ח' באייר תשע"ג18.4.2013 ,

והפעם :תמרור עצור למינהל ,יורדים לערבה ,מלגות לסטודנטים ,ניהול נשי,
ו -הסכם עם "מזרחי טפחות" -מאפשר לחברים מימון לבניה ושיפוץ דירה.
ברקס למינהל :בעקבות פניית מזכ"ל התנועה הקיבוצית ועתירה לבג"צ של עמותת
"אדמתי" ,הורתה פרקליטות המדינה על דחיית הישיבה של מועצת מקרקעי ישראל
שנועדה למחרת יום העצמאות .בעתירתה לבג"צ דרשה עמותת "אדמתי" ,המאגדת 150
קיבוצים ומושבים ,כי יוציא צו ביניים ,שיורה על דחיית הישיבה של מועצת מקרקעי
ישראל  ,שתוכננה ליום רביעי ,ובה עתידים היו חברי המועצה לדון בכמה נושאים,
הנוגעים למגזר החקלאי ולהתיישבות וביניהם כוונה לבטל מתן הנחות ברכישת קרקעות
למטרות ,ביטול הנחות בקרקע ליצירת מיזמים של אנרגיה ,וכן קביעת שינויים באפשרויות
הבנייה למגורים המותרות כיום ביישובים חקלאיים .מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן
ברושי" :הזימון לישיבת המועצה הובא בדרך שכבר הפכה לשגרה ,ונושאת אופי של מעין
מחטף ,המנוגד לדין ,ולא פחות חמור -תוך ציפייה תמוהה ,שהציבור שסעיפי ההחלטות
מתייחסים אליו יחלל את יום השבת ואת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בכדי להיערך
ברושי .מנענו מחטף
לדיון .ברשות מקרקעי ישראל מפגינים יחס עוין וחוסר הבנה כלפי ההתיישבות .זו כבר
הפעם השנייה לאחרונה שאנו תובעים ממועצת מקרקעי ישראל לדחות ישיבה שזומנה בניגוד לנהלים ותוך התעלמות
מהציבור ומהכללים .אני קורא לשר השיכון לקיים בדיקה פנימית ,לבחון את התנהלות הרשות ,ולהסיק מסקנות כלפי מי
שמפר את הכללים פעם אחר פעם".
יורדים לערבה :נציגי התנועה הוזמנו להצטרף לסיור שמקיימת סיעת "ישראל ביתנו" בערבה התיכונה ,ונועד להרחיב את
היכרותם עם ההתיישבות החקלאית .נציגי התנועה בסיור זה יהיו המזכ"ל איתן ברושי ,עו"ד מיכי דרורי ,רזי יהל ,ובארי
הולצמן ,והם יציגו לחברי הסיעה תמונת מצב של התנועה הקיבוצית מבחינה כלכלית ודמוגרפית ,ויתעכבו על כמה סוגיות
שבמחלוקת עם המדינה ,בתחום קרקעות ושיכון ,מיסוי ,והאיומים על כלכלת הקיבוץ כפי שהם באים לידי ביטוי בתקציב
המדינה ובחוק ההסדרים .המפגש עם סיעתו של ליברמן ,הוא בחזקת "סנונית ראשונה" המבשרת שורת פגישות נוספות,
שמתכנן מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי ,לקיים עם שרים ,חברי כנסת וקובעי מדיניות שונים במטרה להציג בפניהם את את
המגזר הקיבוצי וההתיישבות ,ולעודד אותם לפעול איתנו לחיזוקו.
נחתם הסכם :הסכם תקדימי של התנועה הקיבוצית עם בנק מזרחי
טפחות מאפשר מסלול מימון ,במסגרתו יוכל חבר קיבוץ לקבל אישית
מהבנק הלוואה לבניה או שיפוץ בית בקיבוץ .את הערבות להלוואה
מהבנק תספק קרן הערבויות התנועתית -קמ"ע .על פי ההסכם הזה
יוכל חבר קיבוץ לקבל לצורך מימון רכישה ו/או בניה ופיתוח הלוואה
בגובה של עד  70%מעלות הבנייה והפיתוח ,ובתנאי שלא תעלה על
 700אש"ח .לצורך שיפוץ דירה קיימת יוכל חבר הקיבוץ לקבל הלוואה
של עד  70%מעלות השיפוץ או עד  300אש"ח  -הנמוך מביניהם .אופן
העמדת ההלוואה ותנאיה ייקבעו במשא ומתן בין הלווה והבנק בהתאם
יש מימון .קדימה הסתער
לקריטריונים המקובלים בבנק .הקרן התנועתית -קמ"ע תעניק ללווים
ערבות בסכום של עד  50%מסכום ההלוואה (אשר מהווה בפועל ערבות של עד  350אש"ח) .איך מיישמים ? עיקרי
ההסכם מועברים ונלמדים בסניפי בנק מזרחי טפחות .בשלב השני יתקיימו מפגשי הסברה באזורים ובקיבוצים ,ותושלם
ההתקשרות עם קמ"ע .פרטים נוספים ובהרחבה ניתן למצוא באתר אגף הכלכלה  .www.kibbutz.org.ilואצל אתי
פלקסר (קמ"ע) .052-4899261

בודקים דרך ומתווים כיוון :ביומים של סדנה ,שהתקיימה ב"כרי דשא" ליד קיבוץ חוקוק שבעמק הירדן ,השתתפו כל
פעילי בית התנועה והונחתה על ידי דר' רונית דוידוביץ וצוותה ,עמדו לעיון ולדיון שתי שאלות מרכזיות – תפקידה והערך
המוסף של התנועה הקיבוצית והמשתמע מכך לגבי דרכי הפעולה של בית התנועה על אגפיו מחלקותיו .ייחודה של התנועה
הקיבוצית ,כמסייעת לשימור זהות הקיבוץ והתפתחותו כקהילה קואופרטיבית בת קיימא וקולטת ,וראיית "המרחב הכפרי"
כמסגרת המביאה לידי ביטוי שיתוף פעולה רב תחומי ומקדם של קיבוצים ,מושבים וישובים כפריים-קהילתיים ,מועצות
אזוריות וארגונים כלכליים ,בעלי עניין וצרכים משותפים .אלה הוצגו ובחנו בקבוצות דיון שנוספו עליהם הרצאותיהם רותי
פרום -אריכא -מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ,יוסי ורדי -ראש מועצת עמק הירדן ונמרוד זיו יו"ר קמ"ה (קהילת
מנהלים הטרוגנית) ויעל שאלתיאלי ,שסייעה בארגון ותכני הסדנה .היבט פיוטי מעניין הוסיפו לסדנה אסף ענברי (כותב
הספר "הביתה") ואריאל הורוביץ ,אשר בשירה ובדברים כמו הזכירו לכולנו מה היינו....מה אנחנו ..וגם מה נוכל להיות.
מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי ,שהסדנה ,הייתה פרי יזמתו ,הבטיח בדברי הסיכום ,כי הדברים שעלו בדיונים יילמדו ובעיקר
יהוו בסיס לקבלת החלטות משותפות על המשך דרכנו כתנועה וביטויים בתכנית העבודה .2013-2014
"קבינט אזורי" :יוזמה נוספת שיוצאת אל הפועל היא הקמתו בכל אזור ריכוז קיבוצים של "פורום אזורי" ,בהשתתפות
ראש המועצה ו/או נציג בכיר מטעמו ,מנהל הארגון הכלכלי האזורי ו/או נציג בכיר מטעמו ,ומלווה הקיבוצים מטעם התנועה
באזור ,ובמידת הצורך נציגי ארגונים נוספים הקשורים כלכלית או חברתית לקיבוצים ,לדוגמא קק"ל ,החטיבה להתיישבות,
והסוכנות היהודית .מטרת הקמת פורום כזה היא מעקב שוטף וקבוע אחרי מצב הקיבוצים בכל אזור ,עמידה על צרכים
ותמורות ,זיהוי בזמן של כיווני התפתחות ,קשיים ומשברים ,המחייבים הערכות מראש וטיפול מהיר.
מלגות לסטודנטים :קרן המלגות של המרכז החקלאי -אגודה משותפת לתנועה הקיבוצית והמושבית -חילקה מלגות
ל 180-סטודנטים 90 -בני קיבוצים ו 90-בני מושבים ,בסכום של כ 360,000-ש"ח .המלגה ניתנת לסטודנטים לחינוך חקלאי
על גווניו השונים .קרן המלגות של המרכז החקלאי הוא פרויקט הנצחה של בני ההתיישבות העובדת שנפלו במערכות
ישראל .כל מלגה ניתנת לסטודנט על שם אחד הנופלים .מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,בירך את הזוכים ,ואמר כי
"חלוקת המלגות היא חלק ממדיניות התנועה לעידוד ההשכלה הגבוהה .במפעל ההנצחה מתקיים החיבור הטבעי עבורנו
של התיישבות וביטחון ,עם השכלה ,שמייצרת חדשנות החשובה כל כך לקידומה של החקלאות .בתקופה הקרובה יצאו
פרסומים לגביי מלגות השנה הבאה".
נשים נשים :התנועה מקדמת מדיניות אותה מעודד מזכ"ל התנועה ומיועדת לקידום נשים
ולפיתוח מנהיגות מקומית אזורית וארצית ,באמצעות קורסי הכשרה .הראשון מתקיים בעמק
חפר ,תחת הכותרת "מנהיגות את המחר" ,ביוזמת הילית בן צבי ,מנהלת היחידה לנשים ומגדר
בתנועה הקיבוצית ,בשיתוף עמותת כ"ן (כח נשי) ומקבילתה במועצה האזורית .קורס נוסף
יפתח במועצה אזורית בני שמעון ב 29-באפריל .2013 ,הרשמה בכתובת keren1@bns.org.il
קורס נוסף מתבצע בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית ,נועד להכשרת דירקטורים ,ובו
משתתפות  33חברות קיבוצים .מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,הביע בפתח המפגש
הראשון את ציפייתו לשילובן של יותר חברות קיבוץ בתפקידי ניהול ומנהיגות בכלכלה
הקיבוצית ,בהנהגת קיבוצים ,ובשלטון המקומי והמרכזי .החברה הקיבוצית פתוחה לכך",
אמר .בימים הקרובים ניפגש עם הנהלת המרכז האקדמי רופין בכדי לקדם תכנית משותפת
להכשרת כוח אדם לחיזוק מנהיגות בקיבוץ ובתנועה.
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