י' בניסן תשע"ג21.3.2013 ,

והשבוע :משעבוד לחוב לחרות כלכלית צמיחה ,חילופי שרים,
בשורה לגמלאים ,ו -חברים מדליקים
משעבוד לחרות :בדברים שנשא בפני עובדי התנועה הקיבוצית ,בטקס "הרמת כוסית" לחג הפסח ,אמר המזכ"ל ,איתן
ברושי" ,שנת  2013עשויה להיות עבור הקיבוצים שנת היציאה מ'עבדות לחרות' ,שנה של יציאה מהסדרי חובות לצמיחה
והתחדשות ,לאור סיום הסדר החובות .שנה של שינוי -משעבוד והפניית מקורות כספיים להחזר חובות ,לחירות והפניית
יותר מקורות לפנסיה ,לפיתוח ולצמיחה .יש לנו את היומרה והרצון להחזיר את הקיבוץ למקום מרכזי בחברה הישראלית.
נעשה זאת על ידי פיתוח המנהיגות ,ובניית מסגרת רחבה ,משותפת לכלל תנועות ההתיישבות במרחב הכפרי ,שלתנועה
הקיבוצית מקום מרכזי בה".
חילופי שרים :בטקס חגיגי שנערך בקריה החקלאית בבית דגן העבירה אורית נוקד
את השרביט ליאיר שמיר ,שנכנס לתפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר בממשלה.
בטקס השתתפו עובדי משרד החקלאות ,ראשי תנועות ההתיישבות ,וארגוני
המגדלים .מזכ"ל התנועה הקיבוצית בירך את השר הנכנס ,איחל לו הצלחה ,והודה
לאורית נוקד על עמידתה לצד החקלאים" .ביקשתי מהשר לקיים אתנו פגישת
עבודה ,בה נוכל להציג לו את מפת צרכי ההתיישבות כולה ,ואת צרכיה הייחודיים של
התנועה הקיבוצית" ,אמר ברושי.

ברושי ושמיר .איחולי הצלחה

מעקב בחן :ערב החג -גמלאי קיבוץ בחן יקבלו פנסיה ,חלקית .מאמץ משותף בשבועיים האחרונים ,שהוביל מזכ"ל
התנועה ,איתן ברושי ,בשיתוף הבנקים ,הארגון הכלכלי האזורי -גרנות ,יו"ר הוועד המקומי בקיבוץ בחן ,והמפרק מטעם
רשם האגודות השיתופיות נשא פירות :ערב חג הפסח תחולק לכל גמלאי קיבוץ בחן פנסיה חלקית ,וזאת אחרי חודשים
ארוכים ללא קצבה .מנה שנייה של הפנסיה ,בסכום דומה תחולק בחודש הבא .במקביל ,מעמיקה התנועה מעורבותה
בקיבוץ ,המצוי במשבר כלכלי וחברתי חמור ,של המזכ"ל ,המלווה האזורי -עמרי כנען ,ומחלקות אגף החברה ,ביניהן בריאות
ורווחה ,ותרבות.
חברים מדליקים :שלושה חברי קיבוץ -מוקי צור (עין גב) ,רן חדוותי (עין שמר) ,דפנה שמשון-מוסניקוב (קטורה) ,וחניכה
מהשומר הצעיר -אגטה פלצ'יק ,נבחרו להדליק משואה בטקס יום העצמאות של המדינה .והתנועה מברכת" :בבחירה בכם,
כמו ניתנה לכם ההזדמנות להשליך אור יקרות על שנות עבר של עמל ויצירה חלוצית – ובה בעת גם על הדרך הנמשכת אל
עתיד מעורר תקווה .קבלו נא את ברכת התנועה הקיבוצית ,הגאה בכם ,מאחלת לכם כי תמשיכו לצעוד בנתיב ,שהייתם
ועודכם שותפים בסלילתו ובעיצובו וגם מודה לכם מכל הלב ובשם רבים על הכבוד שהוענק לה בזכותכם".
במרחק שיחת טלפון :לחיזוק הקשר עם חברי הקיבוצים וממלאי התפקידים בהם הופק דף קשר עם פרטי התקשרות-
מספר טלפון ,סלולארי וכתובת דואר אלקטרוני) של מנהלי אגפים ומחלקות התנועה הקיבוצית :מזכ"ל ,מנכ"ל ,אגפים-
כלכלה ,ליווי קיבוצים ,חברה ,ומשימות לאומיות (שנת שרות ,גרעינים וצעירים ,גרעיני צבר ,נח"ל) .מחלקות -המשפטית,
בריאות ורווחה ,נשים ומגדר ,חינוך ,צמיחה דמוגרפית וקליטה ,ביטחון (הכנה לצה"ל וליווי בסדיר) ,בוררות וגישור ,מתנדבי
חו"ל ,תרבות ,מחלוקות פרט ,המטה השיתופי ,ת.ל.מ -שילוב יוצאי אתיופיה בקיבוץ ,תכנית אימוץ חיילים בודדים בקיבוץ,
תכנון ומידע לציבור ,מבקר התנועה ,ודובר התנועה .נשמח לשלוח את דף הקשר .המבקשים מוזמנים להפנות פניה לכתובת
. dover@tkz.co.il
מפגשי שטח :בחודש מאי תקיים התנועה כנסים אזוריים בהם יוצגו תקציב ותכנית עבודת התנועה לחצי השני של 2013
ו .2014-אלה יגובשו בסדנה שתארך יומיים ,בהשתתפות כל עובדי התנועה .הכנסים פתוחים להשתתפות מתעניינים,

חברי קיבוצים ,וממלאי תפקידים בקיבוץ .כנסים שנקבעו :לעמק הירדן ,דרום רמה"ג ,ועמק המעיינות ,ב 9.5-בשעה 14:00
באולם הכנסים במ.א עמק הירדן .ל'דרומיים' ,ב 13.5-ב 13:00-במשקי הדרום .לקיבוצי עמק יזרעאל ,ב 20.5-בארגון משקי
יזרעאל ,בשעה  .14:00לקיבוצים הגליל המערבי וזבולון בתאריך  27.5בשעה  ,14:00ב"מילואות" .לקיבוצי הגליל העליון
ב 30.5-בשעה  14:00בבניין המועצה האזורית .טלפון לבירור03-6925325 :
מתייעצים :בראשית השבוע התקיים בבית התנועה מפגש בו אירח המזכ"ל המכהן את מזכירי התנועות (מלפני וגם אחרי
איחוד תק"ם והקיבוץ הארצי) לשעבר .מרבית המוזמנים הגיעו ,ובשיחה לבבית ארוכה הוחלפו דעות ועצות .איתן ברושי
הביע את רצונו להמשיך ולהיוועץ עם קודמיו ,איחל להם חג שמח ,בריאות טובה ,והעניק להם שי צנוע -ספר " 100שנות
קיבוץ".
רוח דרומית :מי אני :רננה יעקב ,בת "( 39אבל מי סופר?") נשואה ליאיר ואמא לשיר
אור ויגיל .רכזת אזור -מלוות קיבוצי הדרום מטעם התנועה הקיבוצית .מאיפה :אני בת
וחברת קיבוץ ניר עוז .בשנים האחרונות :מזכירת קיבוצי ,ומנהלת האגודה הקהילתית
בבית קמה .הטריטוריה שלי :מלווה חברתית וכלכלית קיבוצים במועצות האזוריות
בדרום -שער הנגב ורמת הנגב ,ובמזרח -קיבוצים במועצה אזורית ברנר וגזר .בסך
הכול כ 40-קיבוצים .בתפקידי :אני רואה אתגר גדול ,רוצה להיות כתובת רלוונטית
עבור ממלאי תפקידים וחברי קיבוצים בכל הקשור לאיגום ידע ומידע מהתנועה אל
השטח ,להוות חולית חיבור בין הקיבוצים ,ובין הקיבוצים למטה התנועה ,הארגון
הכלכלי האזורי ,המועצה האזורית וארגונים אזוריים נוספים" .מסר לאומה" :קיבוץ
רננה יעקב .רוח דרומית
הוא החברה היחידה שעוסקת כל הזמן בשיח מתמיד סביב זהותה .זהו המקום הנכון,
הצודק והמתאים ביותר לי לגידול ילדיי ,וכל זה עוד לפני שדיברנו על המרחבים הירוקים והקרבה לטבע ,ולסבתא וסבא..
כתובת המייל של רננה renana.gome@gmail.com
משימות :אגף המשימות הגיש למשרד הביטחון את רשימות הש"שינים המיועדים לשנה
הבאה .גם השנה -הביקוש גדול על המכסה המאושרת .ועוד משולחנו של מרשק :חידוש "צוות
החשיבה" -במפגש הראשון יתארח מזכ"ל התנועה ,החלו הכנות לאירועי ה 1 -במאי ,מסייעים
למטה לשחרור פולארד ,ושותפים ל"קונגרס שלום" ישראלי-פלשתיני בצומת אלמוג.
על המפה :בפורטל התנועה הקיבוצית  www.kibbutz.org.ilהועלתה מפה אינטראקטיבית
בה מופיע מיקום כל הקיבוצים ,ופרטים בסיסיים אודותיהם .אל המפה אפשר להגיע דרך
קישור  www.kibbutz.org.il/map/hebrew.phpאו דרך כתובת פורטל התנועה .הערות
ועדכונים נשמח לקבל לכתובת mw@tkz.co.il

מרשק .משימות

יוזמה לפסח :הילית והדס ,מקיבוץ אפק (לשעבר) מובילות יוזמה בשיתוף התארגנות התנועה" -קיבוצניקים למען
החברה" -של 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 :
עוד מידע בפורטל התנועה www.kibbutz.org.il

חג חירות שמח !
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

