05.02..3

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים ינואר 1023
זהו דף קשר ראשון לשנת  ,1023עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.
כרגיל ,נשמח לתגובות ,הערות ,הארות ותובנות.
המשך סבב ביקורים בקיבוצים

o

מספר ביקורים שהיו מתוכננים החודש נדחו ברגע האחרון .אנו מתכוונים להסתער על הנושא בחודשים הקרובים.
קורס ניהול והובלה חברתית בקיבוצים

o

מפגש מס'  9פרש משה תרשיש את נושא הביקורת בקיבוץ ונעשתה היכרות עם אגף המשימות.
במפגש מס'  20פרש ישראל רפפורט מגן שמואל אמצעים לשיתוף החבר במידע ,שלום שמאי ממשמר העמק
שוחח על כוחות חיוביים ודני זמיר ממשמר העמק שוחח על המזכיר כראשון בין שווים.
במפגש מס'  22פרש רו"ח יוסי ישראלי מ BDO -מיומנויות כלכליות בניהול צרכי הקהילה ורונית מינקר מניר יצחק
הבהירה את תפקיד הדובר ,מתי מומלץ להיעזר בו ואיך לנהוג בתקשורת במידה ונחשפים אליה..
ובמפגש מס'  21הסבירו עו"ד דוד ויינשטיין מקיבוץ עלומים את חוק החברות ואחריות ממלאי התפקידים
בקיבוצים ,יורם יאיר מקיבוץ רמת רחל על תפקיד הדירקטור ויוראי רונן על הרשתות החברתיות ,הפייסבוק
והשימוש האפשרי בהן.
פורום כלכלי חברתי

o

במפגש רביעי שהתקיים ב 03.0...3 -החלט להמשיך לקיים שיחות .קבענו להמשיך לדבר אחרי הבחירות למזכיר
התנועה ולאחר שיחה עם המזכיר שייבחר.
במקביל ,בהמשך לשיחות שהתקיימו בפורום הכלכלי ולתוכנן ,התחלנו בסבב שיחות עם ראשי הארגונים הכלכליים.
o

התארגנות לקראת פתיחת סדנה למחוללי תרבות שיח בקיבוץ  12-11.01.23במלון בצובה

הפרויקט המשמעותי של המטה השיתופי לשנת
 ,20.3אחרי הרבה מאוד דיבורים והכנות ,יהיה
ללא ספק התנעת תהליך לבניית תרבות שיח
ערכי מתמשך בקיבוצים ,החסר היום כל כך.
אחרי שנים רבות שבהן נסבה השיחה בתוך
הקיבוץ בעיקר על הפרקטיקה של החיים  -איך
אנחנו חיים ,אילו תקנונים ,סנקציות ואמצעי
אכיפה יסדרו אותנו טוב יותר– הגענו להכרה
שמרכיב הבחירה המחודשת בצורת החיים –חסר.
על כל חבר בקיבוץ לחזור ולהזכיר לעצמו למה
בחר בצורת החיים הזו ולייצר תהליך של בחירה
מחדש שוב ושוב.
על מנת להתניע תהליך מורכב כזה במרב
הקיבוצים ,פנינו למזכירים בבקשה לאתר חברים
בעלי יכולת הובלה חברתית ,לרתום אותם
להשתתפות בסדנה שתהווה נקודת התחלה
ותצייד אותם בכלים התחלתיים לבניית תרבות
שיחה בקיבוץ.
הסדנה הראשונה מתקיימת ב12-11.01.23 -
עוד מעט ,נותרו עוד מספר מקומות
לפרטים והרשמה –
מאיה שפיר maya@tkz.co.il 050-9199..5
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יום עיון בנושא מעורבות בחברה הישראלית

רשימת המועמדים לכנסת האחרונה ,בה
ניכר חסרונם של חברי הקיבוצים ,הציבה
בפנינו מראה.
על מנת שהחברה הקיבוצית תחזור
לעמדת הובלה בחברה הישראלית
הכללית ,על התנועה ,הקיבוצים והחברים
להיות מעורבים בתחומים שונים ולתרום
משמעותית מיכולותיהם הייחודיות.
איפה מתחילים ומה עושים?
חברנו לשותפים בקיבוץ הדתי ובמעגל
הקבוצות ויחד אנו מתכננים יום עיון בנושא
מעורבות בחברה הישראלית.
מוזמנים מזכירים ,חברי מזכירות,
מתנדבים ,פעילים ,ועדות מעורבות
חברתית ומתעניינים.
יום העיון יתקיים בקבוצת יבנה ביום ה'
 – 21.01.21ד' אדר תשע"ג  -בין השעות
.20.00-09.00
לפרטים והרשמה –
מריו טויב mario_t@tkzco.il 052-0229020

הקמת עמותה על שם לוי אשכול

עם אותם שותפים ,חברים מהקיבוץ הדתי ומעגל הקבוצות השיתופיות ,חברנו להקמת עמותה ע"ש לוי אשכול ,ביזמת
יאיר אלברטון מקיבוץ תמוז ,שירכז את העמותה.
מטרת העמותה  -פיתוח וליווי קהילות שיתופיות בהן בסיס כלכלי .מדובר בליווי של הרבה ניצנים רעננים ורכים אותם
אנו מוצאים לרוב בשנתיים האחרונות ,עזרה בפיתוח שפה וערכים ,אך גם בליווי השיח הערכי בקהילות שיתופיות
קיימות.
o

ישיבת מזכירות המטה

השבוע –  01.02..3בשעה  .0.00מתקיימת ישיבת מזכירות המטה .מצפים לכם.
על סדר היום:
 אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מתאריך 22..0..2
 הצגת ביצוע תכנית עבודה 20.2
 דיון ואישור הצעה לתכנית עבודה לשנת 20.3
 דיון ואישור הצעה לתקציב 20.3


דרכים להגדלת תקציב המטה
אנו פועלים כל הזמן בניסיון להרחיב את מסגרת תקציב המטה – נפגשנו עם נציג
קרן אברט ,נפגשנו עם מנכ"ל ההסתדרות הציונית .אנחנו ממשיכים להפוך כל
אבן בניסיון למצוא מקורות כספיים נוספים .נשמח לטיפים.



העיתון במקום

הגיליון האחרון של עיתון במקום יצא לאור החודש .יש המבכים ,יש שלא.
אנו חושבים שאבדה עוד פלטפורמה להחלפת דעות ולהצגת הקיבוץ על
צדדיו הטובים.
זה המקום להודות לעושים במלאכה ובראשם – אלי גורן מעמותת עמקים
שיזם ,היה איש הקשר עם התורם שאפשר וליווה את הוצאת העיתון
מקרוב וכן לאלעד הן שערך את העיתון בכישרון רב בשנתיים האחרונות.
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פניית המטה השיתופי לתמיכה בפעילות הכללית

נכון לעכשיו תקציב המטה מצומצם והתכניות רבות ומתרבות .על מנת לממשן ,פנינו במכתב למזכירי
הקיבוצים בבקשה לתמוך בפעילות המטה .מטרת התמיכה – לאפשר לנו לקיים את כל הפעילויות
המתוכננות.
חמישה קיבוצים נענו עד עתה לאתגר ...מה אתכם?
o

מדור החינוך של המטה השיתופי

פורום רכזי חינוך בקיבוצי הצפון
פורום רכזי חינוך ,נוערים ומדריכים של המטה השיתופי ייפגש למפגש שלישי ב .2.2במשמר העמק
בשעה 9.30
הפעם נעסוק באחד המרכבים המרכזיים של הובלת חברת הנעורים :כיצד בונים תוכנית חינוכית,
וכיצד מיישמים אותה.
התוכנית מורכבת משלושה שלבים
התהליך המקדים לבניית התוכנית
כתיבת התוכנית
ביצוע התוכנית
במפגש ניחשף לתוכניות חינוכיות ,ונשוחח על דילמות העולות עם כתיבת התוכנית.
פורום רכזי חינוך בקיבוצי הדרום
בעקבות פניות של קיבוצים בדרום אנו מתכננים לפתוח פורום של רכזים גם בדרום.
אתר שווים-מאגר פעילויות לחברות הנעורים
באתר שלנו ,העוסק בהתווית דרך חינוכית קיבוצית
העלינו לאתר לקראת הבחירות לכנסת :ספיישל בחירות – למה לי פוליטיקה עכשיו!?
החלק ראשון של הספיישל עסק בהיכרות עם המפלגות ועם המפה הפוליטית בישראל ,והציע רעיונות
לשבוע בחירות במועדון הנעורים.
החלק השני עסק בשאלה איפה אני בכל הסיפור של הבחירות ,כאשר המטרה הייתה יצירה של
תחושת אכפתיות ומעורבות בקרב החניכים ,הבנה שיש להם מקום לתרום ולהשפיע ,לעורר בהם
סקרנות לדעת ולהיות חלק ממה שקורה במדינה.
לקראת כנס מגזר כפרי שיערך ב 11313אנו יוצאים עם ספיישל חדש 1
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o

מדור צעירים של המטה השיתופי

במהלך החדשים נובמבר ודצמבר
גייסנו את מחזור ד' של גרעיני
הקיבוצים -מעל  10חבר'ה
בחמישה גרעינים שונים.
כ  23 -לוחמים התחילו מסלול
בגדוד  ,50והשאר פזורים בתפקידי
חינוך ומעטפת בקורסי הו"ד ,קורס
מ"כיות וקורסי המד"נים.
במהלך סוף השבוע של ה.0-.222
מתקיים לגרעינים סמינר צבאי
ראשון .מחמישי בבוקר עד מוצ"ש,
לשמחתנו נמצאו קיבוצים שיארחו
את כל הסמינרים :רביבים ,עינת,
כרם שלום וזיקים.
במקביל התחלנו בגיוס שתי
ענות
הי
השכבות הצעירות יותר וה
ביקור במהלך קורס המ"כיות:
רבה ,כנסים למתעניינים מתקיימים
ביום חמישי ושישי הקרוב.
אנו מחפשים קיבוצים שיסכימו לאמץ גרעינים במהלך המסלול .נקיים פגישה לנציגי קיבוצים שרוצים להכיר
לעומק את הנושא ב – 23:30 - 20:00 033 -בבית התק"צ ,במהלך הפגישה נכיר מודלים שונים שהתפתחו
בקיבוצים לאורך השנים .פרטים על מבנה היום בהמשך.

o

הבחירות בתנועה

עד שסיימנו לכתוב את דף המידע ,הבחירות
התקיימו ונחתמו.
זו הזדמנות לברך את איתן ברושי על בחירתו
ולאחל לו ולנו שיתוף פעולה פורה.

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלמון mazkir@tzuba.co.il 050-5231121
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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