21.40.92

דף קשר להנהגות הקיבוצים אפריל 2102
זהו דף קשר רביעי ,עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.



ביקור בקיבוצים:

במהלך אפריל ,מתקרבים לסוף הרשימה ומנווטים בין ימי החג וימי זיכרון  -האטנו קצת את קצב
הביקורים .ביקרנו במעברות ,בארות יצחק ,דגניה ב' ויגור ובשבוע הראשון של מאי אנו מתכננים
לבקר בשער הגולן ,כפר מסריק ,כפר עציון וראשית.
סה"כ הכרנו כ 04 -קיבוצים ב 3 -חודשים אינטנסיביים .נותרו עוד כ 5 -קיבוצים להשלמת המשימה.
כמו שכבר כתבנו  -המסע מרתק ,נפרשה בפנינו תמונה רחבה ומורכבת של הלכי הרוח בקיבוצים,
פסיפס מרתק ועדכני של דעות ,תחושות וזרמים.
במקביל נתחיל לתכנן את סבב ב' ,שמטרתו העמקת ההיכרות והזיקה .סבב זה יהיה איטי יותר ,כדי
לאפשר לנו לפעול גם בתחומים אחרים.

משעול

בית
ישראל

משמר
העמק

דגניה ב'

בישיבת מזכירות המטה האחרונה הצגנו מסמך בו פורטו תובנות ראשונות מהביקורים בקיבוצים.
על חלקן התחלנו לעבוד – פירוט בהמשך.
אנו עובדים על הפיכת התובנות לתכנית עבודה ,שתוצג בישיבת מזכירות המטה הבאה ,ב-
 20.10.02בשעה  .01.11כולכם מוזמנים.
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פיתוח תרבות השיח בקיבוצים

אחד החסרים הגדולים שעלו ברוב הקיבוצים ,הוא בתרבות שיחה שאינה למטרת החלטות ,הסדרי
חיים ותקנונים .שיחה ברמת המהות של חיינו ,שיחה עם סימני שאלה וחיפוש דרך ,שמתחילה
בשאלה למה ורותמת מחדש את החברים לצורת החיים.
הדרך להנחיל את תרבות השיחה לחברי הקבוצים עוברת דרך הנהגות הקיבוצים.
כדי "לשכנע" את החברים הנמצאים היום בעמדות ההשפעה ,יש לעבור איתם את החוויה.
אנו בוחנים דרכים לחשיפת רבים ככל האפשר מהמובילים החברתיים בקיבוצים לחווית השיחה,
להרגילם "לצרוך" את השיחה הזו באופן קבוע ,באמצעות חוויה של שיחה בקבוצות קטנות ולימוד
דרכים שונות לקיומה .לחשוף בפניהם דרכים ואפשרויות להעברת החוויה שחוו הלאה לחברי
קיבוצם .בקרוב נגבש ונפרסם.


פורום כלכלי חברתי

בזמנו הפרדנו משק וקהילה על מנת

להגן על הקהילה מסכנות המשק .האם
הפרדה זו עדיין משרתת אותנו?
הקיבוץ הינו קואופרטיב .עד כמה אנחנו

מקיימים את עקרונות הקואופרציה,
שואבים מהם ,מנהלים איתם דיאלוג?
האם אנחנו מקיימים את הסוציאליזם

והערבות ההדדית גם כלפי חוץ?
שאלות אלו ואחרות אנחנו רוצים להעלות
בפורום בו ישבו אנשי כלכלה וחברה .צוות
היגוי התכנס מספר פעמים לדיוק הנושא.
בקרוב נפרסם גם פורום זה.
 פורום מזכירי קיבוצים גדולים
צורך נוסף שעלה במהלך הביקורים – פורום למזכירי הקיבוצים הגדולים ( 344-044חברים!)
מפגש ראשון התקיים ,הובע עניין בקיום הפורום ,נקבעה פגישה נוספת שתתקיים בקיבוץ מעברות
ונרשמו נושאים מרכזיים ראשונים לשיחה – תקשורת ודרכים להעברת מסרים בקיבוץ הגדול
ומודלים להתנהלות קיבוץ שיתופי גדול.


מיתוג הקיבוץ השיתופי

תחושה נוספת שעלתה ברבים מהקיבוצים ,היא הצורך במיתוג מחדש של הקיבוץ השיתופי .למדינה
הצטרפו במהלך השנים רבים – עולים ,צעירים – שאינם זוכרים את הקיבוץ מפעם ,לא היו במחנה
עבודה ,בשנת שירות או בנח"ל והמושג קיבוץ נבנה אצלם מהתקשורת ,שאינה מחמיאה לו .יש
מקום לבנות את המותג ,עם כל מורכבותו והתמודדויותיו ,על יסודות הקרובים יותר לתפישתנו.


קיבוצים מתחדשים ברי קיימא:

קבוצה של בעלי תפקידים וחברים בקיבוצים מתחדשים מתכנסת זה כשנה ועוסקת בהגדרת זהותו
של הקיבוץ המתחדש בר הקיימא .את הקבוצה מרכז אורי מרגלית ,מזכיר רמת הכובש .מספר
פעמים נפגש צוות המטה השיתופי עם אורי מרגלית במטרה לסמן את המכנה המשותף בפעילות
שלהם ושלנו .בתחילת חודש מאי קבענו מפגש עם קבוצה גדולה יותר השותפה לאורי בהובלת
הרעיון ,להרחבת הדיאלוג המשותף.
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צוות חינוך של המטה השיתופי:

פורום רכזי חינוך
בפורום רכזי חינוך שהתקיים בניר עוז בסוף חודש מרס ,היה הנושא המרכזי  -תוכנית עבודה
חינוכית בחברות הנעורים .נושא זה ילווה אותנו גם במפגש הבא ,שיתקיים בתחילת מאי ,ובו נשתף
את משתתפי הפורום בדרכים להיעזר באתר שבנינו לצורך קידום תוכניות עבודה.
פעולות לקראת החופש הגדול
לקראת החופש הגדול ,אנו מתכננים לקיים מפגש של רכזי חברות נעורים ומדריכי נעורים ,שיעסוק
בתכנון החופש הגדול .פרטים בהמשך.
אתר שווים ,מאגר פעילויות לחברות הנעורים.
לקראת חג הפסח בנינו פעילויות הקשורות לחג כגון :






עבדים היינו
ניקיון פסח וביעור חמץ
מקבץ רעיונות לפעילויות בחוץ בחופש פסח
מה זה חופש בכלל
הגדה מגניבה משלנו!

והוספנו פעילויות הקשורות ל:



צדק חברתי במועדון הנעורים או למה לצאת לגיוס* המשותף?
פעילות בנושא מגדר.

סמינר מסיימי י"ב:
אנו מציעים לקיבוצים לקיים סמינר למסיימי י"ב' ",מחברת נעורים לחברת צעירים":
נושאי הסמינר:
א .הכרות עם המערכת הקיבוצית.
ב .הרעיון השיתופי והגשמתו בקבוץ.
ג .הקבוץ והחברה הישראלית
ד .מחברת נעורים לחברת צעירים.
כמובן שניתן לבנות עם כל קבוץ סמינר המותאם לאופי הקבוץ.
בינתיים במהלך חודש אפריל קיימנו שני סמינרים ,ברביבים ובניר יצחק ,ובסוף חודש יוני יתקיים
סמינר נוסף במשמר העמק בארגון פנימי של הקבוץ.
עבודת בני הנוער
קבוץ גלעד מקים ענף חינוכי של כרם זיתים ,בלווי צוות החינוך של המטה השיתופי ,אשר יהווה
ענף מרכזי במארג הענפים בהם עובדים בני הנוער.
צוות צעירים של המטה השיתופי
ביום ב'  23.40.92התקיים יום עיון לרכזי ועדות צעירים במכללה בקריית אונו.
החלק הראשון של היום התקיים במשותף עם קורס המזכירים של המטה ,המתקיים מידי יום שני
באותו מקום .בחלק זה העלינו בעיקר את תחומי העיסוק ודרכי העבודה של הועדות בקיבוצים
השונים .הוצגו מודלים שונים של עבודת ועדות צעירים וכן תחומי אחריות שונים .הצירים המרכזיים
שעלו היו בין קיבוצים בהם הצעירים נמצאים במעמד "עצמאות כלכלית" ובין המודלים הקלאסיים.
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בחלק השני עסקנו בעידוד השיח הערכי -כיצד יוצרים מצב בו ועדת הצעירים והקיבוץ מנהלים שיח
ערכי ולא רק שיח פונקציונלי עם צעיריו .עמדנו על המתח בין המושג בגין הורים לבין עבודה מתוך
רצון לראות את הצעירים כדור הבא של הקיבוץ .כמו כן התייחסנו למושג בנים אידיאולוגים והוצף
המתח בין קיבוצים הקולטים את כל בניהם ללא כל סינון ובין קיבוצים המתמודדים ומסננים גם את
הבנים בהתאם לרוח הקיבוץ ורצון הקיבוץ לשמור על אופיו .הוצג מודל סמינר צעירים ופרלמנט
הצעירים במשמר העמק ,סמינר מסיימי י"ב ברביבים וסמינר בנים בקטורה.
לאחר הפסקה קלה הציג מדור הצעירים במטה את עיקרי פעילותו
 ליווי וסיוע ועדות צעירים בקיום סמינרים בקיבוצים ופעילויות ערכיות. פעילות שיא לקיבוצים  -פעילות הרפסודיה( -פרסום רפסודיית הצעירים יצא באמצע מאי ,עלותהכ.)₪ 354-
 גרעיני הקיבוצים  -הוצג מודל המציע לקיבוצים לאמץ גרעינים בוגרי שנת שירות למהלך שירותםהצבאי ,במודל שבשלבים הראשונים אינו מצריך משאבים מרובים ,דוגמת דיור ועבודה .המעוניינים
מוזמנים ליצור קשר איתנו ולקבל הסבר מפורט יותר.
בחלק האחרון של המפגש העלינו הצעה למפגש חדש בין צעירי הקיבוצים  -סמינר בין קיבוצי
שיאפשר מפגש בין צעירים מקיבוצים ויחזק מנהיגות חיובית בקרב הצעירים .לאחר שיחה
שהתקיימה עם הנוכחים הבנו שיש שותפים והכוונה לקיים את הסמינר בספטמבר -אוקטובר (לפני
תחילת שנת הלימודים האקדמאית).
סדנה עם פרופ' אדיג'ס.
בחול המועד פסח השתתפנו ,יחד עם כ 25 -איש מרחבי התנועה הקיבוצית בסדנה עם פרופ' יצחק
אדיג'ס .פרופ' אדיג'ס הינו מומחה בעל שם עולמי בייעוץ ארגוני .צוות "מעוף" מוביל את המשך
מהלך החשיבה ואנו עוקבים אחר התוצאות.
קורס מזכירים
ב 7 -במאי מתקיים המפגש האחרון והמסכם של קורס מזכירים מחזור יב'.
במהלך חודש מאי נתחיל את ההרשמה לקורס הבא – מחזור י"ג שיתחיל בחודש נובמבר .2492
אנא סמנו את מועמדיכם להשתתפות בקורס הבא.

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלמון mazkir@tzuba.co.il 450-5037727
מריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064

המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות
בית התנועה הקיבוצית – ליאונרדו דה וינצ'י  .31תל-אביב00466 .
טל - 03-6925418 .פקס03-6925417 .
www.shavim.org.il - shitufi@tkz.co.il – www.facebook.com/shitufi
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