ההודעה הכללית על ביטול ביטוחי סיעוד
קבוצתיים וההודעה הכללית על הכוונה לאי הארכת שאר הפוליסות ,הוצגו בפני הקיבוצים מגוון הצעות
לפתרונות על מנת לגדר את סיכון ההוצאות הכספיות בגין סיעוד .בקיבוץ הדתי ישנם מספר קיבוצים
המבוטחים בביטוח הסיעוד הקבוצתי ,ביטוח שהשתלם מאוד לקיבוצים ,והאפשרויות העומדות בפני הקיבוצים
מעתה ואילך הן :ביטוח סיעוד פרטי ; ביטוח קבוצתי במסגרת קופות חולים ; הקמת קרן מילואים  .חשוב
לחדד כי ישנן מגוון חלופות לביטוח הסיעודי ועל כל קיבוץ מוטל לשקול היטב ולבחור באופן המתאים לו על פי
הרכב האוכלוסייה ,על פי תפיסתו וכמובן  -בהתאם לתקציבו .אגף המשק ויועצי התנועה ישמחו לסייע ולעמוד
לרשותם של מנהלי הביטוחים בקיבוצים ככל שיבקשו.

פורום מזכירים ומנהלי קהילות
השבוע נפגש פורום המזכירים בבארות יצחק ,למפגש הפתיחה לשנה"ל תשע"ז .בינתיים טרם הצטרפו מנהלים
חדשים לפורום (אות ליציבות ניהולית?) ,אך יש לנו מנחה חדשה יפעת ניימן .בפתיחה שמענו ניגונים מזמורים
שכוחים של ימים נוראים מבית סעד ומבית לנדאו .ערכנו תיאום ציפיות על נושאי תוכן מרכזיים שנעסוק בהם
במהלך השנה :תפיסת התפקיד שלי כמזכי ר/מנהל הקהילה ,ניהול תכנון וביצוע אפקטיבי ,פיתוח מנהיגות
מקומית ,פיתוח משאבי האגודה השיתופית ,עבודה עם המוא"ז ועם התנועה ,קליטה וצמיחה דמוגרפית
והיישוב הרב-דורי .למדנו מגיל אמיר ,מזכיר בארות יצחק על חלק מתהליך מרתק של בחירת משימה
(חברתית /חינוכית /התנדבותית) לקיבוץ ולחברים ,ועל עיקרי התכניות המוצעות .זכינו לקבל את הספר "רצה
בדבריהם" שיצא לכבוד דינה אמיר חברתנו עם הגיעה לגבורות .מזל טוב!

שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

