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דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים יולי 1023
זהו דף קשר שישי לשנת  ,1023עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.


אירועים המשפיעים על פעילותנו

אנו ממשיכים ללמוד ולתור את האפשרויות שנפתחו כתוצאה ממקומנו החדש בתנועה – גוף אוטונומי המייצג את
הרעיון השיתופי ואת הקיבוצים השיתופיים בעת הזו ובמקביל משתלב בפעילות הכלל תנועתית ותומך בתהליכים
החיוביים הרבים המתרחשים בה .לצורך זה אנו מתייעצים עם אנשים רבים שיעזור לנו להרחיב את גבולות שדה
העשייה כפי שהוא נתפש על ידנו.
אנו עוסקים ביצירת מבנה ותכנית עבודה שימקסמו את האפקט של השילוב המורכב הזה.


ישיבת מזכירות המטה השיתופי:

ב 11.00.23 -קיימנו ישיבת מזכירות בה הצגנו את ראשי הפרקים של תכנית העבודה שלנו והצעת התקציב.
עיקר השיחה נסב סביב ההזדמנויות והאיומים ב"ירידה מן הבריקדות" ובמעבר לתקופה של שיתופי פעולה :סכנת
ההיטמעות מול פוטנציאל ההשפעה.


בתפקידנו כמלווי הקיבוצים השיתופיים

כחלק מתפקידנו כמלווי הקיבוצים השיתופיים אנו רואים עצמנו מלווים ומנסים לקדם עניני הקיבוצים השיתופיים מול
הרשויות :נפגשנו עם רזי יהל ,עם רפי עשת ועם דגן לוין מהמחלקה הכלכלית של התק"צ (כל אחד לחוד) להבין
את מורכבות המימון לבניה ואת אפשרויות הפתרון שלה.
נפגשנו עם רשם האגודות השיתופיות החדש עו"ד מירון הכהן לשיחה על הקשיים העכשוויים בקיבוצים השיתופיים
והתשובות שמשרד הרשם יכול לתת להם.


ביקורים בקיבוצים:

אמנם בקצב איטי יותר מבשנה שעברה ,אך אנו ממשיכים לבקר
בקיבוצים.
פורמט הביקור שונה מקיבוץ לקיבוץ בהתאם לדרישה ולנסיבות.
o

ב 11-11.00.13 -ירדנו ליומיים בערבה
וביקרנו בקיבוצים לוטן ,יטבתה ,נאות
סמדר ,אילות ,גרופית ,אליפז וקטורה.

שיחה בקיבוץ אילות

1
שיחה בקיבוץ קטורה

שיחה בנאות סמדר

שיחה בקיבוץ לוטן

o

כמו כן נפגשנו עם ראש המועצה ועם
מנכ"ל המועצה לשיחה על בעיית המימון
לבנייה ,וכן עם קבוצת מזכירים על בעיות
האזור איתן ניתן להתמודד יחד.

o

ב 01.00.13-ביקרנו בשדה בוקר לשיחת
התייעצות עם מרכז המשק.

o

ב 18.00.13 -נפגשנו לשיחה עם המזכיר

שיחה במועצה האזורית חבל אילות

החדש – ישן של קיבוץ בארי ,מנצ'ר.
o

ב 73.00.13 -נפגשנו בערב עם קבוצת
חברים מקיבוץ צאלים לשיחה על המצב
בצאלים בתוך התמונה הכללית.
נשמח לפניות מקיבוצים המעוניינים שנבקר אצלם.

 סיכום תובנות

שיחה בקיבוץ צאלים

ברוב הקיבוצים אליהם אנו מגיעים ,אנו נתקלים בבעיות ודילמות דומות ,עם דגשים שונים הנקבעים ע"י האנשים,
המיקום הגיאוגרפי ,המצב הכלכלי ועוד .אנו מוצאים את עצמנו חוזרים שוב ושוב על אותם דברים ,הרלוונטיים
למציאות של היום בקיבוצים.
על מנת להגיע לקהל רב יותר ,התחלנו להעלות אותם על הכתב ובקרוב נפרסם אותם בצורה מרוכזת.


פגישות עם יועצים

אנו נפגשים עם יועצים העובדים בקיבוצים ע ל מנת לבנות מאגר יועצים מומלצים .החודש נפגשנו עם אילן מאייר
מחברת "דרך" ועם שי בן יוסף.


צוות מעורבות של קיבוצים בחברה הישראלית

מתוך אמונה שלקיבוצים יש גם כוח אנושי מתאים ,גם תקציב משותף המאפשר ,בהחלטה ,להקצות חלק ממנו
לנושא וגם מבנה ארגוני מאפשר ,הקמנו צו ות מעורבות חברתית שתפקידו לעודד וללוות קיבוצים בעשייה חברתית
משותפת.
שותפים אתנו לצוות נציגי הקיבוץ הדתי ,נציגי מעגל הקבוצות וכן ערן שחר ועודד אונגר מרשת הקיבוצניקים למען
החברה שבאגף המשימות.
כוונתנו לעודד הקמת צוות מעורבות חברתית בכל קיבוץ הכולל תקציב ומציאת פרויקט/ים מתאימ/ים לו.


ימי רביעי בתנועה

במסגרת מעורבותנו בפעילות התנועה אנחנו יושבים מידי יום רביעי בצוותי חשיבה של אגף החברה בנושאי צמיחה
דמוגרפית וצעירים ,הון אנושי ,ערבות הדדית ,קיבוצים במשבר ,צוות רכזים ועוד .במסגרת הישיבה בצוותים אלו
אנו משמיעים את קולו של הקיבוץ השיתופי ,קול שלא נשמע בפורומים אלו שנים רבות.
 פתוח הקשר בין התנועה הקיבוצית למעגל הקבוצות ולתנועות הבוגרים

2

נושא אחד אותו אנו מובילים הוא הקשר של התנועה הקיבוצית לשותפיה הרעיוניים במעגל הקבוצות ובתנועות
הבוגרים .הקשר עם מעגל הקבוצות קיים ,על מנת לחזקו קיימנו מספר פגישות בהרכבים שונים.
הקשר עם תנועות הבוגרים ויישוביהן חלש יותר ואנו בחיפוש אחר נושאים משותפים לביסוס קשר כזה.
 הובלת נושא קידום הקואופרציה
נושא קידום הקואופרציה הינו נושא שני שלקחנו על עצמנו להוביל בתנועה כולה.
ישראל היתה בעבר מעצמת קואופרציה ,שקרסה .רבים נושאים איתם את הכישלון ,אך רבים אחרים עוד זוכרים את
העצמה ואת האמת שבדבר.
מאז המחאה של קיץ  7011ישנה עדנה לרעיון הקואופרציה דווקא מכיוון הצעירים ,שרואים בשיטה עתיד ולא עבר.
וישנה ,כמובן ,ההתיישבות הקואופרטיבית – קיבוצים ומושבים – ששכחו שהם כאלו.
לצורך ריכוז הידע ופתוח תכנית עבודה רחבה ,נפגשנו עם אנשים רבים – יהודה פז מכיסופים ,אילנה לפידות
ואמציה רייז שהובילו את הנושא שנים רבות ,איציק יואל ממרכז הקואופרציה ,דר' גדי רוזנטל שמלמד כלכלה
קואופרטיבית בפקולטה ברחובות ,פרופ' יצחק גרינברג מבית ברל שמחקריו מתרכזים בקואופרציה שהיתה בארץ,
דורון שורר המוביל את יזמת הבנק הקואופרטיבי "אופק" ,עו"ד יפעת סולל שהקימה את ברית הקואופרטיבים
ומקדמת נושאים רבים בתחום ,ניר מאיר – מנהל שולחן הארגונים האזוריים ,אודי אורנשטיין – מכ"ל איגוד
התעשייה הקיבוצית ,רייפי גולדמן – מנהל אג'יק ,מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום המקדם יזמות קואופרטיביות
בארץ ובעולם ,דודיק רוטנברג המדבר על הקמת חברה אזרחית ,עופר פיינשטיין מנכ"ל קואופ ישראל ,רשם
האגודות עו"ד מירון הכהן ועוד.
פיתוח הרעיון של הקיבוץ כקואופרטיב ,של התנועה הקיבוצית כמובילת הרעיון
הקואופרטיבי ,מחייב בניית קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל.


שומריה –  200שנה לתנועת השומר הצעיר

ב 10.00.13 -התקיים ביער הקיבוצים שבין גלעד למשמר העמק ,במסגרת השומריה ,ערב חגיגי לציון  100שנה
לתנועת השומר הצעיר.
השתתפנו בערב מרגש זה .זו הזדמנות לברך את תנועת השומר הצעיר על עשייה רבה ומבורכת.


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.
בתאריכים  02-01.00.23 -התקיימה סדנה בהשתתפות  12חברים
וחברות מ 8 -קיבוצים שונים.
"אחרי החגים" ,ב 03-01.20.23 -ו 18-11.20.23 -תתקיימנה שתי
סדנאות נוספות אנא התקשרו והירשמו ...אנו שוקדים על סדנאות
המשך ואולי פורום עמיתים  .נפרסם בקרוב...לפרטים :מאיה שפיר
maya@tkz.co.il 011-9099111
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מאיה שפיר 054-9799115maya@tkz.co.il
יהודה סלמון y.tzuba1@tkz.co.il 011-1130070
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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