031..1.0

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים נובמבר 1023
זהו דף קשר תשיעי לשנת  ,1023עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך חודש נובמבר.
החודש נפרדנו משני חברים יקרים:
באמצע החודש הלך מאיתנו במפתיע חברנו אמרי רון ,בן וחבר משמר
העמק ,ששימש כח"כ וכמזכיר הקיבוץ הארצי ,מיוזמי הקמת הזרם
השיתופי והרכז הראשון שלו1
אמרי היה זקן מושתלי הלב המלאכותי והמשיך ,למרות מגבלות
רפואיות ,להיות פעיל ולקחת חלק במפגשים השונים 1דאג לדמותו של
הקיבוץ ועשה ככל שביכולתו ללחום לשיפורה1
אמרי היה חבר ושותף אמיתי לדרך ,יועץ ומורה לחיים 1הוא ליווה
אותנו מקרוב בעבודתנו ועל כך אנו מודים ואת פועלו מוקירים1
אמרי יחסר לנו מאוד1
בסוף החודש הלך מאיתנו ד"ר יהודה פז ,הידוע כאיש הקואופרציה1
יהודה ,ממקימי קיבוץ כיסופים ,איש חינוך ,הקים את המרכז
האפרו אסיאני וניהל אותו כעשרים שנה ,הקים את מרכז הנגב
לאסטרטגיות של שלום ,היה בצוות הניהול של תנועת
הקואופרציה הבינלאומית ואף זכה בה בשני פרסים יוקרתיים1
לאחרונה סייע לנו רבות וליווה אותנו בכתיבת תכנית העבודה
לקידום הקואופרציה בתנועה הקיבוצית 1לכתו הוא אבדה גדולה
לעולם הקואופרציה כולו ולנו ,שהיה לנו מורה דרך ,בפרט1

 ביקורים בקיבוצים.
אנו ממשיכים לבקר בקיבוצים1
בחודש האחרון ביקרנו ברמת רחל ,עין הנצי"ב ,יזרעאל ,בארות יצחק וניר עוז1
כמו כן ביקרנו יחד עם מטה התנועה הקיבוצית בקיבוצים תובל ובפלך1
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פעילויות מתוכננות של המטה השיתופי

 oיום עיון כלים להגברת המוטיבציה של חבר הקיבוץ :יתקיים מחר 301.0 ,בקיבוץ משמר
העמק 1עד לכתיבת דף זה נרשמו כ .03 -איש ועוד היד נטויה111

 oפורום מזכירי קיבוצים גדולים
המפגש הבא של פורום המזכירים יתקיים ב 311.01.0 -בגן שמואל – מפגש עם איתן
ברושי – מזכיר התק"צ ונחמיה רפל מזכיר הקיבוץ הדתי ,לשיחה על הקשר בין
הקיבוצים השיתופיים והתנועות1
 oמזכירות המטה השיתופי
מזכירות המטה השיתופי תתקיים ביום שלישי 011.01.0 ,בתק"צ1
על סדר היום :אישור תכנית העבודה ותקציב לשנת 103.1

 oסדנה לגיבוש המשך דרכו של המטה השיתופי
בתחילת פברואר  03.1אנו מת כננים לקיים סדנת חשיבה על דרכו של המטה השיתופי,
לאור השינויים שחלים עם הזמן1
 oפעילותנו במסגרת התנועה כולה:
 oהשתתפות בסדנת הכנת תכנית עבודה של התנועה הקיבוצית
ב .11..1.0-התקיימה סדנה בת יום שלם של כל פעילי התנועה הקיבוצית להכנת תכנית עבודה
כוללת לשנת  103.1במסגרת זו הוצג אופן פעילותנו המשלבת ייצוג וליווי הקיבוצים השיתופיים
מחד ושיתוף פעולה עם אגפי התנועה מאידך1
 oמפגש עם רכזי האזורים של התנועה לבניית ממשק עבודה נכון
בהמשך למגמה זו קיימנו פגישה ראשונה עם מלווי הקיבוצים מטעם התנועה באזורים השונים,
לבניית ממשק עבודה נכון הממקסם את הידע והיכולות המשותפות של כולנו1
 oהסדרת מערכת היחסים בין התנועה הקיבוצית למעגל הקבוצות
השתתפנו בפגישה עם רכזת מעגל הקבוצות ואיתן ברושי להסדרת מערכת היחסים המשותפת
בעקבות הסיורים שערך איתן בקיבוצי המעגל1
 oהובלת נושא הקואופרציה בתנועה
קידום הקואופרציה הינו נושא שלקחנו על עצמנו להוביל בתנועה כולה1
בתחילת נובמבר התקיים כנס של התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית
ומאיה ייצגה בו את התנועה הקיבוצית ועסקה בניסיון למפות את
הפוטנציאל הטמון בקשר עם תנועה עצומה זו1
הקמנו צוות היגוי והתחלנו בהכנת תכנית עבודה רחבה הכוללת אספקטים פרקטיים ,תודעתיים וחינוכיים1
בניית הזהות הקואופרטיבית כמרכיב מרכזי בזהות הקיבוצית ,נראית היום כצו השעה להמשך קיומו של
הקיבוץ1
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 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
השנה חברנו לתנועה לקורס משותף ,המכיל את רוב
מרכיבי הקורס של המטה השיתופי ,שנפתח ב-
 .11..1.0במדרשת רופין 1הקורס מתקיים בימי
חמישי אחת לשבועיים1
 במפגש הראשון דיברו ,בין היתר ,דני זמיר
ממשמר העמק ואורי מרגלית מרמת הכובש1
 המפגש השני הוקצה לאספקט המשפטי של
האגודה השיתופית1
 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 בקיבוצים1

חידושים באתר התקנונים בחודש נובמבר:
 חלוקת רווחים –
תקנון חלוקת תקציב נוסף חד פעמי (תח"פ)  -רביבים
 עקרונות לחלוקת בונוס – מעברות
 תקנון בונוסים – קבוצת יבנה  -קשר בין פרנסה\עבודה לבין זכאות ל"פירות עבודה ופירות נכסים בחלוקה שנתית"
 תקנון בניה – ניר אליהו
 תקנון למנהגי בית הכנסת – לביא
 קבורת קרוב משפחה – כפר מסריק

www.shavim.org.il/takanonim
נשמח אם תיכנסו ותיעזרו באתר 1נשמח גם להערות ,הצעות ,תובנות ,מחמאות111
עוד יותר נשמח אם תשלחו לנו מידע נוסף לפרסוםmario_t@tkz.co.il ...

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 311-1201101
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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