כ"ט באייר תשע"ג9.5.2013 ,
מהדקים קשרים :מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,אירח בבית את התנועה
את גבי קדוש ,עוזר ראש הממשלה לענייני התיישבות .השניים ,מכרים ותיקים
מתפקידים קודמים שמילאו ,ברושי כראש מועצת אזורית עמק יזרעאל ואחר כך
עוזר שר הביטחון להתיישבות ,וקדוש כראש העיר אילת ובשנים האחרונות עוזר
ראש הממשלה להתיישבות .בפגישה הביעו השניים רצון להדק את הקשר בין
התנועה הקיבוצית למשרד ראש הממשלה בנושאים הנוגעים להתיישבות ,לסוגיית
הקרקעות וחידוש הבניה ,ואיומים במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק.

ברושי וקדוש .מהדקים קשר

התנועה מציעה :יוצאת לדרך התקשרות התנועה הקיבוצית (באמצעות קרן הערבויות קמ"ע) עם בנק מזרחי טפחות,
לקבלת ערבות על הלוואה מהבניק למטרות בניה או שיפוץ או רכישת בית בקיבוץ .בשבועיים שעברו מאז פרסום דבר
השירות שמציעה התנועה הקיבוצית ,הגיעו יותר מ 350-פניות מהקיבוצים ,מרביתן ממשפחות נקלטות ,אשר חיפשו מימון
לבניה או שיפוץ דירה .במכתב תדרוך לקיבוצים ,כותבת אתי פלקסר ,מרכזת הפרויקט מטעמנו" ,בשלב הראשון מתבקש
חבר המעוניין בשירות למלא את הטופס המקוון הנמצא בפורטל התנועה הקיבוצית ( )www.kibbutz.org.ilבאתר אגף
הכלכלה .לפרטים ורשימת נציגי בנק המזרחי באזורים :אתי פלקסר ,קמע משכנתאותetif@tkz.co.il052-4899261 ,
פנסיה :צוות משותף למזכירות התנועה ול"פנסיה בראש" יבחן את מכלול סוגיית הפנסיה
בקיבוץ .כך הוחלט בישיבה רבת משתתפים של מזכירות התנועה בראשית השבוע ,בנושא
המלצות "ועדת גילאון" .בישיבה הוצגו ממצאי הפנסיה שאספו רכזי האזור מטעם התנועה,
לפיהם במחצית מהקיבוצים הכנסת גמלאי כבר הגיעה ל ₪ 5,500-בחודש :ב 7 -קיבוצים
מתוך  )4%( 200הכנסת גמלאי עדיין נמוכה מהמינימום המחייב .מזכ"ל התנועה הקיבוצית
איתן ברושי ,אמר "עמדתנו הבסיסית מאזנת בין דאגה רבה לגמלאי ולקשיש ,עם פיתוחו,
ביסוסו ויכולתו של הקיבוץ לשלם פנסיה לאורך שנים רבות .בהיערכות המחודשת של
התנועה יהיה משקל לטיפול בפנסיה ובפנסיונר ,ובשבועות הקרובים יגובש מודל לניהול
הפנסיה בקיבוץ".

בוימל .שיפור

יד על הדופק :מטה התנועה הקיבוצית קיים סיור רב משתתפים ברמת הגולן,
להיכרות עם הקיבוצים ,ועם מועצה אזורית גולן ,בדגש על סקירת המצב לאור
המתיחות בין ישראל וסוריה ,על רקע זליגת הירי מתוך סוריה לצד הישראלי,
ותקיפות המיוחסות לישראל בדמשק .הביקור נפתח בפגישה עם אלי מלכה
ראש המועצה האזורית גולן ,ואלי יוסף מנהל מחלקת הביטחון במועצה .השניים
סקרו את המציאות ביישובים ,צמיחה וכיווני התפתחות ,וייחדו פרק נכבד
למציאות החדשה בסוריה והיערכות היישובים למציאות שאולי תשתנה .משם
המשכנו לסיור ותצפית מרכס חזיקה לסקירה ביטחונית בשטח ,ולסיום נפגשנו
בעין -זיוון עם נציגי הקיבוצים ברמת הגולן .גם ראש המועצה וגם נציגי היישובים ציינו שבמציאות היומיומית שלהם לא
חל שינוי אולם המערכות מוכנות גם למציאות אחרת שתיכפה עליהם .מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי אמר שכמו כולם אנחנו
עוקבים אחרי המצב ,ובמידת הצורך נציע את עזרתנו במישור הקהילתי והמשקי בהתאם לצרכי היישובים.

הישג במאבק :נכון לעכשיו בוטלה כוונת משרד האוצר להטיל מע"מ על ירקות ופירות במסגרת הגדלת הכנסות המדינה
וצמצום הגירעון .כך מדווח מטה תנועות ההתיישבות שפועל כנגד הטלת גזירות בלתי-מידתיות על החקלאים.
תרבות -כאן שם ובכל מקום :לרגל הוצאת ספרו של ד"ר מוטי זעירא על חייו ויצירתו של היוצר והמלחין ,דוד זהבי ,חבר
נען כל חייו ,ממייסדי הנוער העובד ,התקיימה בהפקת המרכז התיעודי יד טבנקין הופעת בכורה של המופע "כמו קול של
הלב" .בברכתו ,אמר מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי" ,גם היום ממשיכים קולות ֲח ִלילוֹ ולבו של דוד זהבי לרגש
ּע לימים ,שהיו ,אמנם ,קשים כשלעצמם ,אך התנגנה בהם בשורה מיוחדת במינה ."...במסגרת אחריות התנועה
ַע ּגו ַ
ולעורר ג ְ
לגופים תרבותיים נפגש מזכ"ל התנועה ,ברושי ,עם גלעד שיבא ,היזם ומנכ"ל עמותת "קשת אילון" ,וממנו ,ביחד עם ריקי
רז ,מנהלת המטה לתרבות ,לסיור והיכרות עם להקת המחול הקיבוצית ,בכפר המחול בגעתון ,מפגשים ושיחה על עתיד
הלהקה עם המנהל האמנותי -רמי באר ,מנהלת הלהקה -אמירה תאומי ,הפטרונית -רעיה שטראוס ,ועם נציגי הקיבוץ
והרקדנים .משם המשיך ברושי למוזיאון לוחמי הגטאות ,בו השתתף בישיבת הוועד המנהל .במסגרת שיתופי הפעולה עם
התנועה הקיבוצית צורפה לוועד ד"ר גבי אסם ,מנהלת מחלקת החינוך.
בקרו אותנו בפורטל התנועה הקיבוצית www.kibbutz.org.il

שבת שלום.
אביב לשם
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