01.01.13

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים דצמבר 2102
זהו דף קשר אחרון לשנת  ,2102עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.
o

המשך סבב ביקורים בקיבוצים

אנו ממשיכים לבקר בקיבוצים ,אם כי בקצב נמוך מהרצוי .מקוים לקראת
תחילת  3013להגביר את הקצב .הביקורים עוזרים לנו לראות את התמונה
הכללית ואת הדילמות המשותפות .כמו כן אנו יכולים לשמש צינור להעברת
מידע וסל פתרונות מוצלחים מקיבוץ לקיבוץ.
ב 13.13.13 -ביקרנו בקיבוץ הזורע
שוחחנו עם המזכירים על התהליך המתקיים בקבוץ,
ואף ספגנו אמנות במוזיאון וילפריד ובחצר הקיבוץ.
ב 33.13.13 -נפגשנו לשיחת היכרות עם מנהל הקהילה הנכנס של עין השופט.

o

שיחות עם חברים בקיבוצים בנושא קליטה (בעצמאות כלכלית???)

בחודשים האחרונים אנו נקראים לא אחת ע"י קיבוצים לשיחות עם חברים
בנושא נוסחת הקסם של "חברות בעצמאות כלכלית" .אנו מוזמנים לבד או
כחלק מפאנל  ,יחד עם עורכי דין ויועצים.
פעם אחר פעם אנו מביעים את דעתנו – שינוי בקיבוץ יש לבצע בדלת הראשית,
בהחלטה מוסכמת ובתהליך מסודר .הסכמה של הרשם הפכה את החברות
בעצמאות כלכלית לשינוי שהוא כאילו במגרש השיתופי ,אבל בפועל מייצר
מציאות של קיבוץ מתחדש שלא ניתן אח"כ לשנותה .החבר בעצמאות כלכלית
אינו שותף בכלכלת הקיבוץ ובערבות ההדדית ,ונוצר תהליך של דילול מס'
החברים המלאים.
אנו מעדיפים לדבר על הקליטה לחברות מלאה .קיבוצים רבים קולטים היום לחברות מלאה ,יש לכך ביקוש ויש
פתרונות למימון הבניה בקיבוץ השיתופי .צריך רק להיות ברור באמירה.
o

קורס ניהול והובלה חברתית בקיבוצים

מס' המשתתפים בקורס ירד ל.16 -
מפגש מס'  5עסק במבוא לקריאת דוחות כספיים ע"י אברהם
פולובין ובשיחה עם דני זמיר (משמר העמק) האם ערכים הם
דבר מעשי?
במפגש מס'  6המשיכה אורלי רם ביסודות הניהול וניסים
דואק מחברת  UNIKדיבר על מיתוג בימינו (ראה תמונה).
במפגש מס'  7שוחחו עם שלמה ברלב (גן שמואל) על הקיבוץ
במאה ה :31 -האם יש עתיד לקהילה שיתופית?
ובמפגש מס'  8שוחח אהרון ידלין (חצרים) על ערכי הליבה
של הקיבוץ ,רונן נחושתן – האם שותפות היא מכנית או
מהותית ודני זמיר – האם ערכים הם דבר מעשי?
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o

פורום מזכירי קיבוצים גדולים בבארי 21.02.02

ביום סוער במיוחד (מזג אויר!) ,קצת אחרי שוך "עמוד ענן",
התכנס בקיבוץ בארי חלק (מזכירי  6קיבוצים) מפורום מזכירי
קיבוצים גדולים .גילינו תופעה מתמטית מדהימה  -שלדרומיים
הרבה יותר קרוב להגיע צפונה מאשר לצפונים דרומה...
התחלנו בהצגה של בארי ע"י עמית ,המזכיר.
את יתר הזמן ,חוץ מאוכל (הכינו להרבה מזכירים וניסינו
להתמודד )...ניצלנו ל"שיח עמיתים" בדילמה המעסיקה דווקא
אותנו ,צוות המטה השיתופי.
שוחחנו על המשולש תנועה – מטה שיתופי – קיבוץ.
למה קיבוץ צריך תנועה? עד כמה התנועה רלוונטית כיום
לקיבוצים? עד כמה המטה חשוב ואיך הוא יכול להיות רלוונטי
יותר להנהגות ולחברי הקיבוצים? מה הציפיות מהמטה לאור
שינויים צפויים בתנועה ומי יעמוד מאחריו?
הייתה שיחה מרתקת וחשובה ואנחנו יצאנו עם תובנות להמשך.
המפגש הבא ב31.03.13 -
מחפשים אכסניה...

o
o

פורום מזכירי קיבוצים בתהליכי חשיבה 25.02.02
היה קשה לכנס את הפורום המכובד שהתכנס באפעל ביום
שלישי האחרון .כל אחד ממזכירי הקיבוצים בטוח
שהתהליך שעובר על קיבוצו שונה ,אחר ,ייחודי.
ואנחנו משוכנעים שיש מה ללמוד מתהליכים שעברו על
קיבוצים וניתן לאמוד את תוצאותיהם ,שניתן ללמוד זה
מזה ושניתן להתחזק זה בעזרתו של זה ולהקטין את
בדידותו של מי שנמצא בראש התהליך בקיבוץ .שאין
תהליך אחד נכון ושצריך ללמוד לשאול את השאלות
הנכונות על מנת להגיע לתשובות הנכונות.
אז הפורום ,שמנחה רונן נחושתן ,מאוד חשוב בעינינו.












למפגש הנוכחי הגיעו  8מזכירים מ 6-קיבוצים .חלק מהציפיות שעלו ע"י המשתתפים:
פורום תמיכה וחיזוק ,שותפים להתלבטות בדילמות הצצות תוך כדי הובלת התהליך.
לשבור את הבדידות של מי שעומד בראש התהליך.
ללמוד מניסיון של אחרים איך לחולל שינוי בתהליך נכון.
ללמוד איך לחזק את המרקם החברתי תוך כדי התהליך.
ללמוד על בורות שאחרים נפלו בהם על מנת לא לחזור על טעויות.
ללמוד איך לייצר תהליך שינוי השומר על הערכים של סולידריות ,שיתוף ושומר על חברה שאינה מעמדית ,שלא
לשפוך את התינוק עם המים.
ללמוד על מודלים אפשריים שונים.
למידה תהליכית המאפשרת תוצאות שונות בקיבוצים השונים ,לגיטימיות למרחב גדול של פתרונות שונים.
להבין האם ואיך לבחור יועצים לליווי התהליך.
שתיווצר בפורום אווירת אמון וכבוד הדדי על מנת שתוכל להתאפשר הזדמנות ללמידה ולתהליכי עומק.
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המפגש הבא יתקיים ביום שלישי  ,21.10.02גם הוא
כנראה באפעל .על המקום המדויק תבוא הודעה.
במידה ויצטרפו מספיק מזכירים ,נוכל לפצל לפורום דרומי
ופורום צפוני לנוחיות המשתתפים ,אם כי אז נפסיד מפגש
בין אנשים שאולי יכולים להיות משמעותיים זה לזה.
אנו מקוים לפגוש עוד מזכירים שלהם הנושא רלוונטי,
במפגש הבא.
לפרטים ניתן להתקשר :
למריו טויב mario_t@tkz.co.il 053-4369064
או למאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9199115
o

לקראת הבחירות בתנועה

ב 15.12.2100 -מתקיימות בחירות למזכיר התנועה בקיבוצים.
זוהי הזדמנות נדירה לייצר שיחה ערכית רלוונטית עם חברי הקיבוץ
ולהחזיר אותם למצב של לקיחת אחריות על המציאות.
המבחן הבא של התנועה הקיבוצית ,האם תהיה לענק מתעורר או
תמשיך לישון בשמירה ,הוא אחוז ההצבעה בבחירות אלו .האם
החברים יגלו עניין?
אנו מציעים לכם ,כדרך לעורר את החברים ואת השיח על הקיבוץ
והתנועה ,להזמין את החברים לשוחח עם כל אחד מהמועמדים,
להתבטא ולהביע את תסכוליהם מיחסי התנועה והקיבוץ הבודד .רק
ככה משנים מציאות .קיטורים לא יעזרו.
אנחנו מצידנו נפגשנו השבוע עם אבו וילן ונמרוד מדר( ,מצורפות
תמונות) שהצטרפו למרוץ לתפקיד .היה מעניין.
איתן ברושי התארח ,כזכור ,במזכירות המטה האחרונה והציג את
מצעו .מאיה משתתפת ב"צוות  011ימים" שאיתן הקים לגיבוש תכנית
עבודה במידה וייבחר .מתקיימות בצוות שיחות משמעותיות וחשובות.
בקרוב יסכם הצוות את עבודתו.
במועצת התנועה האחרונה שהתקיימה באפעל ב ,31.13.13 -הציגו שלושת המתמודדים את תכניותיהם.
o

מעורבות בחברה הישראלית

יום עיון בנושא מעורבות בחברה הישראלית

רשימת המועמדים לכנסת האחרונה ,בה ניכר חסרונם של חברי הקיבוצים ,הציבה בפנינו מראה.
על מנת שהחברה הקיבוצית תחזור לעמדת הובלה בחברה הישראלית הכללית ,על התנועה ,הקיבוצים
והחברים להיות מעורבים בתחומים שונים ולתרום משמעותית מיכולותיהם הייחודיות.
איפה מתחילים ומה עושים?
חברנו לשותפים בקיבוץ הדתי ובמעגל הקבוצות ויחד אנו מתכננים יום עיון בנושא מעורבות בחברה
הישראלית .מוזמנים מזכירים ,חברי מזכירות ,מתנדבים ,פעילים ,ועדות מעורבות חברתית ומתעניינים.
יום העיון יתקיים בקבוצת יבנה ביום ה'  – 01.12.02ד' אדר תשע"ג  -בין השעות .05.11-11.11
הזמנות יישלחו בהקדם.
הקמת עמותה על שם לוי אשכול

עם אותם שותפים ,חברים מהקיבוץ הדתי ומעגל הקבוצות השיתופיות ,חברנו להקמת עמותה ע"ש לוי אשכול,
ביזמת יאיר אלברטון מקיבוץ תמוז ,שירכז את העמותה.
מטרת העמותה  -פיתוח וליווי קהילות שיתופיות בהן בסיס כלכלי .מדובר בליווי של הרבה ניצנים רעננים
ורכים אותם אנו מוצאים לרוב בשנתיים האחרונות ,עזרה בפיתוח שפה וערכים ,אך גם בליווי השיח הערכי
בקהילות שיתופיות קיימות.
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המכללה החברתית כלכלית

ב 30.13.13 -נפגשנו לפגישת היכרות עם נציגי המכללה
החברתית כלכלית ,שי כהן ונועה נוצני.
שמענו על תכניות הלימוד וההעשרה שמציעה המכללה
וחשבנו יחד על פיתוח תכניות המתאימות לקיבוצים,
להעשרת חברי הקיבוץ בגילאים השונים בידע כלכלי חברתי
וכלים לניתוח והבנה של המצב.
לכשיוכנו תכניות ייחודיות אלו – נפרסם אותן.
תמונה עם שי כהן ונועה נוצני מהמכללה
החברתית כלכלית

 ביקור בגבעת חביבה
ב 09.13.13 -ביקרנו בגבעת חביבה .
שמענו על מגוון הפעילויות המתקיימות במקום והעלינו
אפשרויות לשיתוף פעולה בהמשך.



תמונה עם יניב שגיא מנהל גבעת חביבה ודודו
אמיתי מנהל יד יערי

כנס לבניית עסקים שיתופיים וקואופרטיבים כמנוף לפיתוח כלכלי וחברתי הוגן

ב 31.13.13 -השתתפנו בכנס לבניית קואופרטיבים כמנוף לפיתוח כלכלי וחברתי הוגן שהתקיים במרכז
קהילתי בדרום תל אביב.
השתתפו כשמונים אנשים מובילים בתחום ,העוסקים בהקמה וקיום של קואופרטיבים .למעלה ממחצית
המשתתפים היו צעירים מתחת לגיל .35
משהו באמת קורה במדינה.

מרצים – יהודה פז ורייפי גולדמן ממכון אג'יק בנגב

o

חוג דיון במסגרת יום העיון.

הכנת תקציב לשנת  2100של המטה השיתופי
בימים אלו ,לצד אי הודאות המלווה את הבחירות למזכיר התנועה ולשינויים
הצפויים בה עם כניסתו של מזכיר חדש ,אנו שוקדים על הכנת תקציב חצי שנתי
לשנת  .3013בחצי זה לא צפויים שינויים דרמטיים.
החצי השני יוכן בהתאם להחלטות שיתקבלו בתנועה בהתאם לתכנית העבודה של
המזכיר החדש.


דרכים להגדלת תקציב המטה

אנו פועלים כל הזמן בניסיון להרחיב את מסגרת תקציב המטה – ממשיכים בשיתוף הפעולה עם קרן
אברט ,ענינו ל"קול הקורא" של קרן ברל כצנלסון .אנחנו הופכים כל אבן בניסיון למצוא מקורות כספיים
נוספים .נשמח לטיפים.
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העיתון במקום

לאחר ישיבה נוספת שקיימנו בקבוצת גבע עם אלי גורן מעמותת "עמקים" ,מסתמן שהגיליון הבא
יהיה הגיליון האחרון של העיתון "במקום" במופעו הנוכחי .הועלו רעיונות להמשך – מהדורה
אינטרנטית ,פרסום בעיתונות הקיבוצי.


פניית המטה השיתופי לתמיכה בפעילות הכללית

נכון לעכשיו תקציב המטה מצומצם והתכניות רבות ומתרבות .על מנת לממשן ,פנינו במכתב למזכירי
הקיבוצים בבקשה לתמוך בפעילות המטה .מטרת התמיכה – לאפשר לנו לקיים את כל הפעילויות הנ"ל
וכמו כן להמשיך להוציא לאור את עיתון "במקום" .עיתון זה מהווה במה יחידה לספורים על החיים בקיבוץ
עם דגש על החיובי ולא על השלילי.
גם פה מספר התגובות קטן .נשמח להיענותכם לשני הנושאים.
o

אזכרה לציפויקה בקיבוץ צאלים
ביום שישי ה 38.13 -התקיימה בקיבוץ צאלים אזכרה לציפויקה– מזכירת המזכירים שליוותה שנים
כה רבות את נוף התנועה.

o

מדור החינוך של המטה השיתופי

ב 33.13.13 -נפגשנו במשמר העמק עם צוות
החינוך של המטה ,לגיבוש תכניות להמשך


פורום רכזי חינוך נעורים ומדריכים

ב 36.13התקיים המפגש השני של פורום רכזי חינוך
נעורים ומדריכים ,בקיבוץ משמר העמק.
בפורום השתתפו  11רכזים ומדריכים מחמישה
קיבוצים.
בסדנא עסקנו בקשר שבין חינוך ויצירה ,תוך בירור מהי גישה יצירתית לעשייה החינוכית ,והכרה בחיוניותה
(למחנכים ולחניכים) .כמו כן בחנו את המשמעויות של תפיסת המפגש החינוכי כמעשה יצירה.
בחלק האחרון של הסדנא עסקנו בדילמה שהעסיקה את אחד המדריכים ,הקשורה לתופעה של מחויבות
החניכים לחברת הנעורים.
המפגש הבא יעסוק בנושא מרכזי בעבודתנו הקשור" :לתוכנית חינוכית".
הבחירות המתקרבות מזמנות לנו אקלים של דיונים הקשורים ,לדמוקרטיה ,פוליטיקה ,מקום הנוער
במערכת זו ועוד.
לכן אנו מזמנים אתכם להיכנס לאתר שווים ,מאגר פעילויות לחברת הנעורים כדי להיחשף לפעילויות
מאתגרות בנושא זה.

5

o

התארגנות לקראת פתיחת בית מדרש "מדברים קיבוץ"
הפרויקט המשמעותי של המטה השיתופי לשנת  ,3013אחרי
הרבה מאוד דיבורים והכנות ,יהיה ללא ספק התנעת תהליך לבניית
תרבות שיחה ערכית מתמשכת בקיבוצים ,החסרה היום כל כך.
אחרי שנים רבות שבהן נסבה השיחה בתוך הקיבוץ בעיקר על
עצמנו  -איך אנחנו חיים ,אילו תקנונים ,סנקציות ואמצעי אכיפה
יסדרו אותנו טוב יותר– הגענו להכרה שמרכיב הבחירה המחודשת
בצורת החיים –חסר.
על כל חבר בקיבוץ לחזור ולהזכיר לעצמו למה בחר בצורת החיים
הזו ולייצר תהליך של בחירה מחדש שוב ושוב.
על מנת להתניע תהליך מורכב כזה במרב הקיבוצים ,פנינו
למזכירים בבקשה לאתר חברים בעלי יכולת הובלה חברתית,
לרתום אותם להשתתפות בסדנה שתהווה נקודת התחלה ותצייד
אותם בכלים התחלתיים לבניית תרבות שיחה בקיבוץ.
מעטים המזכירים שענו לנו למייל הישיר ששלחנו ,ואנו מנצלים
במה זו לעודד אתכם שוב ,לא לוותר על ההזדמנות ולהצטרף
למהלך שמטרתו לעורר בחצר הקיבוץ סוג שיחה החסר לנו כל
כך.

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלמון mazkir@tzuba.co.il 054-5631131
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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