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דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים פברואר 1023
זהו דף קשר שני לשנת  ,1023עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.
o

אירועים המשפיעים על פעילותנו
 בתחילת החודש נבחר איתן ברושי למזכיר התנועה הקיבוצית .רוח שינויים מורגשת בבניין התנועה,
ואנו מנסים להבין את כיוון הרוח ולמצוא את מקומנו במבנה המתהווה .התקיימה התכנסות אחת ב-
 00.00..3ובתחילת אפריל מתוכננת סדנה בת יומיים לכל פעילי התנועה ,בה ייקבע המבנה הארגוני
החדש של התנועה לצורך מימוש תכנית העבודה שאיתן הציג לפני בחירתו.
 נציגי הקיבוצים החברים באגודה השיתופית "מעוף לקיבוץ" ,החליטו באסיפתם האחרונה ב.1.00..3 -
לפעול לפירוק האגודה .חברת הייעוץ מעוף חדלה מלהתקיים.
באין גוף ייעוץ כ"מעוף" ,אנו במטה השיתופי נערכים לבניית מנגנון אחר שייתן מענה לצרכי הייעוץ
והובלת תהליכים ,של הקיבוצים ושל המטה ,בחשיבה שיתופית .אנא הפנו אלינו צרכים ושאלות.

ישיבת מזכירות המטה השיתופי
o
בתאריך  01.00..3התקיימה ישיבת מזכירות המטה השיתופי ,בה אושרו תכנית העבודה ותקציב לשנת
.00.3
o

קורס ניהול והובלה חברתית בקיבוצים

במפגש מס'  23הסבירו רו"ח דורון שטיין מחברת  BDOעל הקשר בין רווחיות ,השקעות ,העברת עודפים
מהעסקים לקיבוץ ,ורו"ח יוסי ישראלי  -מקורות מימון אפשריים לקיבוץ למטרות כמו :תשתיות ,בניה למגורים,
נדל"ן מניב ,תיירות,יזמים ועסקים קטנים .מוקי צור שוחח על הקיבוץ כבית וכדרך.
במפגש מס'  21הוביל רונן נחושתן שיחה על תפישת מש"א בקיבוץ ודרכים ליצירת מוטיבציה לעבודה
בסביבה שיתופית.
במפגש מס'  21הרצה פרופ' אילן משולם בנושא תרבות ארגונית.
ומפגש מס'  21עסק בנושא דרכים לאבטחת הביטחון הסוציאלי של החבר באמצעות אריה שטראוס ועו"ד
כרמית דורון ובנושא בוררות וג ישור ככלי לפתרון קונפליקטים בקיבוץ עסק יוסי חלבי רכז המוסד לבוררות של
התנועה הקיבוצית.
o

בהמשך לפורום כלכלי חברתי

בהמשך לפורום חברתי כלכלי והדברים שנאמרו בו ,התחלנו בסבב שיחות עם מנהלי הארגונים האזוריים ,לשיחה
כללית על כיווני חשיבה והשקפת עולם .עד עתה נפגשנו עם דדי רובינשטיין במשקי הנגב ,עם דיאנה קולוקובסקי
מצמח ,ועם מורדי ממשקי דרום.
o

ביקור בקואופרטיב "העגלה" במצפה רמון

בדרכנו לערבה ,עצרנו לראות במו עינינו את הפרויקט החלוצי של
קואופרטיב "העגלה" .ביזמת חברי קבוצת המחנכים של דרור ישראל
היושבת במצפה ,ובניסיון לשנות את מציאות החיים הקשה במקום
(אבטלה ,מצב סוציו אקונומי נמוך וסניף אחד של שופרסל שלי היקר ב-
 05%מכל מקום אחר) ,החלו לפני כשנה וחצי בהקמת קואופרטיב
מזון .ההקמה איטית תוך שהיא מלווה בתהליך חינוך של חברי
הקואופרטיב ,תושבי העיירה ,המכין אותם לפעולה שמטרתה – מאבק
לשינוי מציאות החיים בעיירה.
למדנו שכדי שקואופרטיב ישרוד הוא צריך קהילה בעלת מודעות
ושייכות וכן משימתיות .נשמע מוכר?
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o

ביקורים בקיבוצים

באמצע החודש ירדנו ליומיים לערבה.
ביקרנו בקטורה ,לוטן ,אליפז ,סמר וגרופית
קיימנו ביטבתה ערב עם ועדות הקליטה
של האזור ופגישה עם מזכירי האזור.
כמו כן השתתפנו ביום עיון מעניין שאורגן
ע"י המפעלים האזוריים – ערדום
שעסק בשותפות האזורית ובתנאים
הדרושים להמשך קיומה.

o

סדנה למחוללי תרבות שיח בקיבוץ  12-11.01.23במלון בצובה

כבר רבות דברנו ,על הפרויקט המשמעותי של המטה השיתופי לשנת
 - 00.3התנעת תהליך לבניית תרבות שיח ערכי מתמשך בקיבוצים,
החסר היום כל כך.
אחרי שנים רבות שבהן נסבה השיחה בתוך הקיבוץ בעיקר על הפרקטיקה
של החיים  -איך אנחנו חיים ,אילו תקנונים ,סנקציות ואמצעי אכיפה יסדרו
אותנו טוב יותר– הגענו להכרה שמרכיב הבחירה המחודשת בצורת החיים
–חסר.
סדנה ראשונה לנושא זה ,בה השתתפו  .1נציגים מ 1 -קיבוצים,
התקיימה בקיבוץ ,והייתה מוצלחת :רוב המשתתפים הצהירו שהם
רתומים להובלת תהליך בקיבוצם.
קבענו תאריכים לסדנאות הבאות:
02-01.00.23 ,03-01.01.23 ,00-20.01.23
ההרשמה נפתחה – אנא התקשרו בהמוניכם...
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 050-1111..5
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יום עיון בנושא מעורבות בחברה הישראלית

ביום ה'  – 12.01.21התקיים בקבוצת יבנה יום עיון בנושא
התנועות הקיבוציות והחברה הישראלית.
פתחו את יום העיון ,אותו הנחה יאיר אלברטון מקיבוץ תמוז ,אסנת
אלנתן – גם היא מתמוז והרב עילאי עפרן ,רבה של קבוצת יבנה,
שדברו על הגדר שבין הקיבוצים וסביבתם ואיך פותחים בה
פתחים.
עיקרו של יום העיון – הצגת פרויקטים
המתקיימים כיום ,מחוץ לטווח העין הרואה:
פרויקטים מחוץ לקיבוץ:
 oקבוצת יבנה  -אימוץ בית לנערות במצוקה
 oפרויקטים חברתיים של תאגיד נטפים בנושא מים
 oקיבוץ עלומים – פרויקטים משותפים עם ולמען תושבי
שדרות
 oקיבוץ תמוז – שילוב של ילדי רווחה במעון יום
 oקהילת קמה בבאר שבע – מרכז קיימות שכונתי
 oקיבוץ פלך – פרויקטים חינוכיים מחוץ לקיבוץ
פרויקטים בחצר הקיבוץ:
 oקיבוץ סעד – נקודת ח"ן – פנימייה דתית לבנות
 oקיבוץ נערן – חוות הכשרה לנערים פליטים
 oקיבוץ פלמ"ח צובה – "אי הילדים" – שנת שירות המשלבת עבודה
והתנדבות.
 oתל"מ – פרויקט העצמה לצעירים מהעדה האתיופית המתקיים ב.0 -
קיבוצים
בין רשת המתנדבים הפרטיים הרבים הרשומים ב"קיבוצניקים למען
החברה" לבין הפעילות התנועתית שמבוצעת ע"י אגף המשימות ,יש מקום
שקיבוצים רבים יותר ינצלו את יתרונות צורת החיים – התקציב המשותף
והקהילה המאורגנת ,לפרויקטים המכוונים כלפי חוץ.

o

ולבסוף – אנחנו מלווים מקרוב את דן סלומון ,בנו של חברנו לצוות המטה השיתופי יהודה סלומון ,המתחרה
בתכנית .The voice
אנחנו מחזיקים אצבעות להצלחתו של דן
בשני שלבים שנותרו.
גם אתם יכולים לעזור בכך!

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
mazkir@tzuba.co.il
יהודה סלמון 050-5131101
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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