8008601.

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים מאי 1024
זהו דף קשר רביעי לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך חודש מאי.

 ביקורים בקיבוצים.
במהלך חודש מאי ביקרנו בקיבוץ רמת יוחנן למפגש עם המזכירות המורחבת0


ב 80080-השתתפנו באירוע הצדעה לאהרון ידלין בתיאטרון ב"ש לציון יום הולדתו ה.88-
היה אירוע מרגש לאדם הראוי להוקרה כזו ועוד0

 מאבק הקרקעות
בית התנועה הקיבוצית עדיין רוחש סביב פתרון בעיית הקרקעות והבניה 0החלטת המינהל
אמורה להתקבל ב 0008601.-ומתקיים ניסיון לשיפורים אחרונים בהצעה העומדת על הפרק0
לאחר פרסום ההחלטה נקיים הערכת מצב בעזרת צוות הקרקעות שלנו0
ב 1008001.-התקיים פורום מזכירי הקיבוצים
השיתופיים 0המפגש התקיים הפעם בקיבוץ
שדות ים ,ומלבד היכרות עם הקיבוץ המארח
עסק המפגש כולו בלימוד נושא המנהיגות
בקיבוץ0
כמו כן שוחחנו על מבנה מזכירות המטה ועל
הרצון לראות בגוף זה יותר ממלאי תפקידים
מקיבוצים שיתופיים שיביאו לשם את הדילמות
מהשטח0


המשך יזמות המרחב הפתוח – החודש התקיימו שלוש פגישות המשך לסדנה שהתקיימה ביטבתה,
לפיתוח מיזמים שעלו במהלך הסדנה -הגדלת הייצוג הנשי במטה ובתנועה (ענת בן יוסף) ,איך משווקים
את הרעיון השיתופי (גיל לין ואורי אופיר) ,עוגנים בעשייה של חברי הקיבוצים השיתופיים (יואל מרשק)0
צוות הקרקעות החל לפעול כבר בחודש שעבר0
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כנס שנתי של המטה השיתופי:
אנו ממשיכים בארגון כנס שנתי של המטה השיתופי 0התאריך  -יום חמישי  22בספטמבר  ,1024ט"ז
באלול תשע"ה ,בקיבוץ משמר העמק 0נקדיש את הכנס לזכרו של אמרי רון שהלך לעולמו בנובמבר 00812
הנושא המרכזי :השיתוף והשוויון כדרך חיים.

שריינו את היום!

אנו ממשיכים לפרסם באתר שווים את הטור השבועי "קצרים על הקיבוץ":

אנו ממשיכים 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 0מתרבים המזכירים שנענים לבקשתנו0


קידום הקואופרציה:
במסגרת צוות הקואופרציה של התנועה אנו מקיימים ביום חמישי הקרוב ,1008601. ,כנס שנושאו:
"הקואופרציה כמכשיר לבניית חברה טובה יותר בישראל" .בכנס ,לזכרו של ד"ר יהודה פז חבר
כיסופים שהלך לעולמו בנובמבר האחרון ,תשתתף הגב' פאולין גרין ,נשיאת ברית הקואופרציה
הבינלאומית ה 0ICA-עדיין לא מאוחר להירשם - mario_t@tkz.co.il -
http://www.shavim.org.il/zeresh/knasim/140413_kenes.htm



תהליך הגדרת זהות הקיבוץ
ב 10080-השתתפנו במפגש הפתיחה של תהליך הגדרת זהות הקיבוץ המתקיים בתנועה בהובלת אגף
החברה 0במשך יום שוחחו כ .8-חברים חברות בהנחיית מוקי צור 0המשך התהליך במפגשים נושאיים,
שתחומיהם הוגדרו בסוף המפגש הראשון0



ב 1608001.-השתתפנו במפגש ראשון של צוות היגוי רחב של אגף המשימות במתכונתו החדשה,
שהתקיים בגבעת חביבה ועסק בסכנת אי התגובה לתופעת ה"תג מחיר"0
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 במסגרת פעילותנו במכון לוי אשכול ,שאנו שותפים
בהקמתו ,השתתפנו בקבוצה שעסקה בחקר
הקהילתיות 0החודש נפגשנו לבחון דרכים להמשך
פעילות זו ,לעידוד הקהילתיות0
מוזמנים להיכנס לאתר/ http://levieshkol.org.il:



כתב עת "חברה" – ב 10080-השתתפנו בישיבת שותפים של כתב העת "חברה"  0עקב סגירת תקציה
כתב העת בתנועה הקיבוצית ותמיכה ממוסדות אחרים עומד עתיד כתב העת בסכנה0

 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
ב 1008601.-יתקיים המפגש האחרון של הקורס 0יהודה ליווה את הקורס מקרוב 0המשתתפים
עוסקים בהכנת עבודת הגמר 0עם סיומו נקיים הערכות לגבי ההמשך0
 במסגרת היותנו פעילי תנועה השתתפנו באירוע
הנצחת חללי התנועה הקיבוצית שהתקיים ב-
 1.08001.באנדרטה שביער הקיבוצים0

 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
לאחרונה החל לפרסם טקסים ואירועים מעניינים0
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 80.-0625505
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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