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דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים אפריל  -מאי 1023
זהו דף קשר רביעי לשנת  ,1023עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.
o

אירועים המשפיעים על פעילותנו

עם כניסתו של איתן ברושי לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית ,החל מהלך מהותי של ארגון מחדש בבית התנועה.
מהלך זה כלל סדנה לניסוח חזון משותף ובניית מבנה ארגוני חדש שיאפשר לממש חזון זה.
במסגרת המהלך הכללי השקענו אנו זמן ואנרגיה במציאת מקומנו במערך המשתנה.
בתאריך  35.00..3כינסנו ישיבת מזכירות מטה בה נכחו  32נציגי קיבוצים בהשתתפות איתן ברושי – מזכיר
התנועה ,מרקי לוי  -מנכ"ל התנועה ונחמיה רפל – מזכיר הקיבוץ הדתי .בישיבה זו הדגישו כל המשתתפים את
חשיבות שמירת האוטונומיה של המטה השיתופי כגוף המייצג את הרעיון השיתופי ואת הקיבוצים השיתופיים בעת
הזו ובמקביל את חשיבות השתלבותו של צוות המטה השיתופי בפעילות הכלל תנועתית וחיזוק התהליכים החיוביים
המתרחשים בה.
גישה זו התקבלה ומאז אנחנו עסוקים ביצירת מבנה ותכנית עבודה שימקסמו את האפקט של השילוב המורכב
הזה .במסגרת המבנה הארגוני ותקציב התנועה שיוצגו במועצת התנועה בסוף יוני ,יוצגו גם ההבנות אליהן הגענו.
מיד לאחר מועצת התנועה ,בתחילת יולי ,נקיים ישיבת מזכירות בה נציג את תכנית העבודה שלנו.
על מנת להגיע להבנות אלו נדרשו פגישות רבות
עם :רינת גלילי  -מנהלת אגף חברה בתנועה ,גבי
אוסם  -מנהלת מחלקת חינוך בתנועה ,איתן ברושי,
מרקי לוי ונחמיה רפל ,ועם פעילים נוספים בבית
התנועה ,ועוד ארוכה הדרך עד שכולם יפנימו מה
כל אחד עושה ואיך עובדים ביחד.
השתתפנו בכנסים האזוריים שיזמה התנועה
לקבלת תגובות לחזון המחודש שנוסח ע"י פעילי
התנועה בסדנה שהתקיימה ערב פסח בכרי דשא.
לסיכום – נראה שיש תפנית בעלילה והתנועה
הקיבוצית מתנערת ופורשת כנפיים ואנו מנסים
לתרום את חלקנו הצנוע למעוף המקווה.
אכסניית הנוער כרי דשא בה התקיימה סדנה לפתוח חזון התנועה

במקביל לעיסוק מרכזי זה ,המשכנו גם בפעילות הרגילה:
ביקרנו בקיבוצים – יבנה ,גבים ,ניר אליהו ,מעברות – ושוחחנו בפורומים שונים.
נפגשנו בנושאים אחרים –
 עם נציגי "קיבוצניקים למען חברה" על מעורבות קיבוצים בחברה הישראלית
 עם שותפים רבים בנושא קידום הקואופרציה.
 עם מספר יועצים הפועלים בקיבוצים בהובלת תהליכים.
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 עם המערכת הרחבה של כתב העת "חברה".
 הסתיים בהצלחה מחזור י"ג של הקורס לניהול והובלה חברתית בקיבוצים ,לשביעות רצון
משתתפיו.

אנו בדיונים עם אגף החברה בתנועה במטרה לפתוח בשנה הבאה קורס משותף שיכיל ,בנוסף לכלי ניהול ,את
התכנים הייחודיים שהיו בקורס שלנו הקשורים להנהגה והובלה חברתית.
 קיימנו פורום מזכירי קיבוצים גדולים בקיבוץ ברעם (!) ב .00.00.23 -הגיעו גם מיטבתה.

 הצצנו לזמן קצר למועצת החינוך של הקיבוץ הדתי שהתקיימה בתאריכים  12-11.00.23בקיבוץ
סעד .התרשמנו מחגיגיות האירוע שכלל צרוף שני ישובים כחברים בתנועה ועוד ארבעה ישובים
כחברים עמיתים , .ממספר המשתתפים ,מעומק הדוברים וממוצע הגיל.
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 השתתפנו בחגיגות ה 00 -של קיבוץ בית אל ,קיבוץ
עירוני של נוצרים ציונים המונה  000נפשות בזיכרון
יעקב ובבנימינה ומפעיל את קומפלקס תעשיות בית
אל .אנו בקשר מתמשך איתם על רקע דמיון באורחות
חיים .האירוע היה מרשים ביותר.



השתתפנו בכנס קואופרציה שאורגן ע"י ברית
הקואופרטיבים

והתקיים

בתל

אביב

בתאריך

 .30.05..3יחד איתנו נכחו בו כ .50 -אנשים אחרים,
נשיאת ארגון הקואופרציה הבינלאומי ( )ICAהגב'
פאולין גרין ,סגן נשיא רבו בנק ,הבנק הקואופרטיבי
הגדול בהולנד ,פרופ' אבישי ברוורמן ,ח"כ ניצן הורוביץ,
עו"ד יפעת סולל ועוד .הנושא מתעורר בארץ ,אנשים
וגופים רבים מחדשים את ההכרה בפוטנציאל הטמון
בכלי חברתי – כלכלי זה.

o

סדנאות למחוללי תרבות שיח בקיבוץ

בתוך כל המהומה לא שכחנו את הפרויקט החשוב  -התנעת 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.
לסדנה ב 02-01.02.23 -יש מספר מקומות בודדים פנויים
הסדנאות הבאות יהיו עם סיום החגים 03-00.20.23ו11-11.20.23 -
אנא התקשרו והרשמו...
אנו שוקדים על סדנאות המשך ואולי פורום עמיתים  .נפרסם בקרוב...
לפרטים :מאיה שפיר maya@tkz.co.il 050-9099..5
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צוות החינוך

במהלך אפריל ומאי קיימנו שתי סדנאות במועצה האזורית חוף אשקלון
המפגש הראשון עסק במתח שבין התוויית דרך לנתינת שירות בו נתונה מערכת החינוך הקיבוצית.
דיברנו על האינרציה בחינוך ,על הצורך לעצב את מטרות החינוך באופן פעיל ולקבוע את עמדתנו האקטואלית ביחס
לערכים אותם אנו מנחילים (למשל ערכי הקיבוץ) .סיימנו בעבודה בצוותים היישוביים בחשיבה על החופש הגדול
מתוך התייחסות לקריטריונים חינוכיים איכותיים אותם הצגנו כהכרחיים לעבודתנו החינוכית.
המפגש השני עסק בחשיבה משותפת על חשיבותה של תוכנית חינוכית ,בעיצוב חברת הנעורים הקיבוצית .במהלך
הסדנא נחשפו המשתתפים לשתי תוכניות חינוכיות  ,שאחת מהם מוצגת באתר שלנו .בהמשך שוחחו כיצד בונים,
מעצבים ומקדמים את התוכנית בקיבוץ.
מפגש זה שהיה אחרון לשנה זו סיים  6מפגשים מוצלחים ,שקיימנו השנה 3 .בצפון ו 3-בדרום .במפגשים אלה
השתתפו מדריכים ורכזי נעורים מ .0-קיבוצים ,ובהם עסקנו במגוון רחב של סוגיות ,הקשורות לקידום החינוך
הערכי בקיבוצים.
סמינר מסיימי י"ב -מחברת נעורים לחברת צעירים .זו השנה השלישית שאנו מציעים ,את הסמינר לקיבוצים,
כרגע מתוכנן סמינר ברביבים ובמשמר העמק .קיבוצים נוספים ,שמעוננים לקיים את הסמינר החשוב
הנ"ל .מוזמנים ליצור קשר איתנו.
אתר צוות החינוך -לאתר העלינו ספיישל קיץ -בו מגוון פעילויות לקראת חופשת הקיץ ,כדאי להיכנס לאתר
ולהיחשף לתוכן הפעילויות ,והרעיונות המוצעים בו.
במבנה המוצע של התנועה ועם הגדרת החזון המחודש ,עוברת פעילות הצעירים לאגף משימות וחינוך כשאורי
אופיר מרכז אותה והחינוך הערכי בגיל הנעורים – יתקיים באגף חינוך בתנועה ,בשיחה עם דורון נדיב ואנשי
פלך.
מאיה שפיר 054-9799115maya@tkz.co.il
יהודה סלמון y.tzuba1@tkz.co.il 050-5630030
מריו טויב 052-4269064mario_t@tkz.co.il

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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