כ"ח בסיון תשע"ג6.6.2013 ,

השבוע :בבית הנשיא ,ברקס למינהל ,ירוט גזירת האוצר ,מציעים אנרגיה,
ו -שודרג פורטל התנועה
נשיא המדינה שמעון פרס אירח במעונו משלחת (מצומצמת) של התנועה
הקיבוצית ,שכללה את המזכ"ל ,איתן ברושי ,עו"ד מיכי דרורי (מחלקה
משפטית) ורינת גלילי (מנהלת אגף חברה וקהילה) .בפגישה שארכה כשעה
הציגו נציגי התנועה "תמונת מצב" כלכלית וקהילתית ,ופירטו משימות לאומיות
להן אנו שותפים .הנשיא בירך ,התעניין בדברים ,והביע את ציפייתו לחזרת
הקיבוצים להשפעה והובלה בתחומים ערכיים -חברתיים בחברה הישראלית,
ובתהליך השלום עם הפלשתינים ומדינות ערב .פרס דיבר בצער על היעדרות
הנשיא מארח" .חיזרו להשפיע"
חברי קיבוץ מהכנסת ,ופנה לברושי "נצל את המרץ הרב והיכולת שלך להעצמת
ההשפעה בחברה .אל תסתגרו ,חיזרו להניף דגלים .הוו משקל מאזן להתנחלויות .תרמתם לאורך השנים יותר משקיבלתם,
ואתם זכאים לכל עזרה מהמדינה" .איתן ברושי הציג בפני הנשיא את חזון וייעוד התנועה ,הגיש לו הזמנה ובקשה לשאת
דברים בכנס הנהגות הקיבוצים שיערך בחודש אוקטובר ,ואמר לנשיא שבכוונתו להוביל את התנועה וההתיישבות חזרה
להובלה והשפעה בצה"ל ,בחינוך ,ובכלכלה .מהנשיא ביקש שיפנה לראש הממשלה ,ולשרים הרלוונטיים ,בבקשה להסדיר
בתוך זמן קצר את שאלת המקרקעין והבניה בקיבוץ .בקשה נוספת שהעלה בפני הנשיא ,היא עזרתו בשכנוע החזרת
התקציב שקוצץ לאחרונה על ידי האוצר לתכנית שדרוג תשתיות פיזיות ביישובים כפריים .נשיא המדינה סיים את המפגש
בדברי אהדה "אני לרשותכם ,דלתי וליבי פתוחים בפניכם בכל עת".
במאמץ משותף :של התנועה הקיבוצית ,עמותת אדמתי ומשרד החקלאות הושגו מספר הישגים בישיבת מועצת
מקרקעי ישראל אמש (יום רביעי) :בעקבות פניית מזכיר התנועה איתן ברושי ועתירה שהגישה עמותת אדמתי ,נקבע
כי הודעה על כינוס מועצת מקרקעי ישראל בצירוף הנושאים שעל סדר היום יפורסמו  14יום מראש ,שמתוכם לפחות 7
ימי עבודה .הישג נוסף הנו הורדה (וגם הפעם בעזרת רותי פרום ממשרד החקלאות) מסדר היום של הצעת החלטה של
האגף החקלאי ברמ"י לפגיעה בגודל המגרשים למגורים בישובים .כמו כן ,תתוקן ככל הנראה ההחלטה שהתיימרה לקבוע
שהמינהל רשאי לדרוש השבת קרקע גם לפני שינוי יעודה ,ויובהר שהכוונה הנה רק לאפשרות לנהל משא ומתן וולונטרי עם
ישוב הנדרש להשיב קרקע לגבי פיצוי מוסכם.
הצלחה  :2פעולה משותפת ומתואמת של תנועות ההתיישבות הקיבוציות והמושביות ,התאחדות חקלאי ישראל וחברי
כנסת שהפעלנו הביאה הצלחה בסיכול כוונת משרד האוצר להביא לביטול "הפטור החקלאי" בחוק ההגבלים העסקיים.
הצלחה של האוצר במהלך הייתה עלולה לפגוע קשה במגזר החקלאי .הנושא ירד מחוק ההסדרים ועבר להליכי חקיקה
רגילים ,מה שיאפשר טיפול יסודי והוגן יותר.
היי דרומה ,וצפונה 240 :ממלאי תפקידים וחברי קיבוצים השתתפו בשבוע
האחרון בשלושה כנסים אזוריים שקיים מטה התנועה ,לקיבוצי גרנות ,מילואות,
משקי הדרום והנגב .על הפרק הוצבו חזון התנועה ויעודה בבחינת "מי אנחנו
ומה תפקידנו" ,ופרטי תכנית העבודה לחצי השנה השניה של  2013ולשנת ,2014
כפי שיוצגו בכינוסי מועצת התנועה ב 17/6-וב .30/6-פירוט חזון וייעוד בפורטל
התנועה www.kibbutz.org.il

ברושי וזלץ :עולים לגליל

מקשיבים לחברים :סקר שהזמינה התנועה וביצעה פרופ' מיכל פלגי ,מהמכון לחקר הקיבוץ ,מצא שמרבית המשיבים-
חברים קיבוצים -מצפים שהתנועה תעסוק יותר בייצוג הקיבוצים כלפי חוץ ובדאגה לזכויות הקיבוצים והחברים ,כלומר
בנושאים קיומיים ,ופחות בנושאים פנימיים של הקיבוצים .הנושאים החשובים ביותר הם הבטחת זכויות הקיבוצים בקרקע
וייצוג כלפי מוסדות המדינה.
יחד עם זאת נושאים נוספים נתפסים כחשובים מאוד כגון :טיפול בזכויות הפנסיה ובביטוח פנסיוני של החברים ,ליווי
קיבוצים במצוקה ,הבטחת הערבות ההדדית בקיבוצים .הממצאים בפורטל התנועה www.kibbutz.org.il
סיוע לחברים ,סטודנטים וחיילים משוחררים :אגף חברה וקהילה מטפל בימים אלה בדירוג עדכני של הקיבוצים לפי
מצבם הכלכלי ונתוני ההכנסה לנפש .ברשימה מופיע שם הקיבוץ ,הקבוצה אליו הוא משתייך ודירוגו בסולם .למה צריך
דירוג ? מיקום הקיבוץ ב'סולם' רלוונטי לסטודנטים וחברי קיבוצים הנדרשים להציג את מצב הקיבוץ בעת הגשת בקשה
לסיוע במלגה ,או פטור משכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה ,ואף מהקרן לקליטת חיילים משוחררים.פרטי קיבוץ ניתן
לשלוח לאגף חברה וקהילה ,רח' לאונרדו דה-וינצ'י  ,13ת"א  61400או במייל eti@tkz.co.il
כנס הנהגות הקיבוצים :מדובר ביוזמה חדשה של מטה התנועה ,והוא יערך במשך שלושה ימים ()10.10.13 – 8.10.13
בקיבוץ מעלה החמישה .הציפייה היא להשתתפות של שני נציגים מכל קיבוץ .התכנים וסדר יום מגובשים בימים אלה
ויישלח לקיבוצים בתוך זמן קצר .על הפרק :פגישת הנהגות הקיבוצים עם שרים וקובעי המדיניות בממשלה ,ושורת אנשי
מקצוע בתחום קהילה וכלכלה ,ודיונים במגוון נושאים שעל סדר היום הציבורי במדינה ובקיבוץ .מומלץ לסמן ביומן.
התחדשנו :נא להכיר -הפורטל החדש של התנועה הקיבוצית .מוזמנים לגלוש אלינו לכתובת www.kibbutz.org.il
ולמצוא את היקף המידע הגדול ביותר על המגזר הקיבוצי.
נותנים גז :קבוצת "משקי הקיבוצים" שבבעלות  270קיבוצים מתריעה בפני הקיבוצים שלא למהר ולחתום בשלב הזה
על הסכם מחייב עם ספק אנרגיה כלשהו" .אנו פועלים להשיג תנאים מיטביים לרכישת חשמל מרוכזת -לקיבוץ ולצרכן
הפרטי .ככל שנבוא כשמאחורינו יותר קיבוצים נשיג תנאים טובים יותר" ,אומר מנכ"ל 'משקי' אבשלום הרן (בארי) .השבוע
הונחה בעמק צפית אבן הפינה לתחנת "דליה אנרגיות" -תחנת ייצור האנרגיה הגדולה ביותר .משקי הקיבוצים היא השותף
הגדול עם  48%מהמניות .התחנה מתוכננת להפיק  870מגה וואט כבר ב .2015-מגוון הלקוחות שלנו יאפשר לנו להוזיל
את עלויות ההוצאה על חשמל הן ברמת הצרכן הפרטי והן ברמת הקיבוצים והתעשייה .נשמח להיפגש עם כל קיבוץ
ומפעל לדיון מעמיק בנושא זה ולנסות לגבש יחד עמו פתרון משותף ומותאם לצרכיו הייחודיים" .טלפון למידע וייעוץ
03-6233602
משימות :מחלקת משימות לאומיות מציעה לקיבוץ ,בעיקר פריפריאליים ,לבדוק קבלת
קבוצות של מתנדבי שנת השרות לעבודה ומגורים של שנה ,טרום הגיוס .מועד הגעת קבוצה-
חודש ספטמבר  .2014מועד הצגת המשימה למועמדים לשנת השרות -בעוד שלושה חודשים,
לכן נדרשת החלטה מהירה ,והתחלת בדיקת הצרכים עמנו ,למשל דיור ,עבודה ,אנשי קשר ועוד).
השנה ישנן קבוצות בסמר ,לוטן ,כרם שלום ,שדה בוקר ופלמ"ח צובא .איש קשר -לירז ברנד,
מחלקת שנת השירות נייד ,052-2232303 :מיילlirazb@tkz.co.il :

ברנד .קבוצות לקיבוצים

חינוך בראש :כינוס ראשון של פורום אנשי חינוך -מנהלים במועצות האזוריות,
ושל בתי ספר ומערכות בקיבוצים ,נערך ביום שלישי בסמינר אפעל .ה"פורום"
יתפקד כמעין צוות היגוי מייעץ ליד מחלקת החינוך .חברים בו  50אנשי חינוך
פורמאלי ומהבלתי פורמאלי .הנחתה את המפגש ד"ר גבי אסם ,מנהלת
המחלקה.
בגאווה :אנו שמחים לברך את ד"ר דורון מור ,מקיבוץ מרחביה ,שזכה במדליית
החברה הגיאולוגית לשנת תשע"ג כהוקרה על פעילותו למען החברה בישראל
בתחום מדעי האדמה .מור התמחה בוולקניזם של רמת הגולן ,ובמקביל למיפוי הרמה ותיארוך הוולקניזם ,עסק דורון
כל השנים גם בחינוך ובהוראה ,כמורה ,כמנהל אגף החינוך ההתיישבותי וכמנהל מחוז צפון של משרד החינוך.
חינוך .פורום מייעץ רחב

גלגל :חוגגים הערב (חמישי) יום הולדת  40לקיבוץ .בחג הקיבוץ ישתתפו חברים ,תושבים ושכנים מיישובי שכנים
בבקעת הירדן .מזכ"ל התנועה ,איתן ברושי יברך" :הקמתם -בשליחות הקיבוץ המאוחד ורעיון 'תכנית אלון' -בית
בבקעת הירדן ,בין יריחו לבית שאן ,בתנאים לא פשוטים מכל בחינה ,באתר המקראי שהיה המקום הראשון בו חנו בני
ישראל בכניסת לארץ ישראל .בניתם משק המשלב חקלאות ,תעשייה ותיירות היוצרים בסיס איתן לקהילה קיבוצית
הצופה פני עתיד בתקווה .אתם זכאים לאיחולים מכל הלב ,שכל מה שחלמתם -יתגשם".
מעוניינים לקבל את מבזקי התנועה ישירות? שלחו בקשה ל.dover@tkz.co.il :

שבת שלום !
אביב לשם
דובר

עמיקם אסם
תכנון ומידע

