כ"א בסיון תשע"ג30.5.2013 ,

השר נרתם ,כנס הנהגות ,שת"פ במרחב ,קושרים מפרש ,חינוך ו -ברכה לתנועה האחות
חותרים להסדר קבע :שר השיכון ,אורי אריאל ,מינה ועדה ,שתגיש המלצותיה לבחינת ההסדרים מול הקיבוצים בנושא
"שיוך הדירות" .זאת בהתאם להחלטות הקיימות של מועצת מקרקעי ישראל ( 751ו –  )1155ותוך בחינת מסלול הסדר נוסף,
שישמר את זכויותיו של הקיבוץ בקרקע ,וכך יאפשר "שמירה על אורח החיים הקיבוצי" .השר הודיע זאת לנציגי התנועה
הקיבוצית  -מזכ"ל התנועה איתן ברושי ,עו"ד מיכי דרורי ,בארי הולצמן שקיימו עמו פגישה בנושא .מזכיר התנועה ברך על
הקמת הוועדה  -אשר קמה במציאות של משבר ביחסים בין התנועה הקיבוצית לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,שנוצר בגין
העצירה של היתרי הבניה בעשרות קיבוצים  -ואמר" :הגיע העת להגיע להסדר קבע עם המדינה בנושא המקרקעין ,הבניה
וזכויות החברים בדירות מגוריהם לפי החלטות הקיבוץ" .מיצגיה הבלעדיים של התנועה בהמשך המגעים מול רמ"י בנושא
זה יהיו עו"ד מיכי דרורי (מרכז הצוות) ,בארי הולצמן ,רפי עשת ,איציק באדר ,עו"ד רון רוגין ,ויונתן בשיא.
מדברים עם השטח :ביום שני קיים מטה התנועה שני כנסים אזוריים-
לקיבוצי גרנות ולקיבוצי מילואות -בהשתתפות של  180משתתפים מקיבוצי
השרון ,זבולון ,והגליל המערבי .בכנסים נפרשו חזון ,היעוד ותכנית העבודה של
התנועה ,כפי שיובאו לדיון ולאישור בכינוס מועצת התנועה בחודש הקרוב.
בכנסים חזרו והביעו ממלאי תפקידים מהקיבוצים השונים את מורת רוחם
ממדיניות רשות מקרקעי ישראל ביחס לקיבוצים ,שביטויה הינו עצירה של
מתן היתרי בניה ופיתוח בקיבוצים ,היוצרת תסכול רב ועצירה בלתי מוצדקת
ובלתי מובנת של הקליטה בקיבוצים .מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי דיווח
כנס גליל מערבי .היי צפונה
למשתתפים על קיום משא ומתן אינטנסיבי עם שר השיכון ,שהביא להקמת
ועדה של בכירים ממשרד השיכון ,רשות מקרקעי ישראל ,משרד האוצר ,רשם האגודות השיתופיות והחטיבה להתיישבות,
וזו תבדוק את מסלולי "השיוך" הקיימים ותגבש תוך שישה חודשים מסלול שיוך חלופי ומוסכם ליישום בקיבוצים.
כנס הנהגות קיבוצים :סמנו ביומן :התנועה הקיבוצית תקיים כנס ארצי בן שלושה ימים ( )10.10.13 – 8.10.13של הנהגות
קיבוצים ,בקיבוץ מעלה החמישה .הציפייה היא להשתתפות של שני נציגים מכל קיבוץ .על הפרק :פגישת הנהגות הקיבוצים
עם קובעי המדיניות בממשלה ,ואנשי מקצוע בתחום חברה וכלכלה ,וקיום דיונים במגוון נושאים שעל סדר היום הציבורי
במדינה ובקיבוץ .תכנית מפורטת ,סדר יום והרשמה ישלחו לקיבוצים תוך זמן קצר..
שיתוף פעולה :מטה התנועה התארח בבית התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים .בשיחה הציגו נציגי התנועה
את חזון התנועה ויעודה ,שיהוו בסיס לתכנית העבודה לשנה הקרובה ,ונדון שיתוף הפעולה ו"איחוד הכוחות" ,שניתן
להשיגם באמצעות הקמת "שולחן" משותף לתנועה ול"ארגונים" ,והרחבתו בעיקר בתחומי משק וכלכלה ,למען קיבוצים
וחבריהם ,גם בשוטף וביתר שאת כשנדרש טיפול פרטני בקיבוץ הנזקק לכך .שיתוף הפעולה ייושם גם במעין "קבינט"
אזורי ,שישתתפו בו רכז האזור מטעם התנועה ,ראש המועצה האזורית ,וראש הארגון הכלכלי האזורי.
פעמיים כי טוב :מועצת התנועה הקיבוצית תתכנס בחודש יוני פעמיים ,בבית ברנד שב"אפעל" להצגת המבנה הארגוני
החדש ,חזון התנועה ויעודה .מושב ראשון ביום ב' ,ט' תמוז תשע"ג 17.6.13 ,בשעה  ,-09:00ומושב שני ביום א' ,כ"ב תמוז
תשע"ג 30.6.13 ,בשעה  .-09:00עוד על "סדר היום" -עדכוני ועדת גיוס רחבה ,אישור צרוף מנכ"ל איגוד התעשיה למזכירות
התנועה ,אישור הועדה להנחות במיסי התנועה ,עדכון פעילות התנועה בנושא תקציב המדינה  ,2013-14מול רשות מקרקעי
ישראל ומשרד השיכון ,מועדון צוותא ,ו'ועדת גילאון' .פתיחת המועצה השנייה תוקדש ל"מאה שנות השומר הצעיר".
שימור אתרים :צוות משותף של התנועה הקיבוצית ו"המועצה לשימור אתרים" יבחן נושא של שימור בקיבוצים .כך סוכם
בפגישת מזכ"ל התנועה ,ברושי ,עם מנכ"ל המועצה לשימור אתרים ,עמרי שלמון (גשר) .צוות משותף יבחן עם גופי התכנון
את הנושא ואת המשתמע מכך.

אחיות :קיבוץ סעד אירח את נציגי הקיבוצים ,חברי תנועת הקיבוץ הדתי,
שהתכנסו למועצה בנושא החינוך .איתן ברושי שהוזמן לברך כמזכ"ל התנועה
האחות -התנועה הקיבוצית ,אמר ,בין השאר ,למשתתפים כך" :אנו רואים בכם,
וחשים כך מכל הלב כי אכן אתם לנו תנועה אחות ,ומבחינות רבות חשים את
עצמנו עמכם כתנועה אחת .לאחר  80שנה של קיבוציות דתית מרשימה ,יצירתית
ויצרנית ,אין זה רחוק מדי לצפות גם אל שנת המאה .תמיד חשבתי ואמרתי
שנחוצה יותר השפעה שלכם ,מזו הבאה לידי ביטוי .אתם מביאים עמכם ערך
מוסף ייחודי ,הנחוץ לכולנו .ביחד נחזור להיות הפתרון לחלק מבעיות המדינה,
לעצב את המדיניות ולא להיות הקורבן שלה".

ברושי ונחמיה רפל .שיתוף פעולה

עדכוני חינוך :נשלמת ההיערכות לחופשת הקיץ ולשנת הלימודים הקרובה ..בנושא התאמת רישוי קייטנות הקיץ ,מעדכנת
ד"ר גבי אסם ,על פגישה עם עמיתיה במרכז המועצות האזוריות ובמנהל חברה ונוער במשרד החינוך ,בה נדונו הצורך הדחוף
בהתאמת הרגולציות בנושא הקייטנות המתקיימות בישובים .ד"ר נירה ואלה רכזת מדור הגיל הרך תקיים השתלמות קיץ
בתאריכים  10 – 7ביולי ,בסמינר "אפעל" .עדכון על תכנים וסדר יום -יפורסם בימים הקרובים .זאת ועוד .1 :הקורס
"הגן הקיבוצי" נכנס למתווה של "אופק חדש" .המשמעות -גננות ,שעדיין לא עברו את ההכשרה הייחודית שלנו ,תוכלנה
להשתלם ולקבל הכשרה לעבודה בקיבוצים .2 .משרד החינוך החל התהליך של הכרה במדריכות מחלקת החינוך .מהלך
זה יחל לאחר פתיחת שנת הלימודים הקרובה (תשע"ד) קודם כל באזור הצפון .משמעות הדבר ,שלכל גננת תהייה מדריכה
אחת והיא לא 'תיקרע' עוד בין מדריכת המדור למדריכת המשרד .מהלך זה יחייב אותנו להידוק הקשר מחד עם מנהלות
הגיל הרך בקיבוצים ומאידך עם מפקחות משרד החינוך.
ובינתיים ,בכנרת :רפסודיית בני הקיבוצים תתקיים בכנרת בשני תאריכים-
מחזור ראשון בין התאריכים  23-25/7ומחזור שני  . 31.7-2.8בסך הכול צפויים
להשתתף כ 3,000-בני נוער מ -ח' עד יב' .במכתב למדריכי הנעורים בקיבוצים
מבקש יואל מרשק ,מנהל אגף המשימות להקדים ולרשום את החניכים ,בדחיפות,
לאחד משני המחזורים .טלפון להרשמה 03-6925398
ומעבר לים :הסוכנות היהודית פנתה לתנועה הקיבוצית בבקשה להציע ולעודד
את חבריה הצעירים לקום ולצאת לשליחות בחו"ל במטרה לחזק את הקשר עם
יהדות התפוצות ברחבי העולם .פניות ניתן להפנות לאליסה וורשבסקי ,רכזת
איתור וגיוס שליחים ,היחידה לשליחות ציונית .נייד050-7219826 :

רפסודיה .רוח צפונית

נותנים כיוון :חברת "מצפן" תקיים ביום שני ( 1/6בסמינר אפעל) הקרוב יום עיון בנושא קליטה וצמיחה בקיבוצים.
"מצפן" -בבעלות התנועה הקיבוצית וברית פיקוח ,מלווה עשרות קיבוצים בתהלכי תכנון בניה וקליטה .ישאו דברים איתן
ברושי ('אני מאמין' בנושא הצמיחה) ,ח"כ זבולון כלפה ("פיתוח הישוב שומריה כמשל) ,אסנת קמחי ,מנהלת המנהל
לבניה כפרית (על סיוע משרד השיכון לבניה בישובים) ,פרופ' רחל אלתרמן ( מדיניות המקרקעין כלפי המגזר הכפרי),
שמוליק דודאי ,מנכ"ל "מצפן" (מודל עבודה בהקמת שכונת חברים בקיבוץ) ,אלי קולן ,מנהל תחום נדל"ן במצפן ('מודל
מימון ייחודי של בניית דירות בקיבוץ בשיטת (B.O.Tובנוסף לכך ייערך פאנל בהנחיית ד"ר לימור וינטר בנושא" מודלים
לפיתוח מנהיגות מקומית בישוב" .ניתן עדיין להירשם באתר www.mazpen.org
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