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דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים אוגוסט 1023
זהו דף קשר שביעי לשנת  ,1023עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.
 אתר איגום מידע.
לאחר עבודה של שנתיים עלה לרשת
אתר מידע הכולל תקנונים בתחומים שונים שנוסחו
בקיבוצים השונים בגישות שונות
ומידע כללי הרלוונטי למובילי תהליכי חשיבה
בקיבוצים.
www.shavim.org.il/takanonim
נשמח אם תיכנסו ותיעזרו באתר.
נשמח גם להערות ,הצעות ,תובנות ,מחמאות...
עוד יותר נשמח אם תשלחו לנו מידע נוסף
לפרסוםmario_t@tkz.co.il ...


ביקורים בקיבוצים.

אנו ממשיכים לבקר בקיבוצים .פורמט הביקור שונה מקיבוץ לקיבוץ בהתאם לדרישה ולנסיבות.
החודש ביקרנו ב:
 יזרעאל ,להיכרות עם המזכיר החדש
 רביבים ,לעדכון שוטף
 בקיבוץ החדש משעול ,קיבוץ של קבוצות הבחירה של המחנות העולים שעבר לאחרונה למשכנו החדש
המשותף במרכז הקליטה בנצרת (מומלץ לבקר ) ...חברי הקיבוץ עוסקים רובם במשימות חינוך שונות
בנצרת ,בסביבה ובתנועה.
 קהילת קמה בבאר שבע ,קבוצה של מעגל הקבוצות המחזקת את אלמנט השיתוף הכלכלי בתוכה
ונמצאת בשלב תכנון מגורים משותפים .לקבוצה פרויקטים משותפים בתחום החינוך (פעוטון וגן
קואופרטיביים) ,בית קפה המעסיק נוער בסיכון וגן קהילתי בשכונת מצוקה.
נשמח לפניות מקיבוצים המעוניינים שנבקר אצלם.
 ימי עיון.
מתוך השיטוט בקיבוצים אנו מסמנים נושאים החוזרים על עצמם ומתכננים מספר ימי עיון שיתקיימו
בשמונת החודשים הקרובים:
הנושאים שרשמנו לעצמנו :מוטיבציה בקיבוץ ,קליטה לחברות מלאה בקיבוץ ,סקרים ככלי ניהולי ,הביטחון
האישי של החבר ,הובלת תהליכים בקיבוץ ,ניהול קיבוצי ואתיקה בניהול.
ימי העיון יתקיימו כל פעם בקיבוץ אחר .חברי הקיבוץ המארח מוזמנים להשתתף.
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 סיכום תובנות:
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.
 סדנה בת יומיים.
הצורך עלה ממספר מקומות – כארבע שנים אחרי הסדנה שהתקיימה בעין השופט ,כשדברים רבים השתנו
סביבנו ,בכוונתנו לקיים סדנה בת יומיים להתבוננות מחודשת על המציאות ועל מטרותינו המשותפות ,זהות,
חזון ויעדים .בקרוב נזמן צוות שיכין את הסדנה.
 ימי רביעי  -עבודה במסגרת אגף החברה.
בימי רביעי ניתן למצוא שוב את כל פעילי התנועה הקיבוצית בבית התנועה ,נפגשים ועובדים יחד.
אנחנו שותפים להכנת קורס המזכירים המשותף המתחיל בסוף אוקטובר (זה הזמן לרשום חברים לקורס!),
לצוותי עבודה בנושא צמיחה דמוגרפית ,מבנה ארגוני וערבות הדדית בקיבוץ ולצוות קיבוצים במשבר.
כמו כן מתחילים לרקום עבודה משותפת עם מלווי הקיבוצים.
 פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר.
כחלק מהתח דשות פניה של מחלקת החינוך בתנועה ומרצונה להיות רלוונטית לקיבוצים ,התפזרו כל פעילי
התנועה ביום הראשון ללימודים בבתי הספר הקיבוציים והביאו עמם שי וברכה ממחלקת החינוך של
התנועה.
צוות המטה השיתופי היה בבית הספר "ניצני אשכול" (יסודי) ו"נופי הבשור" (תיכון) במועצה האזורית
אשכול.
 פעילויות תנועה אחרות בהן השתתפנו החודש
 השתתפנו בסיור שהתקיים בגוש עציון ,בו ארח הקיבוץ הדתי את פעילי התנועה הקיבוצית ליום מעניין
ומורכב.
 השתתפנו בערב הרמת כוסית לשנה החדשה ופרידה מפעילים שסיימו עבודתם בתנועה
שהתקיים באפעל כשבוע לפני החג.
 צוות מעורבות חברתית.
מחלקת המשימות של התנועה עוסקת במשימות תנועתיות .קיבוצניקים
למען החברה מאגד את כל אותם (אלפי) מתנדבים בודדים בקיבוצים.
אנו הקמנו פורום העוסק בעידוד למעורבות חברתית של קיבוצים ,בארגון
ותקציב משותף .בהנחה שהפעילות תתרום לסביבה אך לא פחות מכך
לחיזוק הקהילה העוסקת בכך.
שותפים לנו אמיתי פורת מהקיבוץ הדתי ,יאיר אלברטון ועירית בן פורת
ממעגל הקבוצות ונציגי מחלקת המשימות – ערן שחר ועודד אונגר.
בקרוב נקיים ימי עיון אזוריים בנושא למזכירים ,ועדות צמ"ח (צוות מעורבות חברתית) ומתעניינים.
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 הובלת נושא קידום הקואופרציה
נושא קידום הקואופרציה הינו נושא שלקחנו על עצמנו להוביל בתנועה כולה.
לצורך ריכוז הידע ופתוח תכנית עבודה רחבה ,אנו ממשיכים להיפגש עם אנשים רבים – ומגלים שותפים
רבים לעשייה עתידית ,בהגדרת הקיבוץ כקהילה קואופרטיבית (כמובן שלא רק ,)...באיחוד גורמי
ההתיישבות הקואופרטיבית סביב חיזוק האגודה השיתופית מבפנים ומבחוץ ,בחינוך לקואופרציה כצורת
התאגדות חברתית כלכלית נכונה בחברה כולה.
מיסי התנועה לארגון הקואופרציה הבינלאומי ( )ICAשולמו ונותר לראות אם התנועה
תשלח נציג לכנס הבינלאומי הקרוב המתקיים בקייפטאון בנובמבר הקרוב ,למיפוי
הפוטנציאל הקיים בקשר עבור התנועה כתנועה קואופרטיבית ,עבור הגורמים החקלאיים
והתעשייתיים שלה ,עבור גורמי תיירות ,ביטוח ועוד.


סדנאות למחוללי תרבות שיח בקיבוץ

בתוך כל המהומה אנו לא שוכחים 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.
"אחרי החגים" ,ב 03-01.20.23 -ו 30-32.20.23 -תתקיימנה
שתי סדנאות נוספות אנא התקשרו והירשמו ...אנו שוקדים על
סדנאות המשך ואולי פורום עמיתים  .נפרסם בקרוב...
לפרטים :מאיה שפיר maya@tkz.co.il 010-9199551
שתהיה שנה טובה לכולנו........

מאיה שפיר 054-9799115maya@tkz.co.il
יהודה סלמון y.tzuba1@tkz.co.il 010-1231161
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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