דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים
זהו דף קשר שמיני לשנת  ,1024עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי בחודשים נובמבר ודצמבר

 ביקורים בקיבוצים :בחודשים אלו ביקרנו ברעים ,יראון ,גבע ,זיקים ,כרם שלום ,שדה אליהו,
זיקים ,צובה ונערן .בנוסף מלוה יהודה את הקיבוצים רמת רחל וכרם שלום צמוד יותר ומהוה רכז
אזור הערבה.
 סדנת שיח ביזרעאל
ב ,81.81.81 -התקיימה בקיבוץ יזרעאל סדנת שיח בה
השתתפו כ 12 -חברים ,במטרה שיהפכו לשגרירי שיח
בקיבוצם.
בסדנה מבינים המשתתפים למה חשוב השיח ,למה הוא לא
קורה היום ,מה יאפשר לו לקרות ומה כל אחד מהם יכול לתרום
לקיומו.
במהלך פעילות הסדנה צייר יאיר ארד ,מנהל הקהילה ביזרעאל,
את האיור המצורף...
אנו מזמינים אתכם להיות איתנו בקשר לארגון סדנה כזו
בקיבוצכם .כל מה שצריך :קבוצה של  81-12חברים בעלי יכולת
תקשורתית טובה ורצון לתרום לפיתוח תרבות השיח בקיבוץ.
לקשר :מאיה שפיר maya@tkz.co.il 291-9199889
 כנס הנהגות:
בתחילת נובמבר התקיים במלון אורכידיאה
בקיבוץ מעלה החמישה כנס ההנהגות של
התנועה הקיבוצית .ערב הכרזה על בחירות,
פוליטיקאים רבים בחרו להופיע בפני באי הכנס
וצבעו אותו בגוון אקטואלי ורלבנטי.
אנחנו הובלנו בכנס:
דיון במליאה בנושא מרכיב הזהות הקואופרטיבי של הקיבוצים שפתח צוהר לשימוש בשפה לא מוכרת
להתנהלות מוכרת מאוד.
ופאנל בנושא אתגרי הקיבוץ השיתופי בו השתתפו ,לצערנו ,רק חברים מקיבוצים שיתופיים ,דבר
שהקטין את רמת האתגר בשיחה...
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 ב 11.21.24 -נפתח קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית
בקורס השנה כ 12 -משתתפים ,כמעט חציים מקיבוצים שיתופיים...
מומלץ כהשקעה בעתודה ניהולית ,לכל ממלאי התפקידים המרכזיים.
יהודה מלווה את הקורס כנציגנו .ניתן עדיין להצטרף...
למעוניינים –
אנא התקשרו ליהודה y.tzuba1@tkz.co.il 291-9171111

 פגישה עם רשם האגודות השיתופיות
בתחילת דצמבר נפגשנו עם רשם האגודות השיתופיות לשיחה על התפתחויות המשפיעות על
הקיבוצים השיתופיים – החלטת השיוך ,מעמדות בקיבוץ ועוד ,הלכי רוח וכיוונים וכן על
אפשרויות לקידום צורת הארגון הקואופרטיבית.
 ישיבת המזכירות של המטה השיתופי
בתחילת דצמבר התקיימה ישיבת מזכירות המטה
השיתופי בנוכחות  11משתתפים ,מתוכם כעשרה
ממלאי תפקידים מרכזיים בקיבוצם.
בתחילת הישיבה הודענו על אישור הארכת הקדנציה של
מריו בשנה וכן ניסחנו את עמדת המטה השיתופי לגבי
חלופות השיוך
בסופו של דיון ,אושרה תכנית העבודה של המטה
השיתופי לשנת .1289
בנוסף לפעילות הקבועה של ביקורים בקיבוצים ,הפקת
תובנות לגבי דילמות רלבנטיות ודרכים לפתרונן ,קיום ימי
עיון בהתאם וכנסים בנושאים משמעותיים ,בכוונתנו
להוסיף השנה כמה פעילויות חדשות:
 oקיום סמינרים לצעירים הנמצאים בקיבוצים לשיחה על הקיבוץ ופיתוח השקפת עולם כוללת .קבוצה
בת  89-12בני  18-79הנמצאת בקיבוץ ,בהנחיה שנספק.
 oקיום סדנאות שיח בקיבוצים (כדוגמת הסדנה שנערכה ביזרעאל בסוף דצמבר).
 oפיתוח מודלים לסמינר נקלטים בקיבוץ ,וקיום סמינר ארצי על נושאים כלליים.
 oבניית אתר הכולל מערכי הדרכה בנושאי אקטואליה ופתוח השקפת עולם ,לשימוש מדריכי גיל
הנעורים וחשיפתו בפניהם.
 oקיום מפגשי שיח בנושאי אקטואליה והקשר בין צורת חיינו להשקפת עולמנו הרחבה המיועדים
לחברי הקיבוץ בקיבוצם.
 oמפגשים של פורום משאבי אנוש בקיבוצים שיתופיים בנושא הגברת המוטיבציה בכלים שיתופיים
במידה ואחת או כמה מפעילויות אלו מעניינים אתכם – אנא ידעו אותנו על מנת שנוכל להתארגן
לענות על כל הבקשות.
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 פורום מזכירים של קיבוצים שיתופיים:
המפגש הבא יתקיים בבארות יצחק ב ,29.21.89 -ונושאו – הובלת תהליכי קבלת החלטות בנושאים
מורכבים וטעונים .נושא חשוב שרלבנטי לכל מזכיר קיבוץ.


אמנת שותפות למעגל הקבוצות ולתנועה הקיבוצית:

בישיבת מזכירות התנועה האחרונה
אושר נוסח אמנת שותפות בין התנועה הקיבוצית למעגל הקבוצות.
באמנה נאמר ש":מתוך שותפות להשקפת עולם וערכים ,תפעלנה שתי התנועות ,ביחד ולחוד:
 לקידום התיישבות שיתופית במדינת ישראל ובמיוחד בפריפריה הגיאו-חברתית של מדינת ישראל;
 לקידום חינוך ופיתוח השקפת עולם ברוח ערכי תנועת העבודה ולהגשמה חלוצית ברוח הימים
האלו בתנועה הקיבוצית בפרט ובחברה הישראלית בכלל;
 לקידום שותפויות ופעילויות פוליטיות ברוח סוציאל-דמוקרטית;
 לטיפוח מנהיגות מובילה לרעיון השיתופי בקיבוצים ובקבוצות העירוניות;
 ליצירת קבוצות וקיבוצים עירוניים וכפריים;
 ליצירה וחיזוק של התארגנויות עובדים ,קואופרטיבים ועסקים חברתיים".
כשיחזור איתן מחופשת הפריימריז ,נקדם חתימה בפועל ויישום.
 קידום רעיון הקואופרציה:
במסגרת פעילותנו בקידום רעיון הקואופרציה :
 oהובלנו את מושב מרכיב הזהות הקואופרטיבית בכנס
ההנהגות בתחילת נובמבר.
 oהצגנו את הנושא בקורס של חברי קיבוץ במגזר הציבורי.
 oהצגנו את הנושא בקורס מהלי קהילה
 oכינסנו ישיבה של כל הארגונים העוסקים או מעוניינים
בקידום הנושא ליצירת שיתופי פעולה .מקוים לפעילות
המשך פוריה.
 oנפגשנו עם משלחת תנועה קואופרטיבית סיציליאנית
המחפשת שיתופי פעולה עם קואופרטיבים בישראל.

 מפגש עם עמותת שלומית -
עמותת שלומית עוסקת ביצירת אפשרות וליווי שירות לאומי לבני המגזר הערבי .מאחר והביקוש גובר
על ההיצע ,וההשתלבות בשירות הלאומי היא דרך טובה לחיזוק הקיום המשותף ,אנו פונים אליכם
לחיזוק הפעילות באמצעות אימוץ משרת לאומי ע"י קיבוץ .ישנן מספר דרכים לעשות זאת.
מעוניינים? ניתן לפנות דרכנו ,או ישירות לארי אדלר  010-9440148רכז התחום בעמותת שלומית.
3

במסגרת עיסוקנו בחיזוק הקשר עם הקבוצות השיתופיות הצעירות בארץ:
 מפגש הכרות עם תנועת תרבות בעפולה:
תנועת תרבות ,שהוקמה ע"י בוגרי בתי ספר לאמנויות,
מקימה משנת  1221קבוצות שיתופיות של אמנים – מחנכים
המייעדים עצמם להתיישב בפריפריה הגיאו-חברתית של
ישראל ,רואים במקום את ביתם ומחויבים ליצירה ,לחינוך
ולתרבות כמרכז משימתם ופעולתם במקום.
כיום מונה התנועה מעל  122צעירים וצעירות בגילאי .81-72
צעירים אלו חיים בקבוצות המפוזרות ביישובים ושכונות בכל
רחבי הארץ ומקיימים פעילות מתמשכת עם אלפי ילדים ,בני
נוער ומבוגרים בקהילות השונות.
בוגרי הקהילה ,כולם אמנים בתחומים שונים ,מופיעים במגוון
רחב של אפשרויות ,בשירה או בתיאטרון ,לילדים ולמבוגרים,
עם חומרים עצמאיים ,עכשוויים ,המתכתבים עם המציאות.
אנו ממליצים לכם בחום להזמין אותם לערב תרבות ,להופיע
עם החומרים הנפלאים שלהם ולספר על עצמם – דבר שלא
פחות מעניין ...נא העבירו לרכזי התרבות....
לפרטים והזמנה –
יונתן ארמוני 291-1177129
 סיור תנועה להיכרות עם פעילויות דרור ישראל:
באמצע דצמבר הצטרפנו לסיור תנועה מצומצם להיכרות עם
פעילותם הענפה והמרשימה של חברי תנועת הבוגרים של
הנוער העובד ,דרור ישראל.
בסיור החל בביה"ס המקצועי בלבון ,אותו קיבלו אנשי רשת
החינוך של דרור ישראל מסטף ורטהיימר לניהול .בביה"ס כ-
 92חניכים ,שנשרו מכל מסגרת אחרת ,ולומדים מקצוע
לחיים.
המשכנו לדיר אל אסד ,להיכרות עם תנועת הנוער העובד
והלומד במגזר הערבי והדרוזי –  79קינים .פעילות מרשימה
וחשובה ביותר.
סיימנו בביקור באשבל ,קיבוץ אחד מני כמה של אנשי דרור,
להסבר על צורת החיים וסיכום יום מרתק.
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אנו עובדים על שיפור הנראות שלנו...


פרסמנו בעיתונים את כל הדרכים לראות את פרסומינו ובעקבות פרסום זה לא מעט אנשים
החלו לעקוב אחר האתר ודף הפייסבוק שלנו.



בימים אלו עובדים על שדרוג אתר שווים ואתר המידע והתאמתם לטאבלטים ולסמרטפונים.



בימים אלו עובדים על העברת כל החומר של אתר שווים לחינוך בגיל הנעורים ,שהיה אתר
נפרד ,לאתר שווים של המטה השיתופי.



ממשיכים לפרסם את "קצרים על הקיבוץ" – קצרים מס'  89עסק בנושא המדובר – דרכים
להעלאת המוטיבציה של חברי הקיבוץ בכלים שיתופיים.



מריו ממשיך לעדכן את אתר הידע בתקנונים,החלטות ,המלצות התנועה ,החלטות רשויות
הרלבנטיים לממלאי תפקידים ומובילי דעת קהל בקיבוצים www.shavim.org.il/takanonim



לחובבי הפייסבוק שעדיין לא נתקלו  -המטה השיתופי בפייסבוק :שם הדף "הקיבוץ השיתופי" –
מעל ל 8,722 -סימני אהבתי .מוזמנים לבקר.



נשמח אם תפרסמו דף מידע זה בכלי התקשורת של קיבוצכם – אתר ו/או עלון.
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 291-9171111
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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