01.13.10

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים ספטמבר-אוקטובר 1023
זהו דף קשר שמיני לשנת  ,1023עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי.
ספטמבר נכבש ע"י החגים לכן צרפנו שני חודשים – ספטמבר ואוקטובר  -לדף מידע
זה.
 ביקורים בקיבוצים.
אנו ממשיכים לבקר בקיבוצים.
בחודשים האחרונים ביקרנו באורים ,באליפז
ולוטן ,בשער הגולן ובגבע לפגישה עם חברי
המזכירות ,במעברות ,בשדות ים ובגבעת עוז
לפגישה עם המזכיר.
השתתפנו גם בביקור מטה התנועה ברביבים ב-
 10 11.13לרגל מלאת להם  03שנה.
ביקור באליפז

 סדנאות למחוללי תרבות שיח בקיבוץ
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.
שתי הסדנאות שתכננו במהלך אוקטובר התבטלו בגלל מספר נרשמים מצומצם .אנו נתארגן על
פורמט שונה ונחזור אליכם להציע אותו ,כי הנושא בנפשנו...
 פורום מזכירי קיבוצים גדולים
התקיים בחצרים ב.11.13.10 -
המפגש הבא ב 31.11.10 -בגן שמואל  -מפגש עם איתן ברושי  -מזכיר התק"צ ונחמיה רפל
מזכיר הקיבוץ הדתי ,לשיחה על הקיבוצים השיתופיים והתנועות.
 סדנת חשיבה בת יומיים.
ב 10.13.10-נפגשנו עם מספר חברים לשיחת חשיבה על עתיד המטה השיתופי .עלה שוב הרצון
לקיים סדנת חשיבה רחבה .אנו נכין אותה ונפרסם את מועדה.
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 הובלת נושא הקואופרציה בתנועה
קידום הקואופרציה הינו נושא שלקחנו על עצמנו להוביל בתנועה כולה.
לצורך ריכוז הידע ופיתוח תכנית עבודה רחבה ,אנו ממשיכים להיפגש עם אנשים רבים ,מגלים
שותפים רבים לעשייה עתידית ,בהגדרת הקיבוץ כקהילה קואופרטיבית (ולא 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 ומאיה נוסעת כנציגת
התנועה לכנס הבינלאומי המתקיים בקייפטאון בתחילת נובמבר ,למיפוי הפוטנציאל
הקיים בקשר עבור התנועה כתנועה קואופרטיבית ,עבור הגורמים החקלאיים
והתעשייתיים שלה ,עבור גורמי תיירות ,ביטוח ועוד.
באותו נושא השתתפנו בשני כנסים  -כנס הקואופרציה שארגנו חברי דרור ישראל בסוכות במצפה
רמון סביב פעילותו היפה של קואופרטיב "העגלה" במקום ,וכנס הקואופרציה לזכרה של סמדר
אוטולנגי שהתקיים באוניברסיטת תל אביב.



כנס התנועה במעלה החמישה:

השתתפנו בכנס הנהגות הקיבוצים שהתקיים
בתחילת אוקטובר במעלה החמישה – כנס מוצלח
ביותר! השתתפו בו כ 113-נציגי קיבוצים ששמעו
הרצאות ,השתתפו בסדנאות ושולחנות עגולים
וקינחו בערבי תרבות נפלאים.
תרומתנו הייתה בארגון מושב בנושא הקואופרציה
בהנחיית מאיה ובהשתתפות יהודה פז שנתן
סקירה על עולם הקואופרציה ,ניר מאיר שתאר
את

נקודת

מבטו

כראש

שולחן

הארגונים

הכלכליים ,אורי מרגלית שדיבר על הקיבוץ
כקהילה קואופרטיבית ודורון שורר שהציג את
הבנק הקואופרטיבי "אופק".
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 הקשר בין התנועה הקיבוצית למעגל הקבוצות ולתנועות הבוגרים:
 התלווינו לאיתן ברושי ולמטה התנועה ליום סיור ,ב-
 ,11.13.100שאורגן על ידנו ,על מנת שיכירו את מעגל
הקבוצות .ביקרנו בקהילת קמה בה היו גם נציגים ממגוון
ומפלך ,ובתמוז שבבית שמש בה היו נציגים ממפרש
ומחורש .נקבעה פגישת המשך לבדיקת שיתופי הפעולה
האפשריים ,אפשרויות סיוע ומערכת היחסים הנכונה בין
הקבוצות לתנועה.
 השתתפנו ב 19.13.10-יחד עם איתן בטקס המרגש של
חנוכת הבית החדש והמשופץ של קיבוץ משעול ,קיבוץ
המחנכים של תנועת המחנות העולים ,במרכז הקליטה
בנצרת עילית.
 ימי עיון.
מתוך השיחות בקיבוצים אנו מסמנים
נושאים החוזרים ועולים ומתכננים מספר
ימי עיון שיתקיימו בשמונת החודשים
הקרובים:
הנושאים שרשמנו לעצמנו :מוטיבציה
בקיבוץ ,קואופרציה ,סקרים ככלי ניהולי,
הובלת
הביטחון האישי של החבר,
תהליכים בקיבוץ ,ניהול קיבוצי ואתיקה
בניהול.
ימי העיון יתקיימו כל פעם בקיבוץ אחר .חברי הקיבוץ המארח מוזמנים להשתתף.
יום העיון הראשון יוצא לדרך –  03.21.23במשמר העמק ,ויעסוק בכלים להגברת המוטיבציה
של חבר הקיבוץ.
 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
השנה חברנו לתנועה לקורס משותף ,המכיל את רוב מרכיבי הקורס של המטה השיתופי ,לקורס
משותף שייפתח ב 11.11.10-במדרשת רופין .הקורס יתקיים בימי חמישי אחת לשבועיים .זו
הזדמנות אחרונה להצטרף לקורס המכשיר להובלה חברתית ומקנה כלי ניהול ייחודיים לממלאי
תפקידים בקיבוצים.
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 אתר איגום מידע.
מריו שוקד ,אוסף ומעדכן את אתר הידע
במסמכי תקנונים והחלטות

מקיבוצים

התנועה

ובהחלטות

שונים,

בהמלצות

רשויות הרלבנטיות למובילי דעת קהל
בקיבוצים וממלאי תפקידים 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 ...

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלמון y.tzuba1@tkz.co.il 311-1200010
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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