02.20.01

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים ינואר 1024
זהו דף קשר ראשון לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך חודש ינואר
סדנת לגיבוש המשך דרכו של המטה השיתופי ביטבתה 00-04.01.24
מאז ומעולם היווה המדבר מקום לפרישה זמנית מהחיים ,לצורך בחינה וחשיבה.
בשבוע שעבר ( )20-21.20.01הדרימו עד יטבתה כ 12-חברי וחברות קיבוצים שיתופיים ולא רק,
מקיבוצי התק"צ ומקיבוצי הקיבוץ הדתי ,צעירים ומבוגרים ( ,)02-88למפגש בן יומיים ביטבתה.
בסדנת החשיבה ,שנערכה במתודה של "מרחב פתוח" ,הוצבה בפני המשתתפים שאלה מרכזית -
הרלוונטיות של המטה השיתופי לקיבוצים השיתופיים ,לכלל הקיבוצים ,לתנועה ולחברה הישראלית.
במסורת המדבר ,קיבוץ יטבתה ארח אותנו בחום רב ובחיבוק רחב .המשתתפים התחלקו ללינה
ביטבתה ,סמר ,לוטן וגרופית.
מוקי צור פתח את המרחב בדרכו המרחיבה .בערב ,התגבש הרכב מוסיקלי מקורי שכלל את אורי
אופיר ,מזכיר משמר העמק ,מוסיקאי במקצועו  -על הקלידים ושני חברי יטבתה  -אשכר גינוסר על
הגיטרה ובשירה ואורי יהב על מפוחית ,שהובילו ערב שירה מענג .במהלך הערב ,שיתף אותנו מוקי
בסיפורים מתוך ספרו החדש על פניה ברגשטיין.
במהלך היומיים עלו סוגיות לשיחה ויזמות לעשייה וסביב כל סוגיה או יזמה נוצר מעגל שיח מחוייב.
הרבה מחשבה הוקדשה לדרכים להגדלת המרחב ומעגל השותפים לשיחה השיתופית-ערכית.
לדבריהם ,יצאו המשתתפים מסדנה זו מחוזקים.
צוות המטה עוסק בעיבוד תוצרי הסדנה והתווית הדרך לפיתוח המשך הרעיונות שעלו בה.
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 ביקורים בקיבוצים.
אנו ממשיכים לבקר
בקיבוצים.
בחודש האחרון ביקרנו
ב :אורטל ,רעים ולוטן והצצנו
בקיבוץ שמיר ובניר אליהו
להבין את מציאות החיים שם.
ביקור בקיבוץ אורטל

ביקור בקיבוץ ניר אליהו

ב 02.20.01-הצטרפנו לביקורו של איתן
ברושי בערבה ולערב עם חברי יטבתה:



ב 01.20.01-התקיימה ישיבת מזכירות המטה השיתופי:
השתתפו  00חברים.
סעיף המשך קיום מדור החינוך נדחה עד לאחר קיומו של דיון הכנה בין צוות המטה השיתופי לצוות מדור
החינוך.
אושרו תכנית עבודה ותקציב לשנת .0201



ב 00.20.01-השתתפנו ביום עיון של הקיבוץ הדתי בנושא
בארות יצחק שבנגב ,שהתקיים בקיבוץ עלומים.



ליווי קיבוצי הערבה :יהודה סלומון מתחיל ללוות את קיבוצי הערבה מטעם התנועה .מחליף את
יענקלה שצרנסקי ,שנכנס לרכז את אגף הרכזים.

 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
הקורס נכנס לשגרת מפגשים ,בימי חמישי אחת לשבועיים .הגיע כמעט למחציתו .יהודה מלווה
את הקורס מקרוב .מגוון רב של מרצים ונושאים ,כולם תומכים בידע ובהכנה למילוי תפקיד
בקיבוץ.
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 מכון לוי אשכול ,שאנו שותפים בהקמתו ,העלה
לאוויר אתר אינטרנט חדש.
מוזמנים להיכנסhttp://levieshkol.org.il :

 אתר איגום מידע
מריו שוקד ,אוסף ומעדכן את אתר הידע במסמכי
תקנונים והחלטות מקיבוצים שונים ,בהמלצות
התנועה ובהחלטות רשויות הרלבנטיות למובילי
דעת קהל בקיבוצים וממלאי תפקידים בקיבוצים.
חידושים באתר התקנונים בחודש ינואר:

 מצגת כנסים  -מאבק מקרקעין -
ינואר\פברואר  - 0201התנועה הקיבוצית
 תקנון חתונות  -רביבים
 תקנון חתונות  -לביא
 תקנון להבטחת עתידם של הבנים בעלי צרכים מיוחדים  -מגן
 תקנות קרן מילואים  -רשם האגודות השיתופיות
 תקנון ביטוח סוציאלי  -אורטל
 תקנון בריאות  -אורטל

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 ...

 קליטה לקיבוצים – מידע חשוב:
תזכורת :מזכירים  /רכזי קליטה  /צמיחה דמוגרפית  -באתר התנועה מתחבא לו מאגר מבקשי קליטה.
כרגע נמצאות שם  260בקשות קליטה לקיבוצים.
אתם מוזמנים להיכנס ולבדוק .סיכויים טובים שתמצאו מועמדים המתאימים לקיבוץ שלכם .כניסה
למאגר אפשרית לאחר קבלת "שם משתמש" ו"-סיסמה".
לצורך זה ,יש לפנות ל-איציק שפרן  -קליטה לקיבוצים טל' 20-30050201000 :נייד 252-5008322 :פקס:
 ,20-3005080דוא"לeitzik@tkz.co.il :
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 251-5305505
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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