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על הפרק :היערכות לתקציב המדינה ,מקרקעין ,כלכלה ,גיוס ושוויון בנטל,
שנת שרות ,ו-דן סולומון !
התנועה הקיבוצית ,בשיתוף עם הקיבוץ הדתי ותנועות ההתיישבות המושביות ,נערכת לתקציב המדינה וחוק ההסדרים
 2013-2014שיוצג לאחר כינון הממשלה .הבוקר נערך מפגש ראשון ,אליו הזמין מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי ,חברי כנסת
שיאבקו עימנו במה שהוגדר "גזירות לא מידתיות" שצפויות ליפול על ההתיישבות .השתתפו נציגי סיעות הליכוד :ראובן
(רובי) ריבלין ,העבודה (יצחק הרצוג ,עומר ברלב) ,יש עתיד (רונן הופמן) ,הבית היהודי (זבולון כלפא) ,מרצ (אילן גילאון),
ישראל חסון (קדימה) וגבי קדוש ,יועץ ראש הממשלה להתיישבות ,שבאו לבטא את הערכתם למפעל ההתיישבות,
משני היבטים :תרומתו למדינה ,והיותו מקור גאווה של מדינת ישראל בעולם .הם הבטיחו לפעול להמשך קיומם
החיוני של הכפר החקלאות בישראל .התנועות וארגוני החקלאים ינהלו מאבק משותף ומתואם ,בעזרת חברי הכנסת
וסיעותיהם.
מקרקעין :המזכ"ל ,איתן ברושי ,נועד עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל ,בנצי ליברמן .אל
ברושי הצטרפו עו"ד מיכי דרורי ,ובארי הולצמן .מצד המינהל השתתף היועץ המשפטי ,עו"ד
יעקב קווינט .בפגישה הציג ברושי בסיס נתונים שאספו מלווי הקיבוצים ,מהם עולה ,כי
המינהל מעכב חתימה על אישורי בנייה בהיקף של כ 1000-דירות בקיבוצים" .זוהי מציאות
מעוותת ,שלא ניתן להמשיך לחיות איתה" אמר איתן ברושי למנכ"ל המינהל ,והדגיש את
הצורך הדחוף לחדש את היתרי הבניה לאלתר בכל רחבי התנועה הקיבוצית" .לא יכול להיות
שאנחנו נהיה אחרי הדרוזים ,הבדואים והמתנחלים בהסדרת שאלות היסוד שלנו .זה מגיע
עד כדי התעללות .יש גורמים עוינים במינהל ששמו להם למטרה לפגוע בהתיישבות" .הצוות
הציג בפני ליברמן מספר נושאים להסדרה :חידוש היתרי הבניה ,חלופות לשיוך הדירות,
הסדרת השימושים החורגים והשלמת חוזה החכירה לדורות בקיבוצים שאין להם חוזה כזה.
סוכם לגבש עוד לפני חג הפסח נוהל ביניים מוסכם ,שיאפשר המשך בניה בקיבוצים וזאת תוך מתן ארכה של פרק זמן נוסף
לגיבוש מודלים אפשריים לשיוך דירות ,בכפוף להתייחסות הקיבוצים וחבריהם .בתקופת ביניים זו לא תבוצענה עסקאות
למכירת זכויות בדירות החדשות שתוקמנה בקיבוץ.
ראש המינהל נענה לפניית מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,והתחייב למתן תשובה מיידית ,על פנייתו לחדש מיידית את היתרי
הבניה בכל הקיבוצים .עוד ביקש ברושי ,ליזום עבודת צוות משותפת ,כדי להביא להשלמת הבירור בנושאים שהועלו ,לא
יאוחר מסוף שנת .2013

שיוויון בנטל
מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי ,פנה למערכת הביטחון בבקשה להרחיב את מכסת מתנדבי שנת השרות מקיבוצים ומושבים,
מ 750-ל .1000-את עיקר תוספת המתנדבים תייעד התנועה למשימה הלאומית של צמצום ההשתמטות משרות צבאי
ולאומי ,בקרב נוער וצעירים ,בצבורים שלא נטלו עד כה חלק בנטל הצבאי-בטחוני והאזרחי-חברתי.
בדבריו בוועידת השומר הצעיר ,לציון מאה שנים להקמתה ,אמר ברושי " 97%מבני ובנות ההתיישבות -קיבוצים ומושבים-
מתגייסים לצה"ל ,מרביתם לשרות ביחידות הקרביות .אני קורא לראש הממשלה ולראשי המפלגות ,לעמוד על כך שבכל
ממשלה שתקום יהיה ביטוי לרצון העם לשיתוף כל הציבורים בנטל השרות" .הוא הוסיף" ,השומר הצעיר הקימה את
"הקיבוץ הארצי" ,והייתה מרכיב חשוב בתנועה הציונית ובהקמת המדינה .התנועה הקיבוצית בהנהגתי תפעל להבטחת
כוחן של תנועות הנוער ותשמור על עצמאותן" ,הבטיח ברושי .בהתייחסו לנושא הפוליטי ,אמר "לתנועה הקיבוצית
ולתנועות הנוער היה תפקיד משמעותי בהקמת המדינה ובכינונה ,אולם בכנסת הנוכחית לא יכהן אף חבר קיבוץ ,למעט
איש ההתיישבות ,זבולון כלפא .הדבר מצריך חשבון נפש ,גם שלנו ,אך גם מצד יו"ר "העבודה" ,שלי יחימוביץ ,ויו"ר מרצ,

זהבה גלאון ,שלא מצאו לנכון לשלב חבר קיבוץ במקום ריאלי ברשימה לכנסת .אני קורא להן לבחון דרכים לשילוב חברי
קיבוץ במערכות הציבוריות".
בחן :בהמשך לביקורו של מזכ"ל התנועה ,ברושי ,בקיבוץ בחן ,המצוי במשבר כלכלי ,התקיים בגרנות מפגש שכלל את כל
המעורבים -מזכ"ל התנועה ומלווה אזורי ,נציגי הנהלת הקיבוץ ,המועצה האזורית ,ארגון גרנות ,ורשם האגודות .נדון מתווה
לחילוץ הקיבוץ וחידוש תשלום הפנסיה .בנוסף ,הנחה ברושי את מחלקות אגף החברה לסייע לקיבוץ בצד הקהילתי ,ואלה
כבר ביקרו בבחן בראשית השבוע.
עם דן סולומון לניצחון :גאווה קיבוצית :דן סלומון בן קיבוץ פלמ"ח צובה שבהרי
ירושלים ,יתמודד ביום שבת ( )9/3בחצי הגמר בתכנית הפופולארית ביותר של
ערוץ  . The VOICE 2-המנצח יהיה זה שישיג כמה שיותר הצבעות של הודעת
טקסט (ס.מ.ס) .דן צריך עזרתנו .משפחתו מבקשת שכמה שיותר חברי קיבוצים
יבטאו את הנהתם מביצועיו בשליחת ס.מ.ס ,ובכך נשפר את סיכוייו של הקיבוצניק
שבחבורה לנצח .התכנית במוצ"ש 21:00 ,בערוץ  .2בהצלחה !!
נעים להכיר :לירז ברנד מקיבוץ נען הוא מנהל מחלקת שנת השרות באגף המשימות .בתפקידו
חולש לירז (נען) ,בצוותא עם שותפיו ,עמליה גוט (שפיים) וסער איילון (שדי חמד) מתנועת
המושבים ,על כ 730-מתנדבי שנת השרות (ש"שינים) מטעם התנועה הקיבוצית ,המתגוררים
ב 90-קומונות ברחבי הארץ ,ומבצעים משימות חינוכיות-קהילתיות מגוונות בכפרי נוער
ופנימיות ,מוסדות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים ,ארגוני שמירה על הסביבה ,והדרכה
בקיבוצים" .שנת השרות למען החברה הפכה בזכות קודמיי למפעל מבוקש על ידי בני נוער
מכלל המרחב הכפרי" ,מפרגן לירז" .מגוון המשימות הרחב מאפשר לכל אחד למצוא לעשות
משהו למען החברה הישראלית ,לפני הגיוס לצבא" ,מסביר לירז" .אני מקווה שתוגדל המכסה
וכך תתאפשר ליותר בני נוער להתנדב לפני הצבא ,לצאת ולהתנדב לשנת שירות ,לתרום לחברה
ולהיתרם בעצמם.
עושים סדר :אגף המשימות יוצא ביוזמה לקראת פסח -אירוח בקיבוצים של משפחות ויחידים המתקשים כלכלית לקיים
סדר פסח בביתם .היוזמה תמומש בקיבוצים שהתנדבו לארח בסדר המשותף ,בלא תשלום .עד כה נרתמו ליוזמה חמישה
עשר קיבוצים ,והציפייה היא להכפלת המספר .טלפון להרשמה .03-6925398
קו הבריאות 240 :מנהלי בריאות ורווחה ,אנשי הביטוח מזכירים ומנהלי קהילות השתתפו בכנסי הסברת רבדיה החדשים
של פוליסת הביטוח "מגן בריאות לקיבוץ" .המארגנים -מחלקות בריאות ורווחה והמשפטית .הפוליסה כוללת מגוון כיסויים
של רפואה פרטית ,ניתוחים ,טיפולים מחליפי ניתוח ,בדיקות ,שיקום ועוד .הסבר נוסף ניתן לקבל בטלפון 03-6925245
יוצאים מהגדר :קבוצת יבנה אירחה כנס קיבוצים שארגן המטה השיתופי ועסק במעשי התנדבות בחברה הישראלית של
קיבוצים ,ומעשי התנדבות פרטניים של חברי קיבוץ.

אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

