ז' בסיון תשע"ג16.5.2013 ,

והשבוע :תקציבים ,ביטחון ,שת"פ עם קק"ל ,יעדים ותכנית עבודה
האוצר נסוג :הממשלה תקצה סכום של  60מיליון  ₪לשנים  2013-2014להמשך פרויקט
שיקום התשתיות ביישובים כפריים ותיקים .תקצוב נוסף יגיע מהחטיבה להתיישבות
בהסתדרות הציונית .זאת לאחר שמשרד האוצר ביקש לבטל את תקצוב הפרויקט .תקצוב
השיקום משנת  2015והלאה יקבע במו"מ עם משרד האוצר .מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן
ברושי מסר כי מניעת הביטול של תקציב זה היא הישג גדול של המטה המשותף לתנועות
התיישבות ומשרד החקלאות ,ואכן  -המשך הפרויקט יסייע לעשרות יישובים נוספים ברחבי
הארץ .מזכיר התנועה הקיבוצים גם הודה לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולסיעת ישראל ביתנו
על מאבקם לשמירת התקציבים להתיישבות ואמר ,כי לקראת תקציב  2015יהא עלינו לחדש
את המאבק להגדלת התקציב.

איתן ברושי

פגישה עם שר הביטחון :בפגישה עם שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון העלה בפניו איתן ברושי כמה סוגיות רלוונטיות
בקשר שבין התנועה למשרד הביטחון ,ביניהן הגדלת המכסה של היוצאים לשנת השרות (בימים הקרובים גם התנועה
עצמה תבחן את שנת השרות ,היקפיה ויעדיה) ,ממ"דים בעוטף עזה ,השוואת תנאי חייל בודד המאומץ בקיבוץ לתנאי
עמיתו בעיר ,והשתתפות השר כמוזמן לכנס הגדול של חיילי הקיבוצים ב .12.9-יעלון הדגיש כי הוא רואה עצמו כתובת בכל
הנושאים וידאג כי יימשכו הדיאלוג וגם הטיפול בנושאים שהועלו.
אחריהם!  :במסגרת יוזמת מזכ"ל התנועה לעודד בני קיבוץ לשירות קבע ארוך
בצה"ל ,התקיימה בראשית השבוע בבית התנועה פגישה של שיח והתייעצות
עם מספר קצינים בכירים (אלוף ,ושלושה תתי-אלופים) ,כולם בני קיבוץ,
בהשתתפות אנשי מחלקת הביטחון של התנועה ,אגף המשימות ואגף חברה
וקהילה .בשיחה הובע הרצון להעצים את תרומת הקיבוץ לצה"ל וזאת על ידי
עידוד בניו לחתום לשרות קבע ארוך ,כשהם משלבים זאת עם המשך חברות
בקיבוץ .השיחה הייתה ראשונה בסדרה שיחות שמטרתן למידת הנושא .סוכם,
כי יימשך הקשר עם הקצינים ,ותבנה תכנית פעולה ליישום ההמלצות להצלחת
המהלך ,כשבמרכזה המשך הכנה לצה"ל וליווי בסדיר ,עם דגש על עידוד
ההליכה לקצונה והישארות בקבע ארוך.

יואב ונוקי .בטחון

פנסיה :בהמשך לדיון ,שהתקיים במזכירות התנועה בנושא הפנסיה ,תיכנס התנועה לבחינה פרטנית גם של הקצבה
המשולמת כיום בקיבוצים ,וגם של היתכנות יכולתו של הקיבוץ להמשיך לשלם פנסיה גם בשנים הבאות ,שמחייב גם
עיצוב מודל פנסיה מתאים לקיבוצים.
קשר עם קק"ל :חודש הקשר עם הקרן הקימת לישראל .ביום שני נפגשו מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,עם
יו"ר קק"ל ,אפי שטנצלר .השניים דנו על נושאים המשותפים להתיישבות ולקרן קימת .סוכם כי הקשר ,ייושם בפורום
התיישבות משותף ,שיקבל עדכוני סדר יום ותכנים לפני כינוס מועצת מקרקעי ישראל ,וכמו כן על עזרה בטיפול נקודתי
בקיבוצים ,עם צורך בהכשרות קרקע ובניה.

מבנה ארגוני :ביום ראשון יוצג במזכירות התנועה המבנה הארגוני החדש ויעדי תכנית העבודה
של התנועה לשנים  .2014 2013-המבנה המוצע הוא ארבעה אגפים :מטה ,משק וכלכלה ,חברה
וקהילה ,חינוך -צעירים ומעורבות בחברה .בחודשים הקרובים יוקם אגף נוסף  -תקשורת ויחסי
ציבור.
תכנית העבודה אמורה להיגזר מחזון התנועה ויעודה ,כפי שיוצגו כהצעה לדיון במזכירות
התנועה ולאחר מכן ,עוד בחודש יוני ,במועצת התנועה.
עמיקם אֹסם
הנוסח המוצע לדיון של חזון התנועה ויעודה" :התנועה הקיבוצית הינה תנועה ציונית,
פלורליסטית ומיישבת של קיבוצים ,המתנהלים כאגודות שיתופיות חקלאיות יצרניות ,בנות קיימא ורב דוריות".
הקיבוצים שומרים על צביון כפרי ,מקיימים ערבות הדדית – כעקרון יסוד קיומי.
פועלים באופן דמוקרטי ומפתחים תרבות עברית מקורית עם זיקה למורשת ישראל ולערכי יסוד הומניסטים ובהם
סולידריות ,צדק חברתי ,שויון הזדמנויות ,שוויון ערך האדם ,וזכותו לכבוד ולחירות.
יעודה של התנועה הקיבוצית – כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודת מטה התנועה.
לפעול כרשת ְמ ַשּלֶ ָבת וכגוף ַמנְ ֶחה בעל יכולת ַה ְש ָר ָאה וְ ַה ְש ָּפ ָעה ,שתכליתו לְ ַא ְפ ֵשר את המשך קיומו ופיתוחו של הקיבוץ על
חבריו ,ויצירת שיתופי פעולה שונים לצורך מימוש שליחותה של התנועה אל מול החברה הישראלית.
שליחות זו תבוא לידי ביטוי בתרומה לביטחון ,בחתירה לשלום ,ובפיתוח וקידום מערכות חינוך ,המבטאות את ערכיה
ומכוונות ,בין השאר ,לחיזוק הצדק החברתי בחברה הישראלית באמצעות לימוד ופיתוח הרעיון הקואופרטיבי על גווניו
השונים ,קידום רעיון הערבות ההדדית כעקרון חיים כלל חברתי ,וטיפוח ערך הקיימות כביטוי לרצונה לשמר את החקלאות
והסביבה הפתוחה לתועלת החברה הישראלית כולה בדור הזה
ובדורות הבאים".
חג השבועות בקיבוצים :רובנו חגגנו את חג השבועות עם
הבאת הביכורים ביום שלישי או רביעי .אולם הגשמים שבאו
במפתיע הביאו לדחייתם של הטקסים ביותר מ 30-קיבוצים,
בעיקר בצפון ,ואלה יתקיימו מחר (שישי) או מחרתיים .גם
השנה חגגו אתנו המון אורחים ותיירים שנהנו מהחג הקיבוצי.

חוגגים שבועות בגן שמואל (ארכיון)

שבת שלום !

אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

