בס"ד

שלום לכולם,

-

ביטוח רפואי
למעלה מ 50 -חברים וחברות המופקדים על הביטוח הרפואי בקיבוצי התנועה ,הגיעו
לבארות יצחק לכנס שארגן אגף המשק של הקבה"ד .אריה מלמד ,יועץ ביטוח בריאות
העובד עם רוב קיבוצינו ,סקר את השינוי בפוליסת הבריאות ובפרמיה המשולמת ע"י
הקיבוצים וענה על השאלות השונות של נציגי המשקים השונים .מזה  20שנה ,רוב קיבוצי
הקיבוץ הדתי מבוטחים בביטוח הבריאות של חברת "הראל" .עם השנים שופרה הפוליסה
שנחשבת היום כפוליסה טובה ועונה על דרישותינו .כיום כמעט כל יישובי הקיבוץ הדתי
הצטרפו לביטוח .לקראת חידוש הפוליסה ,נדרשנו להעלות את הפרמיה לפי ההסכם
הקיים עם "הראל" אך מספר סעיפים שהיו בפוליסה עד היום ,בוטלו ,ובזכות זאת העלייה
אינה גבוהה.
קיץ תנועתי

כמעט כל הקיבוצים הצטרפו

לכל בתי האב בקיבוצי התנועה חולקו דפדפות "קיץ תנועתי" ,ובהן פירוט התוכניות לנוער
ולצעירים שהוכנו ע"י רזי בן-יעקב )כפר עציון ,מחלקת נוער ודור המשך( .הפעילות
לגילאים השונים פרוסה על פני חודש תמוז ,והיא מיועדת לבוגרי כיתות ז' – י"ב .בשולי
החוברת מוצעת לצעירי דור ההמשך פעילות ייחודית" :לחיות על חשבונם של אחרים –
ערב סיור ועיון" ,שייפתח בבארות יצחק ,ויימשך בסיור רגלי בדרום תל-אביב תחת
הכותרת" :החצר האחורית של מדינת ישראל".
הוקרה למתנדבים
במעמד שר הביטחון ,שר החינוך והאלופה הראשונה בצה"ל ,ראש אכ"א האלופה אורנה
ברביבאי )שזכתה לתשואות רבות( ,התקיים השבוע טקס הוקרה רב-משתתפים למתנדבי
שנת השרות המסיימים בימים אלו את שנת ההתנדבות .במהלך הטקס שהתקיים
באוניברסיטת תל-אביב ,הופיעה להקת תנועות הנוער ,ובין שיר לשיר נאמרו דברי ברכה
וסופרו סיפורים מרגשים מפי מתנדבים מתנועות הנוער השונות .את מתנדבי יג"ל ,הגוף
ההתנדבותי של תנועת הקיבוץ הדתי ,ייצגה בכבוד מאיה גולדמן )שלוחות( שמתנדבת
השנה ב 'יפתח-אבנת' .מאיה סקרה את היקף הפעילות הרחב של הגרעינים השונים של
יג"ל ,והביאה סיפורים מהווי הפעילות ביפתח .במעמד המכובד נכחו כ 45 -נציגי הקיבוץ
הדתי.

לצעירי דור ההמשך

סיפורים מהווי הפעילות

בג"צ  979ומשמעויותיו
בסמינר אפעל נערך השבוע כנס רב משתתפים בעקבות פסיקת בג"צ בעתירות שהוגשו
כנגד החלטה  979של מועצת מינהל מקרקעי ישראל ,החלטה העוסקת בעיקרה בעיגון
זכויות החקלאיים בחלקת המגורים )שיוך דירות( ,במושב ובקיבוץ .חלק מן העתירות
תקפו את החלטת המינהל בהיותה מטיבה באופן לא סביר עם החקלאיים ,וחלקן
בהיותה מקפחת את החקלאיים .בג"צ דחה את כל העתירות ופסק שההחלטה סבירה,
למעט תיקון תאריך היום הקובע שנידחה למרץ ) 2007קביעה זו משמעותית ביותר
דווקא לקיבוצים שהנושא לא נמצא על סדר יומם( .מעבר לכך ישנן פרשנויות שונות
האם ההכרעה היא אכזבה או שיש לראות בה מנוף והזדמנות לקדם את הסוגיה .אנו
ממתינים לפרסום הוראות מינהל מקרקעי ישראל שאמורות לצקת תוכן מעשי
ליישום ההחלטות) ,תהליך שלדעת האופטימיים ביותר ייארך חודשים רבים(,
ונערכים ללמוד את הסוגיה .בינתיים ,קיבוצים שמעוניינים ללמוד את ההשלכות
ולשתף בהתלבטויות מוזמנים לפנות לשרגא וילק ולתאם עמו דיון בנושא.

אכזבה או מנוף?

איחוד כלכלי אזורי
בצריף יפה ורחב מידות ,במרכז קיבוץ פלמ"ח-צובה שבהרי ירושלים ,נערכה
התכנסות רבת משמעות כלכלית לחלק לא מבוטל מקיבוצינו :הארגונים הכלכליים
)לשעבר :ארגוני הקניות( של משקי הדרום ומשקי הרי יהודה התאחדו ,והקימו גוף
אחד שבו חברים  54קיבוצים ומושבים .קיבוצינו שבגוש עציון ורוב קיבוצינו מבארות
יצחק דרומה חברים בארגון החדש ,ומהווים בו קרוב ל .20% -מנכ"ל הארגון
המאוחד ,מורדי ונטורה )גת( ,הציג את החזון" :ארגון כלכלי אזורי ,הפועל לסייע
לחבריו להתפתח מבחינה עסקית וחברתית ,תוך הבטחת תשואה הולמת להון הבעלים
לאורך זמן" .בסיום הישיבה הציג מיכה אמיר )בן בארות יצחק( ,מנכ"ל משקי דן,
תוכנית לטיפוח ההון האנושי בענפי החקלאות ,ולמשיכת צעירים לעבודה בענפי החי
והצומח ,שביסודה "גיוס והכשרת צעירים כעתודה ניהולית לעבודה בענפי
החקלאות" .המפגש היה מרגש ,והיו שזורים בו הרבה תקוות וגם קצת נוסטלגיה.

החזון -סיוע בהתפתחות עסקית
וחברתית

כבוד על מגרש המסדרים
בה"ד
1

בשעת כתיבת שורות אלה עומדים על מגרש המסדרים של בה"ד  1חמישה מבוגרי
ביה"ס בקבוצת יבנה ,ולדש חולצתם מתווספת סיכת הקצין .אנו מצטרפים בגאווה
ובשמחה לבני משפחותיהם המצטופפים על הטריבונות ,ומציינים לשבח את הבנים
בוגרי שנת שירות או מכינה ,הממשיכים להיות פעילים במתן מענה לצורכי החברה
בישראל ,ולהכשיר את עצמם לתפקידי מנהיגות במדינת ישראל.

5
קצינים

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

