
 

 

 בחברה מעורבות בתחום החלוץ עם אסטרטגי פ"שת
 

 6.201752. – למזכירותמוגש 

 

 רקע: 

ולהגדיל את בתחום המשימות והמעורבות בחברה על מנת להרחיב את כושר הביצוע של התנועה הקיבוצית 

להימנע מהגדלה מאסיבית של הקצאת המשאבים והתקציבים המושקעים בנושא, מאידך השפעתה מחד, ו

 אנו נדרשים לשיתופי פעולה עם גורמים נוספים.

 בחודשים האחרונים נפגשנו עם עשרות גופים שונים, והגדרנו את התחומים בהם ניתן לשתף פעולה.

בראיית המציאות והגדרת אחד הגורמים, עמם הסינרגיה היא הגדולה ביותר, הן ברקע הערכי והן 

 .בוגרי מכינת רבין – המטרות, הוא ארגון החלוץ

 

 עיקרי ההצעה:

החלוץ יהפוך להיות שותפות מרכזית בין המדרשה באורנים לבין התנועה הקיבוצית בתחום הצעירים 

פרציה ובמיקוד על הכשרה רעיונית לצעירים, גיבוש והקמת קבוצות וקהילות צעירות, אקטיביזם קוא

ופיתוח מנהיגות בחברה הישראלית. מבחינת התנועה הקיבוצית החלוץ יהפוך למרכיב מרכזי בחידוש 

 שיתופית בעיר ובכפר וזרוע ביצועית למשימות מעורבות בחברה.-משימתית-לתיתההגשמה הקהי

  

 

 

 

  



 

 מטרות:

הקיבוצית שיתופיים, מעניינים ומושכים לבוגרי מערכת החינוך -יצירת אופקי הגשמה משימתיים -

בוגרי הנח"ל צ "המכינות הקד של התנועה הקיבוצית, בוגרישנת השירות , בוגרי והכללית

 ומסלולים מרכזיים נוספים.

 בצה"ל. משמעותיליווי מסלולי הגשמה ושירות יצירה ו -

הכשרה רעיונית לאלפי צעירים בוגרי החינוך הקיבוצי והכללי, וקריאתם למשימות לאומיות  -

 ולהגשמה.

כפילי כוח משמעותיים לעשייה בתחום הצעירים מכלל ישראל, בחיבורם אל התנועה יצירת מ -

 הקיבוצית, אל רעיונותיה וערכיה, אל דרכה ואל מגמות ההתחדשות בה.

 בניית עתודה מנהיגותית רחבה למחנה החברתי הציוני בישראל ובעם היהודי. -

 

 דרכי פעולה:

עם שותפים ויפעל ביחד התנועה הקיבוצית,  צוות החלוץ ייכנס באופן חלקי תחת קורת הגג של -

 המתחדש בתנועה. והמעורבות בחברהאגף הצעירים  בתיאום מלא עםנוספים, 

התנועה הקיבוצית תקצה משאבים לטובת פיתוח תכניות חדשות משותפות והרחבת התוכניות  -

 הקיימות.

  המדרשה באורנים תקצה משאבים לצורך ההפעלה המשותפת. -

וגרים הקיבוציים )ש"ש, נח"ל, צבר, תל"ם( יכוונו בצורה מכפילת כוח אל מסלולי ההמשך והב -

מערך הפעילות, ההכשרה וההגשמה במסגרת החלוץ בהלימה ליעדי התנועה הקיבוצית בתחום 

 הצעירים בחברה הישראלית ובתנועה הקיבוצית. 

והחלוץ יהפוך לארגון גג המכשיר צעירים, מגבש לקבוצות  התנועה הקיבוציתשיתוף הפעולה בין  -

 ובונה יעדי הגשמה ומשימות, במסגרת התנועה הקיבוצית ובשיתוף פעולה עמוק עימה. 

 המסלולים יכוונו ויותאמו לארגונים ותנועות רבות אשר מסוגלות לראות בתנועה הקיבוצית בית.  -

 

 

 

  



 

 יתרונות מרכזיים לשיתוף הפעולה:

בידע ובניסיון שנצבר ופותח בעשרים השנה האחרונות במדרשה בתחום הצעירים, שיתוף  -

 אקטיביזם, קהילות ושירות צבאי משמעותי.

 יצירת תשתית ארצית מגובה, ארגונית ורעיונית, לפעולה רחבת היקף. -

 יצירת מסה קריטית של עשיה מול גופי ממשל, גיוס משאבים ונראות ציבורית. -

 פ טבעי ונוח לכל הצדדים."מכל בחינה, שתארגונים קרובים מאוד  -

 השלמה סינרגטית של יכולות חולשות וחוזקות. -

התבססות על ההון האנושי, קהילות הבוגרים, ורשת הבוגרים של המדרשה למינוף המהלך  -

 בתנועה הקיבוצית.

ביסוס והרחבת התשתיות הקיימות של המדרשה והחלוץ בתחום הצעירים ומעורבות בחברה  -

 .התנועה הקיבוציתאגף הצעירים של הפעילות  חבתלהרכבסיס 

 

 :לעיצוב תכנית העבודה עקרונות

 סינרגיה בין יכולות. וקהילות בהקמה. חיבור מסלול הנחל הקיבוצי לתוכניות משתחררים -

הקמת שולחן עגול לגופים הרואים בתנועה  .ביסוס התקשרות עם גופים תומכים לנושא צעירים -

  .התפתחות העתידית שלהםההקיבוצית בית מבחינת 

 .סיוע בגיוס משאבים משותף -

 .תקשרים הארגוניים והפעילות המשותפחיזוק הלמידה, ה -

 .להגשמה ומיצוי פוטנציאל יצירת תשתית לליווי בוגרים במהלך השירות הצבא -

 .סיוע בהקמת מסלולי אקדמיה למימוש יעדים פנימיים וחיצוניים –אופק לקיבוץ  -

 עירוניים. פיתוח הנושא. קשר לקהילות וקיבוצים -

 הקמת תוכניות צעירים ומוסדות חדשים אם כחלק מהשת"פ ואם בנפרד. -

 ועוד.... -

 

 

  



 

 

 :בן אהרון התפקיד של אבישי

 מימוש מיטבי של כל הכתוב מעלה. -

 שימור תפקיד ראש החלוץ בחלקיות משרה, עוגן מחבר בין שני הארגונים. -

 ד ולאגף.הבאת התשומות הארגוניות של החלוץ לתפקי -

 .'תוכניות החלוץ כשת"פ עם התק"צ, כולל גיוס משתתפים, קשרים, הדרכה, בוגרים וכוהגדרת  -

 שיתופי פעולה עם צוות החלוץ. -

 ייזום, פיתוח, רישות וליווי. – בתנועה הקיבוציתאחראי על תחום המכינות הקד"צ  -

  ני.קשר עם אקטיביזם עירו .קשר לקהילות צעירות -

  .צעירים/אקטיביסטיים פוליטייםקשר לגופים  -

 ., למרחב הכפרי והעירוני18-30בניית מסלולי הגשמה מגיל  -

 

  לצורך ביצוע כל האמור לעיל, יוגדר אבישי בן אהרון כראש מחלקת משימות ומעורבות בחברה

 תו תמומן בחציה על ידי המדרשה ובחציה על ידי התנועה הקיבוצית.רבתנועה הקיבוצית. מש

 

 

 

 

 

ננו אינו בניין אבנים, אלא בניין לבבות. אבן מונחת במקום שמניחים אותה, לב האדם תמיד מפרכס, "בניי

תמיד זע ונע. בניין זה טעון תמיד התחדשות, בדיקה ובחינה, ותמיד יש לשאול האם הקו נטוי לעומת 

 ברל כצנלסון. -  "החזון

 


