י"ד בסיון תשע"ג23.5.2013 ,

והשבוע :צעד קדימה בשיכון ,נפגשים באזורים ,חינוך ,אהדה ,ו-חוגגים  100לשומר
מקרקעין :בישיבה עם מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן ברושי ,מיכי דרורי ובארי הולצמן ,הודיע להם שר השיכון ,אורי
אריאל על הקמת ועדה שתגבש בחודשים הקרובים הבנות עם התנועה הקיבוצית בנושאים שבמחלוקת ,ביניהן גיבוש
מסלול שיוך דירות חלופי ,חידוש היתרי הבניה בקיבוצים בתנאים ,והסדרת שימושים "חורגים" בקיבוץ .סיכום מפורט
יישלח לקיבוצים בימים הקרובים .בוועדה יהיו חברים מנכ"ל משרד השיכון ,מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ,רשם האגודות
השיתופיות ,ונציגי האוצר ,משרד המשפטים והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית .לצוות "הקיבוצי" שיעבוד מול
הוועדה מינה ברושי את עו"ד מיכי דרורי ,עו"ד רון רוגין ,יונתן בשיא ,איציק באדר ,ובארי הולצמן.
היי צפונה :כ 80-ממלאי תפקידים וחברים השתתפו בכנס אזורי לקיבוצי עמק
יזרעאל -מגידו -גלבוע ,שקיימה התנועה בראשית השבוע .בכנס הוצג המבנה
הארגוני החדש ,ונפרשו חזון ויעדי התנועה ,ותקציבה .בדיון הוקדש חלק
חשוב לשאלות ולהערות מצד המשתתפים ,מה שלימד כי השתתפותם של
כמה שיותר ממלאי תפקידים וחברים בכנס ,יש בה כן תרומה חשובה לליבון
ולבירור הנושאים שעל הפרק ..חשובה לנו השתתפותם של כמה שיותר ממלאי
תפקידים וחברים .כנסים נוספים :ב 27.5-בשעה  09:00לקיבוצי גרנות ,באותו
היום בשעה  14:00לקיבוצי הגליל המערבי וזבולון ב"מילואות" .ב 30.5-בשעה
קבינט אזורי
 13:30לקיבוצי הגליל העליון ,בבניין המועצה האזורית .וב 2.6-בשעה 14:30
במשקי הדרום .פרטים בטלפון  .03-6925325מסמך חזון  /יעדי התנועה נמצא בפורטל התנועה הקיבוצית
www.kibbutz.org.il
המחנכים באים :ד"ר יוסי אסף ומייקה יופה יעמדו בראש צוות היגוי רחב
שייעץ למחלקת החינוך .צוות היגוי רחב לחינוך הקיבוצי יתכנס למפגש ראשון
בראשית החודש הבא ( .)4.6את פעילות הצוות ירכזו ד"ר יוסי אסף ,עד לאחרונה
מנהל סמינר הקיבוצים ,ומייקה יופה ,מנהל מחלקת החינוך במועצת זבולון,
ואליהם יחברו  50אנשי חינוך ,מהקיבוצים והמועצות האזוריות ,כך שייוצר
חתך רחב ומקצועי של אנשי חינוך במערכות הגיל הרך ,בית הספר ,בחינוך
הפורמאלי והבלתי-פורמאלי .דוגמת צוות היגוי רחב בחינוך ,יוקמו בשבועות
הבאים צוותים דומים בתחומי כלכלה ,וערבות הדדית .ד"ר גבי אסם ,מנהלת
מחלקת החינוך רואה בפורום מעין מועצה מקצועית מייעצת ,אשר תסייע לה
ולצוותה בקידום מערכת החינוך ובדילמות חינוכיות וציבוריות.

אסם .צוות היגוי רחב

חינוך בראש :יוקם פורום קבוע לתאום ושיתוף פעולה בין המינהל לחינוך התיישבותי והתנועה הקיבוצית .כך סוכם בפגישה
של מזכ"ל התנועה ,ברושי ,וד"ר גבי אסם ,מנהלת מחלקת החינוך עם מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ,יחיאל שילה .נושא
מרכזי בדיוני הפורום יהיה דרכים לעידוד בוגרי בתי ספר בהתיישבות לחזור להובלה בחינוך ,בהוראה ובהדרכת הנוער.
(לוגו השומר צעיר)

חוגגים עם השומר :הנהגת השומר הצעיר הציגה את תכנית "השומריה" ,לציון
 100שנות השומר הצעיר ,חגיגה המונית בה צפויים להשתתף בחודש יולי אלפי
חניכים ובוגרי התנועה לדורותיה .בהמשך לסקירה הודיע ברושי על הקצאת 50,000
 ₪לאירוע .עוד הוחלט כי חלקו הראשון של כינוס מועצת התנועה יוקדש לכבוד
תנועת הנוער ,שבוגריה הקימו  86קיבוצים ברחבי הארץ" .לא גדלתי בשומר הצעיר
אולם חגכם הוא חגה של התנועה הקיבוצית כולה" ,אמר ברושי למזכיר השומר
הצעיר ,איתי זיידנברג 100" .שנות השומר הצעיר הוא גאווה לכולנו" ,ציין.
דרוש שותף :בעקבות מצבו הכספי הקשה של מועדון צוותא תל אביב (שבבעלות התנועה) נעשים בשבועות האחרונים
ניסיונות לשיתוף גופים נוספים בבעלות ,בין היתר עם מפעל הפיס ,עיריית תל אביב ומשרד התרבות .המצב חמור מאשר
שיערנו ,אומרים בהנהגת התנועה ,איננו יכולים להמשיך להזרים כספים בלי נקיטת צעד משמעותי ולכן אנו בוחנים בצורה
רצינית שינוי במבנה הבעלות.
באהדה :נבדקת פתיחת קבוצת עמיתים של מרכזי ועדות לצרכים מיוחדים ובריאות ורווחה בקיבוצים .אילנה שריז-היוז,
מנהלת אהדה -ארגון משפחות והורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,מסבירה שהכוונה היא ליצור קבוצה ,שתתכנס מעת
לעת וחבריה ישתפו במידע ,יתלבטו ביחד ,יחלקו טיפים ,ויסייעו אחד לשנים בדילמות משותפות סביב ילדים ומבוגרים עם
צרכים מיוחדים .אילנה מזכירה כי קיומה של ועדה לצרכים מיוחדים נכללת בתקנות האגודות השיתופיות בקיבוץ מתחדש.
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם אילנה בכתובת  ilansarigh@gmail.comאו בטלפון 052-2361045
חירום :ב"שבוע העורף הלאומי" שיחל בראשית השבוע הבא ישתתף גם מטה התנועה ,ולצורך כך הוכשר בבית התנועה
מרכז הפעלה ,מעין חמ"ל ,באמצעותו נוכל לקבל פניות ולתרגל דרכי סיוע ,מקרים ותגובות בכל הנוגע לאפשרויות הסיוע
לקיבוצים בעת מצב חירום .פעולת מטה התנועה בזמן חירום תיעשה תוך תאום מלא עם מרכז המועצות האזוריות ,ועם
מועצה רלוונטית ממנה תבוא פניה של קיבוץ שפנה לסיוע .במסגרת ההיערכות לחרום תעמוד התנועה על כך שיוקם צח"י
(צוות חרום ישובי) בכל קיבוץ .בהכנה לחרום תסייע מחלקת הביטחון ,בהכנת צח"י -אגף חברה וקהילה.
מיישרים קו :מועצת התנועה הקיבוצית תתכנס בחודש הבא פעמיים ,לדיון והצבעה מבנה התנועה ,חזון ויעדים ,ותקציב
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