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כותרת :ורד ינון :הסכם בין משרד הביטחון
ותנועה הקיבוצית .ד"ר אירית בר נתן
יעקב אחימאיר  :לאחר שנים הושוו התנאים של ההורים השכולים
בקיבוצים לאלה שבעיר ,מדובר בכ 700 -משפחות שכולות
בקיבוצים .על פי ההסכם שנחתם בין משרד הביטחון לתנועה
הקיבוצית ,סוכם כי גם הורים שכולים בקיבוצים יהיו זכאים
מעתה להטבות שמעניקה המדינה בדיור ושיפוץ דירה ,ובהחזרי
הוצאות על טיפולי שיניים למשפחות השכולות בקיבוצים .מדווחת
כתבתנו ורד ינון.
ורד ינון  :על פי ההסכם החדש בין משרד הביטחון לתנועה
הקיבוצית ,משפחות שכולות בקיבוצים יהיו זכאים מעתה להטבות
שמעניקה המדינה בדיור ושיפוץ דירה ,ובהחזרי הוצאות על טיפולי
שיניים ,כך מדווחת ד"ר אירית בר נתן מקיבוץ מעגן מיכאל,
במכתב לחג הפסח ל 700 -משפחות שכולות בקיבוצים .ד"ר אירית
בר נתן ,אם שכולה ,בנה סיון בר נתן נהרג במהלך שירותו
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בסיירת גולני .לדבריה נעשה כעת סוף סוף תיקון עוול.
ד"ר אירית בר נתן :בקיבוץ אי אפשר היה לקבל עזרה בגלל שאין
קניה ומכירה ,אלא זה נעשה בפנים הקיבוץ ,ולכן היום משרד
הביטחון הבין את זה והוא מסתפק בכך שהקיבוץ מאשר את
הענין הזה .וכמובן החבר שעובר ומשרד הביטחון עוזר לו ,הקיבוץ
מתחייב שהבן אדם יישאר בדירה שלו עד סוף ימיו .אותו דבר
בנושא של שיפוצים ,אותו דבר בטיפולי שיניים.
ורד ינון  :אז באמת פשוט היום משרד הביטחון אינו מפלה לרעה
הורים שכולים ,או משפחות שכולות בקיבוצים לעומת אלה שבעיר.
ד"ר אירית בר נתן  :כן ,כי היום הוא פשוט לקח זמן עד שהוא
הבין את מהות התהליכים שעוברים בקיבוצים ,ואיך הקיבוץ היום
מתנהג .מה שקרה עד לפני כמה שנים בעצם חברי הקיבוצים
אפילו לא דרשו את זכויותיהם ,כי הקיבוץ נתן להם את הכל.
היום גם בקיבוצים השיתופיים הקיבוץ לא נותן את הכל ,למה
להפלות מישהו שגר בעיר ויכול לקבל שיפוץ של דירה ,לעומת
מישהו אחר שגר בקיבוץ ולא יכול לקבל.
ורד ינון  :מעתה השוואת תנאי סיוע למשפחות שכולות בקיבוצים,
לתנאים שמקבלות משפחות שכולות בעיר.
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