בס"ד

שלום לכולם,

-

כל כבודם

באסרו חג שבועות התקיים במלון ניר עציון כנס "כל כבודם" .הכנס ,שנשא את
הכותרת "בצלם אלוקים ברא אותם" ,עסק בחינוך לשוויוניות בין המינים
ולחיים בחברה מעורבת בקבה"ד ,והשתתפו בו קרוב למאתיים נשים וגברים,
אנשי חינוך ,רבנים ומתעניינים שהנושא קרוב לליבם .זהו הכנס הראשון
במתכונת המיועדת לנשים וגברים .את הרעיון לכנס הגו ויזמו הילה אונא )שדה
אליהו( ,מרכזת פעילות "אשה בתנועה" בקבה"ד ,ומיכל אחיטוב )סעד( ,מרכזת
מחלקת חינוך בקבה"ד ,ולשתיהן יישר כח גדול על תוכנית מגוונת ,שכללה
הרצאות ,שיעורים ,סדנאות ,סרט ודיון ,ואף ביקור מרגש בכפר הנוער ימין אורד.
קבלת הפנים במלון ,והאירוח הטעים והלבבי ,תרמו והעצימו את החוויה ,ועל כך
תודה גדולה למנהל המלון יואל רז ואנשי התפעול .תודה לכל מעבירי הסדנאות,
הדיונים והשיעורים ,ולכל המשתתפים ביום העיון ,בתקווה שנצליח לחזק את
המסר של "כבוד כל אדם" ,באשר הוא.

המסר  -כבוד כל אדם

כנס שדמה

כ 50 -חברים וחברות המופקדים על הביטוח בקיבוצי התנועה ,הגיעו לכנס
השנתי שאירגנה "שדמה" ,סוכנות הביטוח שקיבוצי הקבה"ד עובדים איתה
שנים רבות .הכנס התמקד באירוע הביטוח המרכזי של השנה – השריפה בכרמל,
והשפעתה על כל קיבוץ וקיבוץ .מלון דן קיסריה נבחר לארח את ההתכנסות,
משום קירבתו לכרמל :לאחר דברי ברכה ופתיחה של ראשי "כלל ביטוח" ,יצאו
כולם מהאולם ,עלו על אוטובוסים ,ונסעו לבית אורן ,שמבחינה מקצועית-
ביטוחית חווה באסון השרפה אירוע שממנו ניתן ללמוד ולהסיק מסקנות
חשובות .בהדרכתו של מרכז המשק של קיבוץ בית אורן התקיים סיור שתיאר
את השתלשלות האירועים מתחילת השריפה ונזקיה ועד שיקום ההריסות,
חידוש המבנים ,תמיכת המועצה האזורית חוף הכרמל ,מעורבות משרדי ממשלה
שונים ,ופעילות חברת הביטוח שאיתה עובד הקיבוץ .בהמשך הכנס צוינו
השינויים שחלים השנה בפוליסת הביטוח בעקבות אירועי השנה ,והעלייה בכיסוי
הביטוחי לנזקי טבע ולפגיעה גדולה יותר בקיבוץ הבודד ,הרבה מעבר לכיסויים
שהיו לקיבוצים בעבר .המפגש הסתיים בהרצאתו של ד"ר צבי ברק בנושא
מנהיגות ,שהוצגה בצורה הומוריסטית ,מעניינת ומעלה מחשבות.

השריפה  -הזדמנות ללמוד ולהסיק

אוצר שיעורי ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים
באתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי יש גישה למאגר של מעל  400שיעורים
שהוקלטו בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים .אפשר להשתמש במנוע חיפוש
ולבחור בין השיעורים לפי מרצה ,תחום ,מועד השיעור או בחיפוש חופשי .ניתן
להאזין לשיעורים באתר ,ניתן להוריד למחשב ,להעביר לדיסק או למכשיר
נייד ,לשמוע כשנוח  -בנסיעה ,הליכה ,או בכל עת אחרת .אנחנו שואפים
להרחיב את אוצר השיעורים בעתיד ונשמח לקבל משוב .קישור לאוצר
השיעורים נמצא בדף השער של האתרwww.kdati.org.il :

להאזין לשעורים כשנוח

פורום ראשי מועצות אזוריות
במפגש התקופתי של ראשי המועצות האזוריות הקיבוציות נטלו חלק ידידיה
צור )עין הנצי"ב ,אגף המשק( ונחמיה רפל .בין הנושאים שעלו לדיווח ולדיון
היו :הצורך בהסדרת רישיון עסק לתחנות הדלק הפנימיות שבקיבוצים ,בדגש
על מניעת זיהום הקרקע ומי התהום; הערכות הקיבוץ לרעידת אדמה בהיבט
הביטוחי ,עם המלצה לבדוק מחדש – בעזרת אנשי מקצוע – שהקיבוץ איננו
בתת-ביטוח; תיקצוב משרד החקלאות לשיקום תשתיות בקיבוצים ובמושבים,
בהיקף תקציבי כולל של  200מיליון  ₪לשנתיים ,ובסדר גודל של עד  4מיליון ₪
לקיבוץ הבודד; משמעות דחיית בג"צ את ערעור תנועות ההתיישבות בעניין
החלטה  979של מועצת מינהל מקרקעי ישראל; הפעלת בריכות שחייה
בקיבוצים לאור הדרישות המחמירות של משרדי הפנים והחינוך ,ועוד נושאים
שוטפים ,חשובים ומעניינים.

נושאים שוטפים חשובים ומעניינים

שבת קליטה בכפר עציון
כחלק מתהליך הבינוי הקהילתי המתקיים בכפר עציון ,התקיימה שבת קליטה
בהשתתפות  30משפחות שמתעתדות לאכלס את השכונה בקיץ הקרוב .יחד
איתן יש עוד  17משפחות תושבים שכבר גרות בכפר עציון ,ובונות גם הן את
ביתן בשכונה .בית הכנסת שהיה מלא מפה לפה בתפילת קבלת שבת ,הבהיר
לכל חברי כפר עציון שאכן מדובר בתהליך דרמטי ומשמעותי .ארגון מופתי של
השבת ע"י צוות מעורב של תושבים וחברים ,הפך את השבת לחוויה
משמעותית לקולטים ולנקלטים .לפי מבול התודות שהגיעו לכפר עציון ביום
ראשון ,בטלפון ובדוא"ל ,אכן היתה זו שבת מרוממת ומשמעותית.
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וחברי המזכירות הפעילה

