דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים ספטמבר ואוקטובר 1024
זהו דף קשר שביעי לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי במהלך ספטמבר ואוקטובר


כנס המטה השיתופי "השיתוף כדרך חיים לעתיד"
לזכרו של אמרי רון 41.31.32 ,במשמר העמק.
בכנס השתתפו כ 151 -איש ,מקבוצות שיתופיות ,מקיבוצים
שיתופיים ,מתחדשים ועירוניים ומתעניינים מהעיר.
חלקו הראשון של הכנס הוקדש לזכרו של אמרי רון ז"ל ,חבר
משמר העמק ,איש חינוך ,מזכיר הקיבוץ הארצי ,חבר כנסת
וממקימי הזרם השיתופי.
הכנס כולו הוקדש לדור הצעיר ,לפוטנציאל הכוח הטמון בחיי
השיתוף ולקשר של כל זה לקיבוצים הותיקים .כוונת הכנס
הייתה להדגיש את תחושת השייכות והמשמעות שמקבל הפרט
הבוחר להיות חלק מצורת חיים זו ,ולאתגר את חברי הקיבוצים
בשלל אפשרויות להוצאת פוטנציאל העשייה הטמון בחיי
השיתוף מהכוח אל הפועל.
חלקו השני של הכנס פרש פסיפס נקודות מבט של שישה
דוברים שונים על הסיבות לבחירה בחיי שיתוף.
בחלק השלישי התחלקו המשתתפים ל 33 -מעגלי שיח שונים,
כל אחד בנושא אחר – כלכלה שיתופית מודעת ,מעסיק
סוציאליסט בעולם קפיטליסטי ,הקיבוצים כפלטפורמה לקידום
הקואופרציה ,הובלת מאבקים סביבתיים וחברתיים ,המעורבות
החברתית – צדק או צדקה ,הובלת קיום משותף עם שכנינו
הערבים ועוד .מעגלי השיח ניסחו המלצות פעולה שיש לקדם
בזמן הקרוב.
לסיום הכנס ,בשעות הצהרים הקשות ,הציג נעם מנלה ,איש
פרסום ,פרשנות מרתקת על השפעת התקשורת הוירטואלית על
שינויי המציאות .לטענתו אנחנו נכנסים לעידן אידיאולוגי בו הכוח
לשנות מציאות יוצא מידי בעלי הכוח המסורתיים ועובר לציבור
הרחב ,לכל אדם יצירתי שבידיו פלפון ומחובר לרשת חברתית.
אנו עוסקים בריכוז המלצות מעגלי השיח והפיכתן ליעדי פעולה
שיוטמעו בתכנית העבודה שלנו.
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 פגישות התייעצות עם ניסים דואק מחברת UNIK
בסדנה שהתקיימה ביטבתה בחודש מרס  ,4132שעסקה
בחשיבה על דרכו של המטה השיתופי עלתה תהיה (החוג של
גיל לין ואורי אופיר ,מזכירי משמר העמק) לאטרקטיביות
המעטה של צורת חיינו ,הכל כך נכונה בעינינו .כדי להרחיב את
אופק מבטנו על המציאות והאפשרויות לשינויה ,קיימנו שתי
פגישות התייעצות עם ניסים דואק מחברת  UNIKהעוסקת
בעיצוב דעת קהל .ניסים עצמו מכיר את התנועה הקיבוצית
לפני ולפנים.
המסר המרכזי היה שכדי לשנות את דימוי הקיבוצים ,עלינו
לקחת הובלה לשינוי חברתי בנושאים שישפיעו על חיי רבים
במדינה.
הכנס השנתי כולו התכתב עם עצה זו ,שהתאימה להשקפתנו.
 ביקורים בקיבוצים :בחודשים אלו ביקרנו ביזרעאל ,רביבים ,משאבי שדה ,ברעם ומשמר העמק.
 השתתפנו ביום עיון בנושא האומן והאומנות בקיבוץ:
שהתקיים ב 41.31.4132-ביד טבנקין.
ביום עיון זה נחשפנו לפעילותה המרתקת של תנועת
הבוגרים "תרבות"

הפועלת ברחבי הפריפריה

הגיאוגרפית והחברתית בארץ ועוסקת בחינוך נוער
במקומות מוזנחים באמצעות עשייה אמנותית.
עובדים על שיתופי פעולה.
 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
מחזור חדש יפתח במרכז האקדמי רופין במהלך חודש דצמבר .4132
ממליצים בחום לאתר צעירים בעלי פוטנציאל ניהול והנהגה וחברים
המיועדים לתפקידים בקיבוצכם ולשלוח אותם לקורס.
הקורס כולל חשיפה למגוון נושאים עדכניים החשובים לממלאי תפקידים
בקיבוצים ועיסוק בהובלה חברתית.

 יהודה :לאחר תקופת החלמה ,חוזר לתפקידו כרכז קיבוצי הערבה ,מלווה לקיבוץ רמת רחל ואת
ולקורס מנהלי הקהילה החדש שייפתח במהלך דצמבר .4132
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 פורום מזכירים של קיבוצים שיתופיים:
התקיים ביום שלישי  11.13בקיבוץ פלמ"ח צובה.
כהכנה לכנס הנהגות הקיבוצים במעלה החמישה ,בו יתקיים פאנל בנושא אתגרי הקיבוץ
השיתופי ,אתגרנו את מזכירי הקיבוצים בשאלה – מהם לדעתם האתגרים המשמעותיים ביותר
של הקיבוץ השיתופי .התשובות עסקו בשלושה תחומים:
 .3בנייה ושימור של התודעה הרעיונית והשקפת העולם הרחבה הקשורה בחיי הקיבוץ אצל בני
הקיבוץ ,צעיריו ,נקלטיו וחבריו.
 .4ניהול הוגן ,שקוף ,משתף המייצר אמון ביכולתו של הקיבוץ להתקיים ורצון לחיות בו.
 .1פיתוח פרקטיקות עדכניות להסדרי חיים ונהלים בחיי הקיבוץ – בנושאי התפרנסות ,דיור ובניה
ועוד .מו"פ שיתופי.
בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס ההנהגות במעלה החמישה ,21-10.22.24
להתעדכן בקורה בתנועה כולה ,לשמוע ולהשמיע במושב זה ...ממליצים להירשם..

 בחול המועד סוכות התקיים כנס קואופרציה שני שאורגן ע"י דרור ישראל במצפה רמון
העניין הקיים בקרב צעירים בארץ בצורת ההתארגנות הקואופרטיבית ויכולתה לאפשר בניית
תאים של סביבת חיים הוגנת ושוויונית ,ושינוי הדימוי של המילה קואופרציה ,מרתקים.


מעגל הקבוצות :מיכל גומל בלנק החליפה את עירית בן פורת כרכזת מעגל
הקבוצות .נפגשנו יחד עם איתן ברושי ורשמנו נקודות לתכנית עבודה לשיתופי
פעולה בין שני הגופים – התנועה הקיבוצית ומעגל הקבוצות .המטה השיתופי
הוא הגוף המקשר.
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ישיבת מזכירות של המטה השיתופי .תתקיים ביום חמישי  04.21.1024בבניין התק"צ.

על הפרק :סיכום שנת  – 4132הצגה ואישור של תכנית עבודה לשנת  .4135חומר יישלח לפני הישיבה.
מזכירי קיבוצים שיתופיים – אנא הגיעו ועזרו לנו להכין תכנית עבודה שתהפוך את פעילות צוות המטה
השיתופי רלוונטית לקיבוצכם.

 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 מענייניםwww.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 ...


לחובבי הפייסבוק שעדיין לא נתקלו  -המטה השיתופי בפייסבוק:
שם הדף "הקיבוץ השיתופי" – מעל ל 3,411 -סימני אהבתי.
כל אחד מוזמן לבקרhttps://www.facebook.com/shitufi :

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 152-5211141
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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