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והשבוע :בונים חזית מול הגזירות ,סיוע לבניה למגורים,
עולים לגליל ,מאתרים דירקטוריות ,ו -מבצע לפסח
חזית אחת :כל תנועות ההתיישבות במרחב הכפרי -הקיבוציות והמושביות ,ועמן כל ארגוני החקלאים ,איגוד התעשייה
הקיבוצית והארגונים הכלכליים האזוריים הקימו מטה למאבק משותף בגזירות לא-מידתיות העלולות להיות מוטלות על
ההתיישבות והחקלאות במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים  .2013-2014מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,יוזם
ההתארגנות אמר" :ביחד אנחנו מייצגים כ 1000-ישובים בכל רחבי הארץ ,המהווים  9%מאוכלוסיית ישראל ,מפעילים
 10%מהתעשייה ,ומספקים  100%מהתוצרת החקלאית הטריה .את העוצמה הזאת נרתום
למאבק" .במפגש ראשון ,שהתקיים בבית התנועה הקיבוצית השתתפו נציגי כל המרחב
הכפרי ,וכן נציגי סיעות הכנסת  -ח"כ ראובן ריבלין (הליכוד-ביתנו) ,ח"כ יצחק הרצוג וח"כ
עומר ברלב (העבודה) ,ח"כ רונן הופמן (יש עתיד) ,ח"כ זבולון כלפא (הבית היהודי) ח"כ אילן
גילאון (מרצ) ,ח"כ ישראל חסון (קדימה) ,וכן יועץ ראש הממשלה להתיישבות ,גבי קדוש.
חברי הכנסת ביטאו את הערכתם למפעל ההתישבות החקלאית לסוגיה ,ואת מחויבותם
לסייע לה בהתמודדות עם סדרה של איומים כגון :הטלת מע"מ על פירות וירקות ,ביטול
הפטור מהגבלים עסקיים בחקלאות ,צמצום חוק עידוד השקעות הון בתעשייה ,ביטול
פרויקט שדרוג תשתיות ביישוב הוותיק ,העלאת מחיר מי קולחין לחקלאות ,שינוי מנגנון
מיסוי ,ועוד .מטה המאבק החל פעילותו בהכנת חומרי הסברה בנושאים השונים ,קבלת ברושי .כל המרחב הכפרי
מידע על גזירות רלוונטיות ,הפעלת השדולה האוהדת בכנסת ,ובהמשך גם התארגנות
למחאה ציבורית.
מקרקעין :ביום שני השבוע התקיימה ,ביזמתו ובראשותו של מזכ"ל התנועה איתן ברושי ,פגישה של החברים בצוות
הקרקעות התנועתי ,עם עורכי דין מעשרה משרדים שונים ,המלווים קיבוצים המטפלים בנושאי מקרקעין ובשיוך דירות.
בפגישה זו ,ראשונה מסוגה בשנים האחרונות -הוצגה עמדת התנועה בנושא השיוך והמו"מ המתנהל עם המינהל בכוונה
להביא לביטול העצירה של חלק מהיתרי הבנייה בקיבוצים ,וכן הובעה הנכונות לשיתוף פעולה ותיאום מהלכים בכל הקשור
לנושאים אלה ,שחשיבותם לקיבוצים הינה מעבר לכל ויכוח.
סיוע לבניה למגורים :במפגש שיזם המזכ"ל ברושי ובו נטלו חלק אסנת קמחי ,מנהלת המינהל לבניה כפרית במשרד
השיכון ,עוזי שמיר מנהל מחוז הצפון במשרד הבינוי והשיכון ועמם נציגי התנועה הקיבוצית האגף מלווי קיבוצים ,אגף
הכלכלה ,אגף החברה והמח' המשפטית – סוכם על הקמת צוות משותף של התנועה הקיבוצית והמינהל לבניה כפרית
במשרד השיכון ,וזאת במטרה לגבש נוהל זכאויות חדש ומקובל ,שיאפשר מתן משכנתא לבניה בקיבוץ ,וכן סבסוד עלויות
פיתוח תשתיות ,במגמה להקל על קליטת משפחות צעירות בקיבוץ .פרטים נוספים -בקרוב.
מתארגנים :בחודש הבא ,בימים  11-12.4תתקיים באכסנית "כרי דשא" ,שעל חוף הכינרת סדנה בה ישתתפו כל עובדי
מטה התנועה ,אגפיה ומחלקותיה .מטרת הסדנה  -גיבוש תכנית עבודה ,על בסיס מטרות ויעדים מוסכמים ,שעל פיהם
יקבע התקציב לחצי השני של  2013ולכל שנת  .2014השבוע החלו יעל שאלתיאלי ומנחת הסדנה ד"ר רונית דוידוביץ-
מרטון ,בהכנת הסדנה ,כשבשלב הראשון הן נפגשו עם מנהלי מחלקות ואגפים ,שהציגו בפניהן את תחומי פעילותם יעדיה
ומטרותיה .בסדנה תשולבנה גם שתי הרצאות -האחת של ד"ר רותי פרום-אריכא מ"מ מנהל הרשות לתכנון ופיתוח הכפר
במשרד החקלאות ,והשנייה של נמרוד זיו ,מנהל ק.מ.ה( ,חברה שאנשיה מנהלים כמה עשרות קיבוצים) .תוצרי הסדנה-
תכנית העבודה המוצעת ותקציב התנועה -יוצגו לקיבוצים בחודש מאי ,בסדרת כנסים אזוריים שיתקיימו בערבה ,בעמק
יזרעאל ,באזור מילואות ,באזור גרנות ,בעמק הירדן ובגליל העליון .במהלך חודש יוני תגיע התכנית לדיון ואישור בשני
כינוסים של מועצת התנועה הקיבוצית.

עולים לגליל :פורום רחב של מטה התנועה הקיבוצית יערוך ביום חמישי הבא
( )21.3ביקור בקיבוצים מנרה ומשגב עם ,וייפגש בהמשך ל"הרמת כוסית" לכבוד
חג הפסח עם ותיקים מקיבוצי הגליל העליון .ביקור זה הינו בהתאם לתפיסתו
המוצהרת של מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי ,לפיה יש להתמקד באותם קיבוצים
הזקוקים ,ככל הנראה ,יותר מאחרים לסיוע ולמעורבות של התנועה .בביקור
ישתתפו המזכ"ל ,איתן ברושי ,מנהלי אגפים -כלכלה ,משימות ,חברה ורכזים
מלווי הקיבוצים ,וכן המחלקות הבאות :צמיחה דמוגרפית ,משאבי אנוש ,תרבות,
משפטית ,בריאות ורווחה ,חינוך וביטחון (הכנה לצה"ל וליווי בנים ובנות בשירות ריי רותם ,מלווה קיבוצים בגליל העליון
הסדיר) .מטרת הביקור ,הינה היכרות קרובה ומעמיקה עם שני הקיבוצים ועם מורכבות מצבם ,ובירור דרכים בהן תוכל
התנועה לסייע .חברי הקיבוצים מנרה ,משגב עם ,וותיקי הגליל מוזמנים .הרוצים לברר פרטים יתקשרו נא ל03-6925325 -
מפצחים :ביום חמישי הבא 21/3 ,תתקיים בבית התנועה פגישה של הקיבוצים המעונינים לאמץ "גרעין" במהלך השירות
הצבאי או גם לאחר סיומו .במפגש יציגו אנשי אגף המשימות והמטה השיתופי ,מודלים שפיתחו בשנים האחרונות לאימוץ
גרעין בקיבוץ .לאישור הגעה לפגישה נא להתקשר לטלפון של אגף המשימות – 03-6925398
נשים קדימה :קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה לנשים ,יפתח בחודש הבא
ביוזמת התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשיה הקיבוצית .מפגש ראשון מבין שמונה,
יתקיים בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב ,ביום ד' ( 10/4בין השעות .)9:00-13:00
הרשמה באגף חברהeti@tkz.co.il ,03-6925245 :

הילית בן צבי .נשים קדימה

יוזמה לפסח :ישנם ישראלים שנאלצים לבחור -אוכל או תרופות ? אך במאמץ קטן,
אפשר לעזור ,וזו מטרתן של הילית והדס ,מקיבוץ אפק (לשעבר) .השתיים ,בשיתוף
התארגנות התנועה" -קיבוצניקים למען החברה" -ארגנו לפסח איסוף תרופות שלא
בשימוש והעברתן לאנשים דלי אמצעים ,שצריכים אותן .אנשי קשר שמעוניינים
להצטרף יכולים לקבל את כל המידע וההנחיות בדוא"ל hylytw@gmail.com :או
בטלפון052-4264852 :

מעוניינים לקבל את מבזקי התנועה ? שלחו מייל בקשה לכתובת dover@tkz.co.il
חג שמח !
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

