60.60.1.

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים יוני 1024
זהו דף קשר חמישי לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך חודש יוני



קידום הקואופרציה:
ביום חמישי  ,11.60.1.התקיים כנס חשוב שנושאו:
"הקואופרציה כמכשיר לבניית חברה טובה יותר בישראל".
בכנס ,לזכרו של ד"ר יהודה פז חבר כיסופים שהלך לעולמו
בנובמבר האחרון ,השתתפה הגב' פאולין גרין ,נשיאת ברית
הקואופרציה הבינלאומית ה .ICA -השתתפו בכנס מעל 166
איש .פאולין שהתה בארץ  3ימים אותם ניצלנו לסיור בקיבוץ
עלומים ובארגון האזורי יח"ם ולפגישות משמעותיות לקידום
המודעות הקואופרטיבית בתנועה הקיבוצית ותמיכה בצמיחת
הרעיון הקואופרטיבי בארץ.
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 ביקורים בקיבוצים.
במהלך חודש יוני ביקרנו בקיבוצים עלומים ,מגן ,צאלים וסאסא למפגש עם מזכירויות או חברים.
במקביל נכנסנו לליווי צמוד יותר במספר קיבוצים ויהודה מרכז את אזור הערבה מטעם התנועה .כל אלו
יחד מחזקים את הקשר שלנו לקיבוצים אלו.

 מאבק הקרקעות ועתיד הקיבוץ
בית התנועה הקיבוצית עדיין רוחש סביב פתרון בעיית הקרקעות והבניה .החלטת המינהל
שהייתה אמורה להתקבל ב 11.60.1. -נדחתה .ב 11.60.1. -התקיימה פגישה עם חברים
שאינם במעגל המטה השיתופי ,על מנת להגיע להסכמות רחבות לגבי יתרון החלופה שאינה
משייכת לשמירה על עתיד הקיבוץ .בקרוב נזמן פגישת המשך רחבה יותר.


כנס שנתי של המטה השיתופי:
ביום חמישי  22בספטמבר  ,1024ט"ז באלול תשע"ד,
בקיבוץ משמר העמק יתקיים כנס שנתי של המטה השיתופי.
נושאו – השיתוף כדרך חיים.
כנס זה יוקדש לזכרו של אמרי רון ז"ל.
שיתוף הוא הלך רוח של אנשים אוטונומיים ,המבינים שכדי
להעשיר את חייהם עליהם לייצר שותפויות עם אנשים אחרים
ולבנות יחד פעילויות שהאדם הבודד אינו יכול לייצר בעצמו.
הלך הרוח השיתופי ,שעבר תקופה קשה ,נמצא היום בהתעוררות
בצורות חדשות ושונות.
השיתוף קיים בקיבוצים שיתופיים ומתחדשים כאחת ובא לידי
ביטוי גם בצורות התארגנות שונות :בקבוצות עירוניות ,בקבוצות
מחנכים,

בקהילות

תרבות,

בקבוצות

שיתופיות

דתיות,

בקואופרטיבים שונים שקמים ועוד.
הצעירים בימינו – דור ה Y-ודור ה – Z -חושבים
ופועלים אחרת .על מנת להתארגן נכון לצמיחה
העתידית של הקיבוצים ולעודד את הלך הרוח
השיתופי ,עלינו להבין את צורת מחשבתם ואת
אפשרויות

תרגומה

למודלים

שיתופיים

רלבנטיים.
במהלך הכנס נסקור אפשרויות אלו ,ננסה
למפות את עתיד השיתוף ולבדוק מה אנו יכולים
לעשות על מנת לחזקו במופעיו השונים.

2



צוותי היגוי רחבים בתנועה
מתקיימים ארבעה צוותי היגוי בתנועה –
צוות היגוי חינוך – שקיים שלושה מפגשים בתחילת השנה וכרגע בהפוגה
צוות היגוי מחלקת משימות – שקיים מפגש אחד במאי בנושא החם "תג מחיר" ומקיים בשבוע הבא
מפגש נוסף בנושא שנת השירות.
צוות היגוי של אגף חברה בנושא הגדרת זהות הקיבוץ שנפגש בחודש מאי וייפגש שוב בספטמבר
בנושא הערבות ההדדית.
צוות היגוי של אגף כלכלה בנושא תכנון קרקעות ובניה בקיבוצים שייפגש בסוף אוגוסט.
אנחנו מיוצגים בכל הצוותים הללו.
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 זמן.
התוכן רלבנטי בוודאי לקיבוצים השיתופיים ,אבל
לא רק – רובו תקף לכל מי שמעוניין לקיים חברה
סולידרית ושיתופית ברמה זו או אחרת.
מזכירי קיבוצים לא מעטים מפרסמים את הטור בעלון קיבוצם על מנת שיגיע גם לחברים שאינם חשופים
לאתר .נשמח אם תפיצו גם אתם...

 במסגרת פעילותנו במכון לוי אשכול ,שאנו
שותפים בהקמתו ,תתקיים בקרוב פגישה
לבדיקת דרכים לחיזוק הקהילתיות.
מוזמנים להיכנס לאתר/ http://levieshkol.org.il:



כתב עת "חברה" –בישיבת שותפים של כתב העת "חברה" שהתקיימה בחודש יוני ,החלט על התגייסות
להוצאת שני גיליונות נוספים בשנת  161.וחיפוש מקורות תקציב יציבים לשנת .1611

 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
ב 11.60.1. -התקיים המפגש האחרון של הקורס .יהודה ליווה את הקורס מקרוב .המשתתפים
עוסקים בהכנת עבודת הגמר .בימים הקרובים נקיים הערכות לגבי ההמשך.
 אתר איגום מידע.
מריו ממשיך לעדכן את אתר הידע במסמכי תקנונים והחלטות מקיבוצים שונים ,בהמלצות
התנועה ובהחלטות רשויות הרלבנטיות למובילי דעת קהל בקיבוצים וממלאי תפקידים בקיבוצים.
לאחרונה החל לפרסם טקסים ואירועים מעניינים.
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www.shavim.org.il/takanonim 
יש כניסות רבות לאתר .נשמח אם תיעזרו בו ,ונשמח גם לערות ,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 סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 61.-1030010
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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