כ"ד בניסן תשע"ג4.4.2013 ,

והשבוע :מתקדמים עם משרד השיכון ,טיפול נקודתי בצפון ,כנסים אזוריים,
נערכים לחופש הגדול ,קצת תרבות ...ומזל טוב !
מערבים את שר השיכון :בעקבות המשבר בין התנועה הקיבוצית למינהל מקרקעי ישראל ,התקיימה אמש פגישה בין
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,וצוותו ,לבין שר השיכון הנכנס ,אורי אריאל ,אנשים מצמרת משרדו ,ומנהל מינהל
מקרקעי ישראל .על הפרק עמדו שני נושאים עיקריים :הראשון ,בקשת איתן ברושי מהשר לחדול ממדיניות העצירה של
היתרי הבניה לקיבוצים ,וכך לאפשר לקיבוצים לחזור ולבנות .השני ,גיבוש מודל נוסף ,חדש ומוסכם על הקיבוצים והמינהל,
של מסלול אשר יביא להוצאת ממ"י מ"שטח המחנה" ושיוך דירות פנימי (לבחירת הקיבוצים בנוסף להחלטות הקיימות)
בו יישמר מעמד האגודה השיתופית בהסכם החכירה .בתשובתו אמר שר השיכון ,כי "לתנועה הקיבוצית יש היסטוריה ויש
זכויות ,ואלה חייבות לבוא לידי ביטוי במסגרת הקיבוץ המתחדש ...וצריך החלטה שתאפשר שתהיה בניה והקיבוץ יישאר
קיבוץ" .ואכן הוא הנחה את אנשי משרדו וממ"י לנסות ולהגיע להסכמות לגבי המסלול הנוסף וכן למצוא פתרון מהיר,
הגיוני וסביר לשחרור חתימת המינהל על היתרי הבניה בתקופת הביניים שעד לגיבוש ההצעות החדשות" .לאחר קבלת
פרוטוקול מלא של הישיבה ,יובא הסיכום לדיון והחלטה של פורום קרקעות רחב" ,אומר מזכ"ל התנועה ,ומוסיף" ,אנחנו
חוזרים להיות הפתרון לבעיות בעיות שיכון ודיור בזכות פרישתנו לאורכה ולרוחבה של המדינה ,ולא הבעיה" ,סיכם ברושי.
לאחר קבלת ההחלטה נוציא עדכון מהיר לקיבוצים.
מצפון תפתח :התנועה יוזמת תכנית טיפול נקודתי בקיבוצים שלאורך גבול
לבנון .כך הודיע מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,לאחר ביקור שערך
מטה התנועה ,שכלל מנהלי אגפים ומחלקות ,בקיבוצים מנרה ומשגב-עם
שבגליל העליון .בביקור עלה הצורך הדחוף של הקיבוצים בפיתוח כלכלי-
במציאת מקורות הכנסה ותעסוקה ,ובצמיחה דמוגרפית -שתביא לצירוף
חברים חדשים" .המטרה שלנו היא למצוא את ה"מגנט" שימשוך חברים
חדשים ,על אף הקשיים והאתגרים ,כגון מיקום גיאוגרפי ,טופוגרפיה,
מיעוט יחסי של מקורות הכנסה ותעסוקה ,וריחוק" הסביר ברושי והוסיף,
כי בכוונתו להכין תכנית טיפול נקודתי לצמיחת הקיבוצים ,ולרתום לכך את
המועצה האזורית ,הארגון הכלכלי האזורי ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
וגורמי מדינה נוספים.

ברושי .בגזרה הצפונית

כנסים אזורים :בחודש מאי תקיים התנועה שישה כנסים אזוריים לקראת גיבוש
התקציב ותכנית העבודה של התנועה לשנים  .2014 2013-את הכנסים מתאמים
ומארגנים רכזי האזורים מטעמנו .ואליהם יוזמנו חברי הקיבוצים ,הממלאים תפקידים
בתחומי כלכלה וקהילה וכל מי שמתעניין .מועדי הכנסים  -ב 9.5-בשעה  14:00באולם
הכנסים במועצה אזורית עמק הירדן ,ב 13.5-ב 13:00-באולם הכנסים במשקי הדרום,
ב 20.5-בשעה  14:00לקיבוצי עמק יזרעאל ומגידו בארגון משקי יזרעאל .,ב27.5 -
בשעה  14:00לקיבוצי הגליל המערבי וזבולון בארגון האזורי מילואות .וב 30.5-בשעה
 14:00לקיבוצי הגליל העליון ,בבניין המועצה האזורית .פרטים בטלפון .03-6925325
עמרי כנען .כנסים פתוחים

מריחים חופש :המדור לחינוך בלתי פורמאלי יקיים " ב ,24.4-בסמינר אפעל כנס ארצי לאנשי חינוך בקיבוצים ,תחת
הכותרת "לצאת מן הקופסא ולהישאר בגבולות החצר מה יהיה :הרצאה -חשיבה יצירתית ככלי לעבודה ולמצוינות ,סדנת
רעיונות לפעילות בחופש הגדול ,והרצאה פעילה על משחק ויצירתיות.
הוקמה :מינהלת תרבות ,בראשה תעמוד ריקי רז ,מנהלת המטה התנועתי לתרבות בקיבוץ .כך הוחלט לאחר ישיבה
משותפת ,בהשתתפות מזכ"ל התנועה ,מנהלת המטה לתרבות ,וראשי גופים התרבות המתוקצבים על ידי התנועה ,ביניהם
להקת המחול הקיבוצית ,התזמורת הקאמרית הקיבוצית -נתניה ,מקהלת האיחוד ,מקהלת הקיבוץ הארצי ,גלרית הקיבוץ,
צוותא ,מכון "שיטים" ו"בית לוחמי הגטאות".
מזל טוב :לקראת חג הביכורים ,בו מוצגים בקיבוצים רבים גם ביכורי הילודה ,אנו מבקשים לפרסם בתקשורת מידע על
הילודה בכל קיבוץ וקיבוץ .נשמח לקבל מידע על ילודה "משבועות ועד שבועות" (כולל לידות צפויות בשבועות הקרובים,)...
וכן  -האם נרשם השנה גידול או קיטון במספר הלידות ביחס לשנה שעברה .אפשר לשלוח לפקס  03-6951195או לכתובת
dover@tkz.co.il

שבת שלום,
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

