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

אירועים המשפיעים על פעילותנו

עם כניסתו של איתן ברושי לתפקיד מזכיר התנועה מורגש בבית התנועה הוריקן של התארגנות מחדש.
הרבה אי ודאות ,בירורים ראשונים ,שיחות גישוש .גם אנחנו חלק ממהומה זו ,מקוים שתוביל לבניית תנועה
מובילה ומחוזקת .כמו כולם ,העיסוק בנושא מילא חלק ניכר מזמננו בחודש האחרון .בתחילת אפריל מתוכננת
סדנה לכל פעילי התנועה במהלכה יגובשו תכנית העבודה והמבנה הארגוני של התנועה ובהמשך – תקציב.
o

קורס ניהול והובלה חברתית בקיבוצים

במפגש מס'  27הסביר רייפי גולדמן ,חבר קיבוץ אורים ומנהל המכון לפיתוח קואופרטיבים בנגב ,את
עקרונות הקואופרציה ,מצב הקואופרציה בעולם לעומת ישראל והקיבוץ כקואופרטיב.
מפגש מס'  21התרכז בנושא הצעירים בקיבוץ – אלישע שפירא דיבר על קידום צעירים בקיבוץ ,אורי אופיר
תאר את עולם הצעירים ואת הפעילויות שמקיים צוות צעירים של המטה השיתופי היום והתקיים פאנל בו
השתתפו רכזי צעירים מגן שמואל וצובה.
במפגש מס'  29הסביר עו"ד מיכי דרורי על הקיבוץ כאגודה שיתופית ,פרופ' יוסי יונה דיבר על השפעת
המדיניות הניאו ליבראלית על חיינו ויוחנן בן יעקב מקיבוץ כפר עציון דיבר על השיתוף והצדק החברתי
במקורות היהודיים.
משתתפי הקורס יצאו לחופשה ארוכה הכוללת את פסח ויום העצמאות וייפגשו שוב ב11.00.23-

o

ביקורים בקיבוצים

החודש ביקרנו ברביבים ,לשמוע על התהליך המתקיים
שם
וברמת יוחנן – נפגשנו עם המזכירות המורחבת לשיחה
מעניינת על המצב המורכב.

1

הרשמה לסדנאות למחוללי תרבות שיח בקיבוץ

o

כבר רבות דברנו ,על הפרויקט המשמעותי של המטה השיתופי לשנת
 - 37.3התנעת 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 0 -קיבוצים,
התקיימה ,והייתה מוצלחת :רוב המשתתפים הצהירו שהם רתומים
להובלת תהליך בקיבוצם.
אנו מתכוונים לקיים עוד  3מפגשים באותו סגנון ,כל פעם לאנשים
אחרים.
ההרשמה לשלושת התאריכים הבאים של הסדנה בעיצומה:
02-01.07.23 ,03-00.01.23 ,21-27.0..23
אנא התקשרו והרשמו...
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 794-9099..9


בעקבות יום עיון בנושא מעורבות בחברה הישראלית

ביום ה'  – 11.01.21התקיים בקבוצת יבנה יום עיון בנושא
התנועות הקיבוציות והחברה הישראלית.
בין רשת המתנדבים הפרטיים הרבים הרשומים ב"קיבוצניקים למען
החברה" באגף המשימות לבין הפעילות התנועתית המרוכזת
שמבוצעת ע"י אגף המשימות ,יש מקום שקיבוצים רבים יותר ינצלו
את יתרונות צורת החיים – התקציב המשותף והקהילה המאורגנת,
לפרויקטים המכוונים כלפי חוץ.
ביום העיון נחשפנו לפעילות מרגשת המתקיימת בעשרה קיבוצים.
בעקבות יום זה שמענו על פרויקטים אחרים הסמויים מעין וחשבנו
שנכון להוציא אותם לאוויר העולם.
אנו מנסחים טופס אותו נשלח לכל קיבוצי התנועה במטרה לתעד
ולפתוח המידע על מנת לעודד קיבוצים לאמץ אחד מן המודלים
שיוצגו.


צוות החינוך

פורום לרכזי נעורים ומדריכים בצפון ובדרום
בתחילת מרץ קיימנו את המפגש השלישי והאחרון של הפורום בצפון.
המפגש עסק בהצגת הרעיון של תוכנית חינוכית בחברת הנעורים ,וכיצד
לקדם את התהליך בקיבוץ מגיבוש הרעיון ,כתיבתו וישמו בשטח.
סיכום המפגשים היה חיובי מאוד ,תוך התמודדות עם אתגרי החינוך ,על
בסיס הערכים שאנו מאמינים בהם.
במהלך חודש אפריל נתחיל בסדרה של מפגשים בדרום .המפגש
הראשון ,יתקיים במועצה אזורית אשכול והוא יעסוק בעבודת בני הנוער
בקיבוץ ובמושב.
מפגשים נוספים יתקיימו במועצה האזורית חוף אשקלון בנושא :תוכנית חינוכית ,והחופש הגדול כאתגר חינוכי.
אתר מדור החינוך:
לקראת חופש פסח ,העלנו לאוויר ספיישל פסח .בספיישל הצענו פעילויות מיוחדות וערכיות הקשורות לתכני חג הפסח,
חג החרות.
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלמון y.tzuba1@tkz.co.il 794-9130030
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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