כ"ב באייר תשע"ג2.5.2013 ,

השבוע :מתחדשים בחינוך ,תוספת יחידות בדיור ,נפגשים בכנס ארצי ,הורה
מדורה ,בוחנים הנחות ,ו -קצת תרבות .מוזמנים !
נערכים מחדש בחינוך :מחלקת החינוך מתחדשת ,בהנהגתה של ד"ר גבי אסם
(אפיקים) .עיקרו של השינוי ,כהגדרתה" ,יותר פתיחות למערכות החיצוניות ,וחיזוק
השילוב בין תפקידי מערכת החינוך היישובית לאלו העוטפים אותה במרחב הכפרי".
והיישום :חידוש השותפות עם תנועות הנוער ,עם משרדי הממשלה ,עם המועצות
האזוריות ,המנהל לחינוך התיישבותי ,ואחרים" .ללא שיתוף הפעולה נאבד את
שליטתנו בגיל הרך ובחינוך הבלתי פורמאלי ,כפי שאיבדנו בתהליך דומה את בתי
הספר הקיבוציים" ,היא מזהירה .וברושי ,המזכ"ל מסביר "מזכירות התנועה רואה
חשיבות בחינוך על כל מרכיביו ,ויהיה לכך ביטוי בדגשים וביעדי התנועה" .במסגרת
היערכות חדשה ,פורסמו מכרזים לניהול מדור החינוך הבלתי-פורמאלי (צפון),
לניהול מדור החינוך הבלתי-פורמאלי (דרום) ,ולתפקיד פיתוח תכניות חינוך וקשרי
חוץ" .המחלקה נפרדת בימים אלה מנטע טבנקין ,שניהלה את מדור החינוך הבלתי
פורמאלי ב 20-השנים האחרונות ,ומד"ר רונית פלוטניק ,שהייתה יועצת המחלקה
במשך  25שנים ופיתחה את מודל העבודה הייחודי במחלקה .חשוב לי להודות לנטע
ולרונית על תרומתן הגדולה ,ועל מסירותן לאורך השנים".

ברושי .חשיבות החינוך

גבי אסם .נערכים מחדש

הגודל קובע :בימים אלו נערכים הדיונים האחרונים במוסדות התכנון לגבי כניסה לתוקף של העדכון לתמ"א ( 35תכנית
מתאר ארצית)" .כפי שידוע לנו" ,מעדכן עו"ד מיכי דרורי ,מהמחלקה המשפטית" ,אומצו
במינהל התכנון כל בקשות התנועה הקיבוצית בקשר לקיבוצים שהגשנו בשמם בקשות
לתוספת יחידות דיור בתמ"א  ,35הקובעת בהוראותיה מגבלה על גודלם המרבי של
הישובים הכפריים .בדיון שנערך השבוע הנחה מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי כי ימוצו
המהלכים לביצוע העדכון הנוכחי בתמ"א  ,35ובהמשך יחודש ויתעצם המאבק להסרת
המגבלות הקשיחות כליל ,תוך מציאת פתרון תכנוני גמיש המאפשר צמיחה וקליטה
עו"ד דרורי .אושרו בקשות
בקיבוצים .מיכי בכתובת mdrori@tkz.co.il
כנס ארצי :בחודש אוקטובר תקיים התנועה כנס ארצי של שלושה ימים במלון מעלה החמישה ,אליו יוזמנו ממלאי
התפקידים הבכירים בקיבוצים ובוועדים המקומיים .תכני הכנס ,בהרצאות ובדיונים ,הם הנושאים המרכזיים בסדר היום
הלאומי ,והקיבוצי -בכלכלה ובקהילה ,כהכנה לשנת העבודה  .2014כמו כן ,יופיעו בכנס אישים בכירים ,יתקיימו שיחות
רעים חברותא ומופעי תרבות.
לוקחים הובלה :הסתיים מחזור ראשון בקורס האקדמי לניהול קהילה בקיבוץ :מתחילה הרשמה לשני 38 .משתתפים בין
הגילאים  35ל 80-סיימו בשבוע שעבר קורס אקדמי ראשון להכשרת מנהלי קהילה בקבוצים ,שהוא יוזמה משותפת של
אגף החברה ומכללת רופין .בימים אלו כבר נבנית תכנית למחזור השני של הקורס .בסדנת הסיכום נתבקשו המשתתפים
לאפיין את חייו של מנהל הקהילה" ,המגדלור" לאורו הוא צריך ללכת" ,העוגנים" שמסייעים לו יציבות בתפקיד ,ו"חסמים"
שבולמים אותו בדרך.

המינהל מתקן :לאור הכשלים שהתגלו בזימון ויידוע הציבור על תכני הצעות ההחלטה בכינוס מועצת מקרקעי ישראל,
כשלים שחייבו את עמותת אדמתי והתנועה הקיבוצית לעתור לבג"ץ כנגד שר השיכון ,החליט השר ,אורי אריאל להנהיג
נוהל חדש ,לפיו תעדכן מראש חברת המועצה ,רותי פרום-אריכא (ממנהל התכנון במשרד החקלאות) את ראשי תנועות
ההתיישבות על נושאים להם השפעה על ההתיישבות ,בפרק זמן מספיק בכדי שההתיישבות תוכל להתארגן ולהכין עמדה
מסודרת.
כחול עולה :במפגש מזכ"ל ומנכ"ל התנועה עם ראשי תנועות הנוער 'הכחולות' ,ועם נציגי תנועות הבוגרים ,סוכם בתום
דיון מקיף על גיבוש אמנה מחודשת ועדכנית ,בין תנועות הנוער לתנועה הקיבוצית .עוד דובר על הקמת צוות תאום בנושא
פרויקט שנת השרות ,שחבריו יגבשו הסכמות על יעדיה והיקפה .במפגש ציין איתן ברושי את "חשיבות פעילות תנועות
הנוער ושמירת עצמאותן" ,עם זאת ,ציין" ,חשוב לנו לקרב אותן לתנועה הקיבוצית ,לחזק את הזיקה לקיבוץ".
חג :אגף המשימות היה בין מארגניו של מצעד  1במאי ברחובות ת"א .כ 2,500-משתתפים צעדו וזעקו בעד חברת רווחה
וצדק חברתי וזכויות עובדים .במקביל נערכה צעדת "הנוער העובד והלומד" המסורתית שהסתיימה בבית ההסתדרות.
קופצות לבריכה 63 :בנות קיבוצים -מספר גבוה מהצפוי -שעתידות להתגייס לצה"ל בחודשים
הבאים השתתפו בראשית השבוע בכנס חשיפה למסלול הפיקוד במערך "מגל" ,המפקדות על
מסלול טירוני "כלל צה"ל" .את הכנס ארגנו נוקי ויואב ממחלקת ביטחון -הכנה לצה"ל ,לירז
ברנד ועמליה גוט ממחלקת שנת השרות באגף המשימות ,במסגרת המאמץ לחשוף בפני בנות
קיבוץ מסלולי פיקוד בצה"ל .בבסיסי הטירונות של "מגל"  70%מהמתגייסים לשרות הצבאי.
קצת תרבות :כנס התרבות השנתי יתקיים ביום שלישי 28/5/2013 ,במלון כנסים ואירועים
כפר -המכביה .ריקי רז ,מנהלת המטה לתרבות מציינת שהכנס חד -יומי .מהרו להירשם.
תכנית וסדר יום יימסרו בשבוע הבא .ריקי ב050-5493319 -

לירז .עידוד לפיקוד

ועדה להנחה במיסי תנועה :לוועדה יכולים לפנות קיבוצים בבקשה להנחה בתשלום מס תנועה .חברים בה גברי ברגיל
(רמות מנשה) ,עמוס אפשטיין (כפר עזה) ,יעקב (קובוש) מזרחי (זיקים) ,חגית רז (יקום).
המידע ,ובהרחבה ,בפורטל התנועה הקיבוצית www.kibbutz.org.il

שבת שלום !
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

