חוברת סיכום
מפגשי 'בינוי קהילה'
מגידו 2017

קהילת מגידו היקרה,

באירוע הבינוי הראשון ,קיימנו שיח קהילה מרגש.
במהלך המפגש הקשבנו לסיפורים על 'מגידו במיטבה' שאלנו את עצמנו 'מה
עובד?' מה העקרונות שהובילו לעשיה המיטבית שנחשפנו אליה? ומתוך כך
למדנו על הדרכים בהן נכון לנו לעשות כאן טוב.
את עקרונות הפעולה שמצאנו חילקנו לשניים ,עקרונות פעולה להתנהלות
החברים ועקרונות פעולה להתנהלות ממלאי תפקידים .והנה הם לפניכם
(שימו לב ,המספרים מייצגים את מספר הקבוצות בהן העיקרון עלה):
 -1עקרונות פעולה להתנהלות מיטבית של חברי קהילת מגידו:
-

התנדבות ()8
לקיחת אחריות
לצאת מהאדישות ()2
לקיחת אחריות אישית למען הכלל

-

חיה ותן לחיות ()4
לכבד את המיעוט /קבלה הדדית ()3
פתיחות וגמישות ()2
להיות אנשים עם לב רחב ופתוח

 להתנהג בדיאלוג ולא בכוח לדעת להתמודד עם מחלוקת-

ביחד של הקהילה ()3
עזרה הדדית
רצון למפגשים המחברים בין קבוצות שונות
שייכות ומחויבות לקהילה

-

פרגון
שיתוף פעולה
ראש פתוח
ראייה לטווח הארוך

 -2עקרונות הפעולה להתנהלותם של ממלאי תפקידים בקהילה:
-

שקיפות ()5
יושר
אתיקה ומוסר
יכולת להפריד בין התפקיד לבין החיים האישייים

-

יחסי אנוש ()2
סובלנות והקשבה ()2
הפעלת שיקולים הומניים
אמפתיה

-

מוטיבציה לתרום
יכולת ארגון
יכולת להניע תהליכים

-

יכולת להניע את הפרטים בקהילה ()2
איתור האנשים הנכונים לביצוע משימות ()2

-

ייצוג של כלל חברי הקהילה
ראייה כוללת תוך התחשבות בפרטים
שימור הביחד
שיתוף הקהילה

-

פתיחות וגמישות
שימור המסורות ופתיחות לדברים חדשים
טיפוח דור העתיד
יצירת תמונת עתיד

-

התמדה ונחישות

באירוע הבינוי השני ,התכנסנו בשישי בבוקר ,וקיימנו שיח ציבורי רחב בשיטת
'המרחב הפתוח' .במוקד השיח עלתה השאלה:
'מה נעשה היום כדי שמגידו תהיה הבחירה המועדפת
ומקום נפלא לחיות בו לנו ולילדינו ,גם מחר?'
הועלו נושאים לדיון ,השתתפנו בגיבוש המלצות והתחלנו להניע יוזמות.
את הכל עשינו באווירה מפרגנת וברוח טובה.
עלו יוזמות נפלאות ,היו שיחות מרתקות ,ואנו נרגשים להציג בפניכם את
החוברת המאגדת את סיכומי השיחות.
רגע לפני שתצללו לקריאת היוזמות ,אתם בטח רוצים לדעת מה קורה
עכשיו? מה ,זהו? סיימנו את התהליך?
אז זהו ,שממש לא!
ב 20/2 -נקיים 'מפגש ניתוב' עם כל אחד ואחת שבחרו להעלות נושא או
יוזמה .צוות הבינוי יזמין אתכם באופן אישי ויחד נבחן כיצד אתם מתקדמים
עם היוזמות שלכם.
ומשם ,מבטיחים ,נתקדם במניפת העשייה .אז הנה הסיכומים ,תהנו:

ריכוז כלל הנושאים שהועלו בצוותי העבודה
שם המציע

נושא

רעיון כללי

1

דוד בוחניק

מגידו ב 2040

איך תראה מגידו בעוד  20שנים
ואיך נכון לפעול בכדי להגיע לשם

2

רונן לם

תב"ע וקליטת חברים
חדשים

צמיחה דמוגרפית ,זהות
אינטרסים ,בניית אמון בין חברים

3

יוסי פירקנר

TED

התקבצות חברי קהילה לצורך
לימוד וקידום נושאים קהילתיים

4

ויואן ברוך

בית קפה

בית קפה למפגש קהילתי נעים

5

אלעד טל

התכנסויות קהילתיות

התכנסויות חברים בנושא ליבה
אנושיים קהילתיים

6

מיכל הדר
לובטון

פרלמנט מגידו

פרלמנטים לשיח קהילתי במקום
ייעודי ומיוחד

7

איציק קדם

מה ששנוא עליך על תעשה
לחברך

דיון על התחשבות הדדית בין
חברים

8

מיכל הדר
לובטון

זכויות אדם ובעלי חיים

בעלי חיים בקהילה

9

פיני אוחיון

בית כנסת

בית התפילה של הקהילה

10

הדס יפה

בנק הזמן

מערך שיעודד מעורבות והתנדבות
בקהילה

11

דנה קלימי

חיבור הנוער לקהילה

ליכוד וגיבוש נוער מגידו בתוך
הקהילה

12

רויטל לוי
רונן

רשת תמיכה קהילתית

ראיית הפרטים בקהילה

13

מרים סדן

העצמת נשים

מפגשים לקידום נושאים הקשורים
בנשים

דף סיכום מפגש מס 1
שם המציע :דוד בוחניק הנושא :מגידו 2040
המשתתפים :דוד בוחניק ,ארז עמיר ,זיו הראל ,יפתח יפה ,רונן לם ,ניצן אמוס.
על מה דיברנו:
.1חתך האוכלוסיה מבחינת גילאים בעוד עשרים שנה,
.2מגוון של פתרונות דיור לכלל האוכלוסיה
.3מגוון של פעילויות לגיל הזהב
.4האם יישארו  2מעמדות של מתיישבים
.5מה גודל האוכלוסייה
.6פתרונות תעסוקה בתוך הקיבוץ ופיתוח הענף העיסקי
 .7איך גורמים לצעירים לחזור
המלצות לעשייה:
.1שחרור קרקעות לבנייה בצורה מדורגת כל פרק זמן של כ-חמש שנים
.2פיתרונות דיור להשכרה במסגר בתי האגודה
.3להקים צוות היגוי שיקדם את נושא ההצערה של היישוב ,וסוגיית המעמדות בקיבוץ
.4איחוד אינטרסים כלכליים של כלל התושבים
.5לקדם הקמת מ בנים ציבוריים של המועצה בשטחי היישוב  ,לדוגמה בית ספר ,אולם
ספורט.
 .6מיתוג היישוב ביחס לישובים אחרים בסביבה ,
 .7לשמר ולחזק את הפעילויות הקהילתיות והתרבותיות בישוב.
צוות לחשיבה :דוד בוחניק ,ארז עמיר ,זיו הראל ,יפתח יפה ,רונן לם ,ניצן אמוס.

דף סיכום מפגש מספר 2
שם המציע :רונן לם נושא :תב"ע
המשתתפים :דוד בוחניק ,שחר שורק ,יפתח יפה ,רקפת בנדה ,יניר שקד ,ניר בורנשטיין,
ארז אמיר ,זיו הראל ,עופר שוער ,איתי אוקסנפלד ,אמיר דגן.
על מה דיברנו:
 .1הצורך בהתניית התב"ע עם תהליכים חברתיים
 .2התב"ע כלי לצמיחה דמוגרפית .מטרה סופית  -קהילה אחת
 .3ללא שיח על קליטה לא יהיה ניתן להתקדם עם התב"ע
 .4לכולם ברור שיש צורך בתב"ע .ישוב שלא קולט הוא ישוב מזדקן
 .5האם אחרי שתאושר התב"ע הקיבוץ "יספור" את מתיישבי מגידו
 .6מצב של כיפוף יד מאחורי הגב בו הקיבוץ לא יכול להתקדם עם התב"ע עד שלא
יתקיים דיון על קליטה
 .7יש למצוא דרך לייצר זהות אינטרסים של כל המתגוררים ביישוב לטווח הרחוק
 .8תמיד יהיו שני סטטוסים אך חשוב שהקיבוץ יפתח את שעריו
המלצות לעשייה:
 .1לבנות אמון בין מתיישבי והאגודה החקלאית
 .2בנית מסמך משפטי שמחייב את הקהילה להתקדם עם התב"ע
 .3להוציא מסמך משפטי שמאפשר הסכמות להתקדם עם התב"ע ,בו תהיה
התחייבות לדיון על מהות הקליטה ,להביא לאישור בהצבעת מתיישבי.

דף סיכום מפגש מס 3
שם המציע :יוסי פירקנר הנושאTED :
המשתתפים :יוסי ,דפנה ,עופר ,קרינה ,שני ,תמר ,הדס ,יעל קורב ,ציביה גרין ,דניאל,
אמיר דגן ,מיכל ברקן ,ארנון ,אלעד טל
על מה דיברנו:
.1מה זה  TEDהרצאות ברמה גבוהה .הרצאות קצרות ממוקדות ומעניינות.
.2לייצר פורום שבו אנשים מתקבצים יחד ומכירים אחד את השני טוב יותר.
המלצות לעשייה:
.1אנשים בקיבוץ שחושבים שיש להם על מה לספר ייתנו הרצאה בקיבוץ.
.2לאחד עם הקבוצה של בית הקפה.
.3מפגשים לפי נושא.
.4ניתן לשלב עם רעיון של עסקים מביאים עסקים.
.5להזמין אוכלוסייה מבחוץ.
 .6לקבוע עוגן של מספר מפגשים קבוע בשנה ואז להחליט מה הקונספט של כל מפגש.
 .7הנעורים יכולים לעשות את בית הקפה.
 . 8להקים צוות ארגוני מתנדבים :יוסי ,שני ,יעל קורב ,קרינה ,קיטי ,תמר

יש לי יוזמה מספר 4
היזם :ויויאן ברוך
שם היוזמה :בית קפה קטן
הרעיון המרכזי :בית קפה שישמש לוותיקים ,הורים וילדים ,מכירת דברים קטנים ,אמנות,
מאפים ,תמונות .ההפעלה תהיה ע"י הקהילה ,אפשר לשלב התנדבות ע"פ הקונספט של
בנק הזמן
אבני דרך :הקמת צוות -ויויאן וקיטי אהל
שותפים לעשייה :לא הגענו לשלב זה שכן הייתה מחלוקת אם זה צריך להיות עסק או על
בסיס התנדבותי קהילתי.
___________________________________________________________________

יש לי יוזמה מספר 5
היזם :אלעד טל טלפון 0543304747 :אי מיילeatal@netvision.net.il :
היוזמה :מקום לנפש -מרחב פסיכולוגי פילוסופי
הרעיון המרכזי :התכנסות בתדירות אחת לתקופה (שבועיים ,חודש…) למפגש בנושאי
ליבה אנושיים  ,המפגשים ילוו בסרטים ,תאוריות ,הרצאות ודיונים .וישלבו נושאים
המעסיקים חברי קהילה בהיבט התאורטי והן בביטוי בחיי הקהילה (שאלות של זהות,
שייכות ,זרות ,משמעות ,קרבה ,זוגיות ,משפחתיות ,חינוך ,ערכים…)  .מתוך המפגשים
יגזרו תחושות עומק המלוות חברי קהילה .ויינתן מקום "להלכי רוח" שונים.

דף סיכום מפגש מספר 6
שם המציע :מיכל הדר לובטון הנושא :פרלמנט מגידו
המשתתפים :מיכל ,יפתח ,שרגא ,חן בן יצחק ,מוזס ,צבי ברקן ,מיכאל ,שחר שורק ,ניר
בורנשטיין
על מה דיברנו:
 .1פרלמנט /שיח קפה :מפגשים קבועים כל פעם בהצעות לדיון שמעלים חברי
הקהילה
 .2במפגשים עצמם יהיה מקום לדיון ,הצעות מעשיות לפתרון ש"יעלו "לישיבת ועד
הנהלה בשיתוף נציגות מדיון בפרלמנט.
 .3סוגים נוספים של מפגשים בקהילה בעלי אופי יותר ביתי -של משפות  ,של שיח
חופשי "על כוס קפה".
המלצות לעשייה:
הקמת צוות עניין שימסד את האופן למימוש ה"פרלמנט".
______________________________________________________________

דף סיכום מפגש מספר 7
שם המציע :איציק קדם הנושא :מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך
המשתתפים :איציק +יריב ברנר
על מה דיברנו?
 .1על משפחות שנמצאות במקום שונה ולכן מה שטוב למשפחה אחת עלול להפריע
למשפחה אחרת
 .2הצבת סלים ברחוב  -הופך למטרד אצל חלק מהתושבים
 .3קמינים  -פוגע באיכות החיים אצל חלק מהתושבים
 .4יהיה קשה להתחשב בכולם
 .5מצד שני יש לעשות הכול כדי להתחשב
 .6חשוב וצריך להקשיב "לצד השני"
המלצות לעשייה:


להמשיך להידבר

דף סיכום מפגש מספר 8
שם המציע :מיכל לובטון הנושא :זכויות אדם ובעלי חיים
המשתתפים :מיכל לובטון  ,דקל פלד ,דפנה בורנשטיין  ,איציק קדם
על מה דיברנו?
 .1איך שומרים על בריאות התושבים
 .2איך מתחשבים בבעלי החיים מבלי לפגוע בציבור הקהילה
 .3יצירת סביבה בטוחה לילדינו ולכלל התושבים
 .4יש חברים שחוששים לשלוח את ילדיהם לבד כיוון שחוששים
 .5האם החוק צריך להישמר גם ביישוב קהילתי
 .6מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך
המלצות לעשייה:


למצוא מנגנון לאכיפה



כללים להתנהלות עם בע"ח בקהילה



למצוא פתרון שייתן מענה גם לבע"ח (אזור שיהיה מיועד לכלבים בשעות מסוימות)



המשך הידברות

דף סיכום מפגש מספר 9
שם המציע :פיני אוחיון (הרחבה ד') הנושא :בית כנסת/מסורת לא דת !!
המשתתפים :פיני ואור אוחיון  ,יעל וחן בן יצחק ,רונן דושינסקי ,ניר ואודליה ארז ,יניב
ברוך ,נאווה ,אופיר ,ניר בורנשטיין ,איציק ,רבקה ,אלעד ,ארז ,שחר ,גיל ,שאול ,הדס,
גיל ,חיה בסודו ,פיני אוחיון
על מה דיברנו:
 .1המסורת כתרומה לקהילה ולא כפייה על האחר
 .2הקיבוץ שמר על ערכי הקהילה ללא היהדות
 .3בית התפילה משמש כמקום מפגש קהילתי
 .4חשש להקצנה ברגע שיוקם בית כנסת
 .5למנף את ערכי המסורת היהודית והתמיכה בקהילה לא יהיו משוייכים רק לבית כנסת
 .6ישנו מניין כבר למעלה מ 4-שנים ועשרות ילדי בר מצווה שהשתתפו בפעילויות עד
עכשיו
 .7הקמת המבנה אמורה לשרת את כלל ערכ הקהילה
 .8יש מקום להטרוגניות בקהילה
המלצות לעשייה:
.1הקמת צוות מצומצם אשר יורכב מ:
פיני אוחיון (הרחבה ד')
יעל בן יצחק
יניב ברוך
ניצה קריספין
הדס יפה
עדי טל
אודליה ארז

דף סיכום מפגש מספר 10
שם המציע :הדס יפה הנושא :בנק הזמן
המשתתפים :אלכס ,ניצה קריספין ,טרודי עטר ,חיה ,קידר ,יעל קורב ,רבקה אמיר ,מיכל
אהרוני ,אודליה ארז
על מה דיברנו?
 .1בנק זמן לשירות הקהילה (שיעורים פרטיים ,חלות וכדו) -שעות בהתנדבות.
 .2מי שתורם זמן יקבל שעה לטובתו והשאר ילך לבנק הקהילה.
 .3בנק הזמן יכול לשמש גם לאירועים כלליים.
 .4הדס יפה מתנדבת להוביל את זה.
 .5צורך של האוכלוסייה המבוגרת בעזרה.
המלצות לעשייה


מציאת פלטפורמה להירשם להתנדבות -צרכי התנדבות דרושים ויכולות ושירותי
התנדבות.



בחינת יישום בנק זמן בשתי קהילות בסביבה שלנו שמשתמשים -כגון טבעון.



צוות :הדס יפה ,מיכל אהרוני ,אודליה ארז ,דניאל וולסקי ,קיטי אוהל ,שאול קידר.

_____________________________________________________________

דף סיכום מפגש מספר 11
שם המציע :רויטל לוי רונן הנושא :רשת תמיכה קהילתית
המשתתפים :רויטל לוי רונן ,אודליה ארז ,סיגל בר ,יסמין ג'ק ,יעל בן יצחק ,איריס זיו ,אנה
לוידינסקי ,רות מגן ,דפנה וניר בורנשטיין ,עופר שוער ,מוזס בן שחר ,חיה (מתפרה) ,עדי
ואלעד טל ,צבי ברקן.
על מה דיברנו?


חשיבות למסד מנגנון של רשת קהילתית .



תמיכה ותשומת לב למבקשים עזרה ולנזקקים .



הגדרת סל תמיכה ברור וצנוע של תשומת לב.



ראיית הפרטים בקהילה.

המלצות לעשייה:


איחוד ועדות קיבוץ אגודה לועדת קהילה אחת.



מיפוי אנשים וצרכים



משפחות מאמצות לוותיקים (דף קשר)



איחוד תקציבים ומשאבים.



מאגר מתנדבים סביב תחומי תוכן ברורים.



הגדרת תחומי אחריות ברורים.

דף סיכום מפגש מספר 12
שם המציע :מרים סדן הנושא :העצמת נשים
המשתתפים :הגר וובסטר ,רות רובנס ,טרודי עטר ,סיגל בר ,שני לם ,איריס זיו
על מה דיברנו:
.1הקמת פעילות שוטפת מגוונת לנושאים הקשורים לנשים,
.2תקציבים,
.3אימהות ,
.4דימוי גוף
.5יוזמה לפעילות חיצונית לדוגמא התנדבות ,יוזמה פוליטית
המלצות לעשייה:
.1מפגשים של לפחות פעם בחודשיים ,
.2פנייה לתקציב מהממסד ,וגם תשלום אישי
.3יוזמה של מאגר מידע לנשים גם פנימי וגם חיצוני
.4אחראיות לארגון מפגשי נשים  ,טרודי עטר  ,הגר וובסטר ומרים סדן
______________________________________________________________

דף סיכום מפגש מספר 10
שם המציע :דנה קלימי הנושא :חיבור הנוער לקהילה
המשתתפים :יסמין ז'ק ,מירב רוזריגז ,שני לם ,ויויאן ,מעיין שלו ,ארנון ,עינת ,יניר ,שירי
על מה דיברנו?
 .1חיבור הנוער לקהילה ולעצמו  -ליכוד וגיבוש הנוער
המלצות לעשייה:


לבדוק אל מול השמו"צ אם אפשר לפתוח סניף במגידו ,או להשתמש במשאבים
שלהם כדי לייצר פעולות פנימיות



פרוייקט של הקמת מרחב (זולה גדולה) שתעבור מדור לדור ,לשלב את פרוייקט
המצווה



מסיבות/ערבי נושא  -מקום למפגש חברתי  -בהובלת ההורים



טיולים



הקמת צוות בשיתוף עם הנעורים לבירור הצרכים .לא להגזים בפעילויות

אז....
אחרי שקראתם את כל היוזמות הנפלאות שעלו
מהשטח ,קדימה ,שנסו מותניים ועיזרו להן לקרות
באמת!
מזכירים שב 20/2-תתקיים פגישת ניתוב איתנו,
הצוות המארגן ועם נציגים מועד ההנהלה.
הזמנות אישיות יחולקו ליזמים.
ואם במקרה לא הייתם באירוע הבינוי ,ועולה לכם
רעיון חדש ,שלא מופיע פה ,מוזמנים לפנות אל
אודליה ארז או אל הדס יפה ותוזמנו גם אתם לפגישת
הניתוב.
שבוע נפלא לכולם ,צוות בינוי קהילה.

