
 צעת החלטה למזכירות התנועהה;
17.3.19 

 
 צוות בדיקה לבחינת תפקידן של תנועות הנוער והקשר שלהן אל הקיבוצים והתנועה הקיבוצית

 
  מטרה:

לתנועה בינן לבין הכנת דיון והמלצות למזכירות ולמועצת התנועה בנושא תנועות הנוער והקשר 
 הקיבוצית.

 
 משימות הצוות:

לרבות נתונים ו כולל ברמת הקינים של פעילות תנועות הנוער מידה מעמיקה ויסודיתל -
 איכותיים וכמותיים.

 סקר עמדות בקיבוצים לגבי תפקידן של תנועות הנוער בקיבוצים. -
 סקר עמדות בחברה הישראלית לגבי תפקידן והשפעתן של תנועות הנוער. -
 ועה הקיבוצית.לימוד המבנה הארגוני של תנועות הנוער, דרך קבלת ההחלטות והקשר לתנ -
 בחינת תקציב תנועות הנוער, מקורות ושימושים. -
השוואת חזון ומטרות תנועות הנוער לחזון ומטרות התנועה הקיבוצית ובדיקה כיצד תנועות  -

 הנוער תומכות במטרות התנועה הקיבוצית.
 פעילות תנועות הנוער בחו"ל והקשר שלהן לתנועה הקיבוצית ותנועות הנוער בישראל. -
 חזון ומטרות תנועות הבוגרים של תנועות הנוער והקשר שלהן לתנועה הקיבוצית.סקירת  -
בקונפליקטים  ,התעמקות במהות ובהיקף הקשר הרצוי בין תנועות הנוער לתנועה הקיבוצית -

 .  ובגבולותיהם הטבועים ביחסים ביניהן
יה הכנת המלצה לפעולות הנדרשות על מנת לחזק הקשר בין התנועה הקיבוצית ומטרות -

 ., ולקבוע כללים לניהול מחלוקותלתנועות הנוער ופעולתן
 

 שיטת העבודה:
בפני מליאת אותם יציגו והרשומים לעיל והסוגיות הנתונים  למדו את צוותי עבודה )ועדות משנה( י

 הצוות.
 דיון על הממצאים במליאה הצוות וגיבוש המלצות כלליות.

 צוות מצומצם ינסח את המלצה לסיכום.
 מסכם במליאה ותיקונים בהתאם לדיון.דיון 

 המלצות הצוות יובאו לדיון במזכירות ובהמשך במועצה.
 

 הרכב הצוות:
 גיל לין     :ראש הצוות

 .אילת גלסהדס ילין, דבי בראס, עפרי רביב,  : נציגי הנהלת התנועה
 , שדה, יוחאי וולפיןנגה בוטנסקי, דן לבנון, נרקיס רגב, גורית שמר, אילן  :נציגי מזכירות התנועה

 אבו וילן.                                         
 .אלי גולדמן  :מבקר התנועה

)בית  –מנהל קהילה(, ערן ורדון  –)יגור אוחנהמזכיר(, בועז  -צחי רם )רביבים   :נציגי הקיבוצים
מנהל קהילה נחל עוז(,  –)נען מנהלת חינוך(, אהרלה פוקס  –מנהל קהילה ברבדים(, רונה )שובל  -גוברין 

מנהלת  –מנהלת חינוך, דבי )חצרים  –)אור הנר(  חג'בי מנהלת חינוך(, מורן –ענבר כרמל )ראש הנקרה 
 , איתי גול )מנהל חינוך צובה(.חינוך( 

 :  איתי זידנברג, רועי יסוד, אילן גזית, שירי ארדיטי, נציג הצופיםנציגי תנועות הנוער בישראל
 גבריאל דגן, קיקה רוזנבוט., שירי מדר, אורן צוקרקורן  :ות הנוער בחו"לנציגי תנוע

 
 לוחות זמנים:
 הקמת הצוות ובניית תכנית עבודה. פברואר מרץ :

 איסוף נתונים וביצוע סקרי עמדות וראיונות עומק. מאי: –אפריל 
 הגשת מסקנות הצוות ודיון במזכירות התנועה.  יוני:
 בהתאם לדיון במזכירות.תיקונים והשלמות   יולי:

 דיון במועצת התנועה.
 
 


