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דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים אפריל 1024
זהו דף קשר שלישי לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך החודשים מרס ואפריל.

 ביקורים בקיבוצים.
בחודש האחרון ביקרנו בקיבוץ סאסא
למפגש עם ההנהגה ,נפגשנו עם חברים
בקיבוץ צאלים ונפגשנו עם נציגי קיבוץ
זיקים להבין את מציאות החיים שם0

מפגש עם חברים בקיבוץ צאלים

 מאבק הקרקעות
חודש מרס היה צבוע רובו ככולו בעיסוק במאבק הקרקעות 0קריאתו של איתן ברושי לכל הנהגות
הקיבוצים להוציא את חבריהם לצמתים גרם לכולנו להתעורר ולשאול את עצמנו – איך אנחנו
קשורים למאבק ומה דעתנו0
ההפגנה עצמה התקיימה ב 0100001.-והדעות חלוקות לגבי משמעותה ,הסיקור התקשורתי שלה
ומידת השפעתה0
ב 0100001.-התכנס במטה צוות הקרקעות של המטה השיתופי ,שנולד מחדש בסדנה
שהתקיימה בחודש פברואר ביטבתה 0התכנסו אלישע שפירא ,דובי הלמן ,מריו ,יהודה ומאיה
ונוסח מסמך עמדה של המטה בסוגיית הקרקעות והשיוך שהופץ באתר שווים0
ב 1000001.-התקיים פורום מזכירי הקיבוצים
השיתופיים 0המפגש התקיים הפעם בקיבוץ
יזרעאל ,ומלבד היכרות עם הקיבוץ המארח
עסק המפגש כולו בלימוד וגיבוש העמדה
האישית של המזכירים בנושא הקרקעות0
הזמנו למפגש את דובי הלמן ,אלישע שפירא
להצגת המסמך שנסחו בנושא ואת עו"ד מיכי
דרורי ,מנהל המחלקה המשפטית של
התנועה ,ללימוד הסוגיה מכל הזויות
האפשריות0
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 oהתחלנו לפרסם באתר שווים את "קצרים על הקיבוץ":
התחלנו לפרסם באתר שווים טור שבועי העוסק
בשיתוף כדרך חיים ,בתכונותיו ובדרכים לשמרו
לאורך זמן0
התוכן רלבנטי בוודאי לקיבוצים השיתופיים ,אבל
לא רק – רובו תקף לכל מי שמעוניין לקיים חברה
סולידרית ושיתופית ברמה זו או אחרת0
ביקשנו ממזכירי הקיבוצים לפרסם את הטור בעלון הקיבוץ על מנת שיגיע גם לחברים שאינם חשופים
לאתר 0מעט מזכירים נענו לבקשתנו0


כנס שנתי של המטה השיתופי:
התחלנו בארגון כנס שנתי של המטה השיתופי 0התאריך  -יום חמישי  22בספטמבר  ,1024ט"ז באלול
תשע"ה 0שריינו את היום 0יעסוק בשיתוף כדרך חיים0



צוות החינוך של המטה השיתופי:
ב 1100001. -קיימנו פגישה בנושא אופי הפעילות הרצויה לצוות החינוך של המטה השיתופי 0השתתפו:
דורון נדיב ,אלישע שפירא ,יאיר אלברטון ,רזי בן יעקב ,יהודה ומאיה 0סוכם לקיים פגישה עם מחלקת
החינוך של התנועה ולחדד תחומי פעילות אשר אינם מתחרים בפעילות המחלקה אך תומכים בה בתחום
החינוך הערכי בגיל הנעורים 0בקרוב נקיים פגישה נוספת לקידום הנושא0



קידום הקואופרציה:
במסגרת צוות הקואופרציה של התנועה אנחנו פועלים במספר תחומים:
 oהשתתפנו במפגש בגבעת חביבה שעסק בהפיכתו למרכז חינוכי לנושא הקואופרציה0
 oייצגנו את התנועה בשתי ישיבות של קואליציה חברתית כלכלית חדשה המתארגנת ומאגדת כ00-
ארגונים שונים העוסקים בבניית מציאות חיים שונה בישראל ,בהשקפת עולם סוציאל דמוקרטית0
 oשולחן הקומונות צורף לפעילות צוות הקואופרציה ובמסגרת זו התחלנו לקחת חלק במפגשיו0
 oייצגנו את נושא החינוך הקואופרטיבי בכנס מחלקת החינוך שהתקיים בשפיים ב00100001. -
 oובעיקר אנחנו משקיעים זמן ואנרגיה בארגון כנס גדול ,שנושאו "הקואופרציה כמכשיר לבניית עתיד
טוב יותר לחברה בישראל" 0הכנס ,לזכרו של ד"ר יהודה פז ז"ל שהלך לעולמו השנה ,יתקיים בבית
ברנד שברמת אפעל ב 01100101. -רשמו את התאריך לפניכם .התכנית תפורסם בימים הקרובים0
בארגון הכנס שותפים משפחתו של יהודה ,מכון אג'יק בנגב ,מרכז הקואופרציה ועוד0



ליווי קיבוצי הערבה :יהודה סלומון התחיל ללוות את קיבוצי הערבה מטעם התנועה 0החליף את יענקלה
שצרנסקי ,שנכנס לרכז את אגף הרכזים 0יהודה מדלג לא מעט דרומה ומתחיל לחוש את האזור0
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 במסגרת פעילותנו במכון לוי אשכול ,שאנו שותפים
בהקמתו ,השתתפנו בקבוצה שעסקה בחקר
הקהילתיות 0הקבוצה נפגשה ל 10-מפגשים בשדרות,
השתתפו במפגשים חברי קיבוצים ,חברי קיבוצים
עירוניים ואנשים מובילי קהילה במושבים וישובים
עירוניים 0היה מרתק0
מוזמנים להיכנס לאתר/ http://levieshkol.org.il:

 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
הקורס הגיע לישורת האחרונה 0יהודה מלווה את הקורס מקרוב 0מגוון רב של מרצים ונושאים,
כולם תומכים בידע ובהכנה למילוי תפקיד בקיבוץ 0המשתתפים עוסקים כבר בהכנת עבודת
הגמר0
 במסגרת היותנו פעילי תנועה השתתפנו באירוע פרידה ממספר פעילים שהתקיים בקיבוץ
יפעת וכלל סיור במוזיאון והרמת כוסית לפסח וכן בטקס יום השואה במוזיאון לוחמי הגטאות0
 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 בקיבוצים0
www.shavim.org.il/takanonim 
יש כניסות רבות לאתר 0נשמח אם תיעזרו בו ,ונשמח גם לערות ,הצעות ,תובנות ,מחמאות000
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 05.-5107717
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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