ט"ו באייר תשע"ג25.4.2013 ,

השבוע :מוכנים לקרב ,הסדר מימון לבניה ,משתפים את הציבור ,עדכוני
חינוך ,ו -כנס ארצי לחיילים הקיבוצים בסדיר ובקבע.
תקציב המדינה וחוק ההסדרים :טומן בתוכו סעיפים הנוגעים ישירות
וגם בעקיפין להתיישבות ולחקלאות .מטה המאבק של כלל המרחב הכפרי
בגזירות לא מידתיות השלים היערכותו למאבק ציבורי-תקשורתי רחב היקף,
אם יידרש ,בהטלת מע"מ על פירות וירקות ,ביטול הפטור החקלאי בהגבלים
העסקיים ,פגיעה בפרויקט שדרוג תשתיות ביישובים ,צמצום החוק להשקעות
הון בתעשייה ,ועוד .במטה שותפות התנועה הקיבוצית ,תנועת המושבים,
התאחדות האיכרים ,מרכז המועצות האזוריות ,הארגונים הכלכליים האזוריים,
התאחדות חקלאי ישראל ,איגוד התעשייה הקיבוצית .נעדכן את הציבור בימים
הקרובים.

ברושי .ערוכים

גאווה והשתייכות :לאחר שנים רבות תחודש בחודש ספטמבר מסורת מפגש בני ובנות
הקיבוצים המשרתים בצה"ל -בסדיר ובקבע ,ולמתנדבי שנת השרות תשע"ב .הכנס מתוכנן
לתאריך  12/9/2013על מדשאות סמינר "גבעת חביבה" .המארגנים מצפים להשתתפות
של כ 1,500-חיילים וש.ש ,בכנס שמטרתו היא חיזוק הגאווה והשייכות לתנועה הקיבוצית.
בתכנית -מפגש חברתי ,צ'פחות ומפגשי רעים ,ומופע מרכזי של אמנים "מהשורה הראשונה".
מועד האירוע נבחר כך שיתאפשר לכמה שיותר חיילים להשתחרר ולהגיע .כמו כך ,יופצו
הזמנות לכל הקיבוצים ,אותן יוכלו החיילים להציג למפקדיהם מבעוד מועד.
יואב מרגלית .מפגן כח
הזדמנות :התנועה הקיבוצית ובנק מזרחי-טפחות חתמו הסכם תקדימי :לראשונה תספק קרן
הערבויות של התנועה הקיבוצית (קמ"ע) ערבות להלוואה שלוקח חבר הקיבוץ ,למימון של
עד  70%מעלות הבנייה והפיתוח של דירה ,או שיפוצה .מסלול המימון -פתרון להיעדר יכולת
חבר קיבוץ לקבל משכנתא" .בשטח" כבר יש ביקוש .מוזמנים לפנות לאתי פלקסר ,המטפלת
מטעמנו .052-4899261 / 03-6925333
אודי פלד (קמ"ע).
יש ביקוש

ברקס למינהל  -עדכון :בישיבתה השבוע של מועצת מקרקעי ישראל שכזכור ,נדחתה
לפי דרישת מזכיר התנועה ועמותת "אדמתי" ,נדונו כמה נושאים ,הנוגעים למגזר החקלאי
ולהתיישבות ,ונראה שהפעם השפיעה העמדה התקיפה של ההתיישבות גם על החלטות המועצה .בנושא האחד שעסק
בהגדלת גודל המגרשים בבניה למגורים בישובים הכפריים נדחה הדיון ,כפי שדרשו התנועות ,לישיבה הבאה .בנושא אחר,
שקבע ביטול הנחות בקרקע ליצירת מיזמים של אנרגיה הושגה דחייה של מספר חודשים בהם יחולו ההוראות הקודמות.
"אנו תקווה כי ייווצר נוהל של התייעצות הוגנת ופתוחה לפני ישיבות מועצת מקרקעי ישראל ,באופן שימנע את הצורך
במאבקים משפטיים נוספים וקבלת החלטות לא הגיוניות שמצריכות שינוי מתמיד" ,אמר מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי.
בשיתוף הציבור :התנועה הקיבוצית יוצאת ל 7-סדרת כנסים אזוריים להציג לציבור החברים את תקציב ותכנית העבודה
של התנועה לשנים  2013/14כפי שגובשו בישיבות הכנה וסדנה בהשתתפות כל העובדים .כמו כן ,יוצג הסכם למימון בניה

לחברי הקיבוצים בערבות קמ"ע להלוואה של בנק מזרחי .המועדים )14.30( 9.5 :במוא"ז עמק הירדן )13.30( 20.5 ,במשקי
עמק יזרעאל )9.00( 27.5 ,קיבוצי גרנות ,וב 14.00 -לקיבוצי מילואות .ב )14.00( 30.5 -במוא"ז גליל עליון ,וב)14.30( 2/6-
במשקי הדרום .מועד הכנס בערבה יקבע בימים הקרובים .לפרטים .03-6925325
מסע רענון ל'חוק התיישבות' :בחדשים האחרונים מתבצע מסע תזכורת לקיבוצים אודות 'חוק ההתיישבות' ,על ידי
ארגון עובדי הפלחה ,התנועה הקיבוצית' ,הארגונים הכלכליים הקיבוציים' ומחוזות משרד החקלאות .המסע כולל כנסים
אזוריים ,ונעשה בעידוד הרשות המוסמכת במשרד החקלאות שתפקידו לאכוף את החוק באמצעות מנגנון מסודר שכולל
הנהלה ,משטרה (הסיירת הירוקה) ,ייעוץ משפטי ומנגנון שיפוט.
בד-בבד עם הכוונה להעמיק את מודעות מנהלי הקיבוצים לעמידה בכללי-החוק ואת תובנתם לחומרת השימוש החורג
ומשמעויותיו המשפטיות מרחיקות הלכת ,כמו הפקעת שטחים וקנסות כספיים כבדים – מובילים יוזמי הכנסים -
פתרונות המקובלים על הרשות המוסמכת ,שעשויים למזער נזקים ,וכן ליווי לכל משק להסדרת כל שטעון תיקון ואיננו
תואם לחלוטין את לשון החוק ודרישות הרשות.
חבר חדש :אודי אורנשטיין ,מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית הצטרף למזכירות התנועה
הקיבוצית ,לבקשתו של איתן ברושי ,מזכ"ל התנועה" .האיגוד מייצג את התעשייה ,לה נדבך
משמעותי בכלכלת הקיבוצים ,ובסדר יומם ,לכן חשבנו שיהיה נכון שראש האיגוד יהיה חבר
מזכירות התנועה" ,אמר ברושי .במסגרת הרחבת הפעילות המשותפת ייערכו גם סיורים
משותפים בקיבוצים.
נוכחות :כמו במקומות עבודה רבים הוחלט להנהיג מהחודש הבא הפעלת שעון נוכחות גם
בבית התנועה ,לרישום נוכחות ,ושעת כניסת ויציאת הפעילים מהעבודה.

אודי .מייצרים שת"פ

שעת חינוך :מחלקת החינוך ואגף המשימות החלו שיתוף פעולה .יוזמה ראשונה היא סמינר רעיוני לתלמידי מחזור י"א
בקיבוצים .על הפרק שליחות ומשימתיות כערך ,הקיבוץ – כדרך חיים מגשימה ומשימתית ,והכרת מסלולי יציאה לשנת
שרות ,שירות בצה"ל ,וחברות בקבוצה בנח"ל ואחרי השחרור .פגישת הכנת ראשונה למדריכי נעורים בקיבוצים ורכזי נוער
במועצות אזוריות תתקיים ביום שני  20.5.13בשעות  8:30-11:00בבית התנועה הקיבוצית .טלפון לאישור השתתפות 03-
 ,6925398מייל.ginatak@tkz.co.il :
.

שבת שלום !
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

