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ירון לינדמן - התנועה הקיבוצית אגף חברה, קהילה ותרבות
איציק שפרן- התנועה הקיבוצית אגף חינוך ומשימות
אורי אופיר - התנועה הקיבוצית אגף חינוך ומשימות

מירון שיפר-  כפר מסריק
נועה גופר- מחלקת ישובים מ.א מגידו

לילך היטמן- יפעת
רוני קינן- כפר חרוב

אודי בורוביץ'- שדה יואב

חברי 
הצוות

התנועה הקיבוצית היא תנועת התיישבות ציונית משימתית, 
של קיבוצים שהינם אגודות שיתופיות חקלאיות. התנועה 

הקיבוצית מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, 
מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב 

הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה 
תוך עדיפות לנגב וגליל.

התנועה הקיבוצית פועלת על בסיס ערכים אוניברסאליים 
ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון ערך האדם , שוויון 

הזדמנויות וקידום נשים, והזכות לכבוד ולחרות.

התנועה מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס 
ערכי לחוסן כלכלי וחברתי,מכירה במגוון המאפיין את 

הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת 
משלבת; כשהיא רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים 

במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.

חזון 
התנועה 

הקיבוצית 
ויעודה
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ברוח חזון התנועה הקיבוצית, מטרתנו ב"מצטרפים לקיבוץ"  

לסייע בגיבוש גישה פרו-אקטיבית של הקיבוץ ומסגרותיו בקשר 

עם המצטרפים החדשים לדרך החיים הקיבוצית.

 כל קיבוץ הרוצה לצמוח ולהתחדש צריך לפעול באופן מודע 

וליזום הכרות עם הקיבוץ דרך הכרת מושגי היסוד בעולם 

הקיבוצי, היכרות עם ההיסטוריה לצד היכרות עם אירועים 

משמעותיים בקיבוץ. עבודה עם מצטרפים חדשים מחייבת תהליך 

מקדים בקיבוץ של בחינה עצמית, בניה של התכנים והעברתם 

למצטרפים החדשים בכלים שונים.

 "מצטרפים לקיבוץ" הוא כלי לקשר עם הדור הצעיר של 

הקיבוץ, זאת תוך מתוך רצון לרתום ולחבר אותם כדור צעיר 

של שותפים בקיבוץ.

"מצטרפים לקיבוץ" הוא כלי עזר לעבודת הקיבוץ בקליטה של 

משפחות צעירות, בנים ולכל מי שנקלט בקיבוץ.

בחינהמבוא
בחינת מרכיבי התוכן הרלוונטיים לקיבוצכם.תיעדוף 

חשיבות העיסוק בהם.

בניה
חלוקת אחריות מי בונה איזה תוכן בקיבוץ.

באיזה שלב בתהליך הקליטה יש עיסוק בתוכן זה.  
כיצד מועבר התוכן, שיחה, התנסות, סיור.

העברה
העברת תוכן בהתאם לשלב המתאים בקליטה.משוב 
מהנקלטים וחיבור לאחראי כיום בקיבוץ על נושא זה.

מבנה 
המודול
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מושגים 
בסיסיים 

בנושא

קיבוץ
צורת יישוב ייחודית לישראל, 

מקורה בראשית המאה ה-20 

בניסיונות סוציאליסטים לאומיים. 

קבוצה - קבוצה אינטימית שרק 

יחידים יכולים להצטרף אליה ואינם 

מתקבלים בקלות. לתפיסתם, 

האינטימיות עדיפה בחיים 

משותפים. הם האמינו כי זו הדרך 

להגשמת אידאל עבודת הכפיים 

ועבודת החקלאות. לעומת קבוצה 

גדולה ופתוחה לכולם, שבה אין קשר 

קרוב בין החברים.

גרעין מייסד
על פי רוב, הקיבוצים יוסדו על ידי 

קבוצה שהתגבשה בתנועת נוער, 

בארץ או בתפוצות. גרעין זה על פי 

רוב קבע רבות מאופיו ומסורותיו של 

הקיבוץ.

תנועה מיישבת
כל אחד מהקיבוצים הוקם על ידי 

תנועה מיישבת. תנועות אלו היוו 

המשך לתנועות הנוער והזיקה בין 

הקיבוצים התבססה על תפיסת 

עולם וגיבוש פוליטי. כיום כלל 

הקיבוצים בארץ מרוכזים בתנועה 

הקיבוצית ולצדה הקיבוץ הדתי. 

בין התנועות המיישבות ניתן למנות 

את הקיבוץ הארצי- השומר הצעיר, 

תק"ם, איחוד הקבוצות והקיבוצים, 

הקיבוץ המאוחד, חבר הקבוצות 

ועוד.

תנועת הנוער
מראשיתן של תנועות הנוער 

הציוניות הוגדר הקיבוץ כיעד 

הגשמה לבוגריהן. חלק מתפיסתן 

את משימתן בחברה הישראלית 

היתה התיישבות קיבוצית על 

גבולות הארץ וגרעיני התנועות אף 

נאבקו על זכותם להקים נקודות 

רחוקות עד כמה שניתן. קיבוצים 

רבים רואים בתנועות הנוער מרכיב 

משמעותי בזהותם וחלק מתפיסת 

החינוך שלהן, בין תנועות הנוער 

הפעילות בקיבוצים, השומר הצעיר, 

הנוער העובד והלומד, המחנות 

העולים ותנועת הצופים.

הרעיון הקיבוצי
המבנה הקיבוצי הינו יישוב שמאוגד 

כולו באגודה שיתופית שהמשמעות 

התנהלות דמוקרטית שיוויונית שלכל 

חברי הקיבוץ יכולת השפעה שווה על 

סדר היום הקיבוצי. הקיבוץ מאורגן 

במוסדות מקבלי החלטה, אסיפה/

שיחת הקיבוץ כגוף העליון, מזכירות 

הקיבוץ - פורום נבחר וועדות 

שמקבלות תחומי אחריות לניהול. 

הקיבוץ הוקם כישוב כפרי מבוסס על 

חקלאות.

חיי הקומונה
הם מימוש של רעיון בו קבוצת בני 

אדם שאינם בהכרח קרובי דם, 

מתארגנים באופן וולונטרי וחיים 

כחברה שיתופית בנכסיה, בייצור 

ובצריכה. 
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מהפכת התעשיה
מהפכת התיעוש בשנות ה60, הקמה 

של מפעלים קיבוציים בחצרות 

הקיבוצים בכדי להעמיד משאבים 

לקיום הקיבוץ לצד החקלאות.

מיסוד הקיבוץ
מקבוצה אינטימית לקבוצה ממוסדת 

ומתואגדת באגודה שיתופית 

חקלאית.

עבודה שכירה
בעשרות שנות קיומם הראשונות 

של הקיבוצים הקיבוצים שמרו 

על עבודה עצמית מכיוון שהיותם 

מעסיקים נתפס כסתירה 

אידיאולוגית. בשנות ה-70 לאחר 

המהפכה התעשייתית, נכנסו 

יותר ויותר עובדים שכירים לענפי 

הקיבוץ. בהתחלה למפעלים 

ובהמשך גם לתפעול המערכות של 

הקיבוץ.

שינויים 
מהותיים 

בקיבוץ

המשבר הכלכלי
משבר הקיבוצים בשנות ה-80, כך 

כונה המשבר הכלכלי החריף שחוו 

חלק גדול מהקיבוצים. המשבר 

התגלה בתחילת שנות השמונים 

והתעצם לאחר תוכנית הייצוב 

הכלכלית של 1985, בה נעצרה 

האינפלציה. המשבר התאפיין 

בצבירת חובות גדולים מצד 

הקיבוצים ובכושר החזר נמוך. 

למשבר התלוו בחלק מהקיבוצים גם 

משברים חברתיים ודמוגרפים.

תאגוד
מושג כולל שניתן למהלכים 

האירגוניים והמשפטיים שהתבצעו 

בקיבוצים רבים בעקבות המשבר 

הכלכלי שאיים על עתידם. כדי 

להגן על חברי הקיבוץ מפני 

קשיים כלכליים של עסקיהם, החל 

תהליך אירגוני בו הוקמו תאגידים 

נפרדים לעסקי הקיבוץ כדי שלא 

יסכנו כלכלית את הקיבוץ וחבריו, 

ויאפשרו בין השאר גם להכניס 

שותפים לעסקי הקיבוץ.

שוויון ערך העבודה
אופן התנהלות בקיבוץ השיתופי 

כיום ובכלל הקיבוצים בעבר, בה 

נותק הקשר בין הערך הכלכלי של 

העבודה לבין התקציב/התמורה 

אותה מקבל החבר. חובת החבר 

הינה לתת את כל כח עבודתו 

לקיבוץ ולקבל את צרכיו מהקיבוץ 

בהתאם ליכולת הקיבוץ ללא 

קשר לתרומתו או לערכה הכלכלי 

האלטרנטיבי של עבודתו.
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החינוך המשותף
תפיסה חינוכית בה מתחנכים 

הילדים מינקות ועד בגרות. הוא 

נחשב בזמנו לתולדה טבעית של 

עקרון השוויון שהיה נהוג בקיבוץ, 

הקיבוץ היה אחראי לחינוך על 

כל הבטיו: הכלכליים הערכיים 

והחברתיים. 

חיי הילדים התנהלו בשלושה מעגלי 

חיים: בית הילדים, חדר ההורים 

והקיבוץ. ילדי החינוך המשותף 

גרו בבתי הילדים, ישנו בלינה 

המשותפת, במרבית הקיבוצים 

וביקרו בבתי ההורים בשעות אחר 

הצהריים, עיקרון מרכזי בחינוך 

המשותף הוא החינוך הבלתי-

סלקטיבי: כל ילדי הקיבוץ ללא יוצא 

מן הכלל נהנו מהזכות ללמוד 12 

שנות לימוד. 

מערכת החינוך הקיבוצית מחויבת 

לכל ילדי הקהילה, כולל ילדים בעלי 

צרכים מיוחדים, תוך תפיסה של 

שוויון ערך האדם.

מערכת החינוך הקיבוצית מקיימת 

מבנה חינוכי מערכתי, ברצף 

התפתחותי, מלידה ועד סיום התיכון, 

בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, 

לילדי הקהילה הקיבוצית על כל גווניה 

וזרמיה ולילדים מקהילות נוספות.

מערכת החינוך הקיבוצית יוצרת 

סביבה חינוכית ולימודית המותאמת 

לצורכי הילדים, לצורכי ההורים 

והקהילה, תוך דיאלוג מתמיד ביניהם.

מערכת החינוך הקיבוצית מחנכת 

לצדק ולמעורבות חברתית, לאהבת 

הארץ, לשמירת הטבע והסביבה, 

ולערכי הקהילה הקיבוצית.

מערכת החינוך הקיבוצית שואפת 

לממש את עקרונותיה החינוכיים 

בקהילות חינוכיות נוספות. מחלקת 

החינוך הקיבוצית פועלת ברוח 

העקרונות הנ"ל ומתמקדת במספר 

נושאים: פיתוח איכותן ומקצועיותן 

של מערכות החינוך הפורמליות 

והבלתי פורמליות בקיבוצים, 

כבסיס לקהילות איכותיות 

השואפות לגדול ולצמוח.

עוד פועלת מערכת החינוך הקיבוצית 

להרחבת והעמקת הפעילות בבתי 

החינוך כיום

הספר, במערכות החינוך בקיבוצים 

ובמועצות האזוריות לגיבוש מדיניות 

חינוכית מתאימה למציאות המשתנה, 

כמו גם להרחבת שילובם וקליטתם 

של ילדים ונוער )ישראלים, נעל"ה, 

ילדים ממוצא אתיופי( במערכות 

החינוך הקיבוציות.

בנוסף, עוסקת מערכת החינוך 

הקיבוצית במתן ייעוץ והנחייה 

למערכות חינוך גם מחוץ לתנועה 

הקיבוצית.
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ביטויים 
בחיי 

היומיום

הזהות הקיבוצית נשמרת ברמת 

הקיבוץ הבודד המתואגד כאגודה 

שיתופית של חבריו, אשר בעיקרה 

מאורגנת על יסודות של בעלות 

הכלל על הקניין כולו או חלקו ובין 

מטרותיו, שוויון מוסכם, שיתוף 

בייצור, בצריכה ובחינוך.

ברמת התנועה, היותם של הקיבוצים 

שייכים למסגרת התנועתית המנחה, 

המייעצת, המאגדת והמייצגת את 

כלל הקיבוצים גם כלפי הקיבוץ 

הבודד וגם כלפי רשויות חיצוניות 

באה לביטוי הזהות הקיבוצית 

בטיפוח ערכי היסוד של שוויון, 

סולידריות ועזרה הדדית, תרומה 

לחברה, והתגייסות למשימות. 

כיצד באה לידי ביטוי הזהות הקיבוצית? 

הקיבוץ חלוץ לפני המחנה, 

ממקימי ומיישבי הארץ, בהנהגת 

המדינה, בהתיישבות, בתרבות, 

בחברה ובכלכלה. 

מימי המשבר הכלכלי הגדול בסוף 

שנות ה 80, מצא עצמו הקיבוץ 

מתמודד עם סימני שאלה קיומיים, 

עם שינויים מרחיקי לכת באורחות 

החיים, עם שינוי בסדרי העדיפות 

שבין משימתיות לאומית לקיום 

עצמי. בנוסף התמודד הקיבוץ עם 

עזיבת חברים ועם חוסר רצון של בניו 

להקלט בקיבוץ. 

במעבר חד הפך דימוי הקיבוץ 

מנכס לאומי לחברה המחפשת 

את דרכה לקדמת הבמה. מחברה 

מובילה ומשפיעה בכל מוסדות 

המדינה ועד להיעלמות מוחלטת 

מהממשלה, מהכנסת וממרכזי 

השפעה וקבלת החלטות.

 

ושוב, בתקופות של קושי לאומי כמו 

מלחמה, מתגלה הקיבוץ ע"י הציבור 

ביכולותיו ובאטרקטיביות שלו. 

החוסן, היכולת להתמודד, האמונה 

בדרך והנחישות הם אלה שמחזירים 

את הקיבוץ למקומו הראוי והמוביל 

בחברה הישראלית בכל המישורים.

כיצד הקיבוץ נתפס בחברה הישראלית לאורך השנים?
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הקיבוץ כחברה 
דמוקרטית

הקיבוץ נבנה כמערכת דמוקרטית, 

ומערכת חיים זו מעוגנת בתקנון 

הקיבוץ ומבוססת על תקנות האגודות 

השיתופיות החקלאיות בחוק 

הישראלי. מבנה זה מאפשר לכל חברה 

וחבר בקיבוץ להעלות נושא לדיון 

ולהציע הצעות לסדר היום.

יחסים 
בין אדם 

לחברו 
בקיבוץ
מושגים בסיסיים

הקיבוץ כחברה 
הומניסטית

היה מי שכינה את הקיבוץ "כיצירה 

היהודית החדשה של המאה-20" 

הקיבוצים ככלל נבנו כחברות יהודיות 

הומניסטיות קרי, הדת ומוסדותיה 

הושארו מחוץ לגדר הקיבוץ בעוד 

החברה הקיבוצית עיצבה מסורות 

וריטואלים תרבותיים ששאבו 

ממסורת ישראל וחברו לערכי הקיבוץ. 

דוגמאות מרכזיות לכך , כתיבת 

ההגדה הקיבוצית לפסח, תפילת 

יזכור שכתב אבא קובנר, משימות בר 

המצווה, טקסי השבועות בקיבוצים.

הדדית בקיבוץ מתחדש(, ואשר 

בתקנונה קיימת הוראה באחד או 

יותר מהענינים האלה:

1. חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם 

למידת תרומתם, לתפקידיהם או 

לוותקם בקיבוץ;

2. שיוך דירות בהתאם לתקנות 

האגודות השיתופיות )שיוך דירות(

3. שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט 

קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד 

שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר 

לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון 

בדבר הגבלת הסחירות באמצעי 

הייצור, באופן שהשליטה בהם לא 

תעבור לידי החברים, הכל בהתאם 

לתקנות האגודות השיתופיות )שיוך 

אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש(, 

התשס"ו-2005

ג/ קיבוץ עירוני 

אגודה שיתופית הפועלת לתרומה 

ומעורבות חברתית בחברה 

הישראלית, המאורגנת על עקרונות 

של עבודה עצמית ושל שיתוף 

בהכנסות, בצריכה ובחינוך על בסיס 

עקרונות של שוויון בין החברים.

סוגי הקיבוצים מתוך תקנות האגודות 

השיתופיות:

א/ קיבוץ שיתופי  

אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, 

המאורגנת על יסודות של בעלות 

הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל 

שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.

ב/ קיבוץ מתחדש 

אגודה להתיישבות שהיא יישוב 

נפרד, המאורגנת על יסודות של 

שיתוף הכלל בקנין, של עבודה 

עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, 

בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות 

הדדית בעבור חבריה, בהתאם 

לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות 

הקיבוץ כאגודה שיתופית
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הרחבות 
וצמיחה 

דמוגרפית

הרצון והצורך בצמיחה 
דמוגרפית, הישארות 

וחזרת בנים, יצירת 
רצף גילים, שדרוג 
השירותים, וכמובן 

שיפור סיכויי ההישרדות 
של היישוב כמערכת 

בת קיימא בימים בהם 
הקליטה המקובלת הלכה 

ופחתה, הביאו לחפש 
דרכים נוספות להמשך 

התפתחותו של הקיבוץ.

בדצמבר, 1995 כאשר מועצת מקרקעי 

ישראל קיבלה את החלטה 737 

המתירה הרחבות למגורים באגודות 

שיתופיות של יישובים חקלאיים 

וביניהן גם הקיבוץ, הדבר התאפשר.

קצב ההתקדמות של הקמת 

ההרחבות היה בתחילה איטי ביותר 

בהשפעת הבג"ץ הידוע בשם "בג"צ 

הקשת המזרחית" שהביא לביטולה 

של החלטה 737 והחלפתה בהחלטות 

שהציעו לקיבוצים המתרחבים 

תנאים פחות טובים. בנוסף מכשולים 

משפטיים, תכנוניים וביורוקרטיים, 

התנגדויות על רקע אידאולוגי של 

חברים בקיבוצים ושל חלק מהממסד 

הקיבוצי השפיעו אף הן על התהליך.

הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים 

)ועדת בן רפאל(, אשר פרסמה את 

הדו"ח שלה בשנת, 2003 נדרשה אף 

היא לנושא השכונות, והצביעה על 

קליטת חברים לאגודה השיתופית 

באופן המסורתי כהסדר מועדף 

להגדלת האוכלוסייה בקיבוץ, אם כי 

לא התנגדה להקמת שכונות קהילתיות 

על ידי קיבוצים החפצים בכך.

למרות כל אלה, הוקמו עשרות 

שכונות קהילתיות בקיבוצים. הקמת 

שכונה קהילתית יצרה בקיבוץ מצב 

חדש מעצם העובדה שבאותו יישוב 

מתגוררות שתי אוכלוסיות שיש להן 

מאפיינים וצרכים שונים. 

בצד הגידול והצמיחה הדמוגרפית 

התגלעו קונפליקטים לא מעטים 

שחלקם הגיע גם לבתי המשפט.

למרות זאת, בקיבוצים רבים חזרו 

בתי הילדים להתמלא, הפעילות 

התרבותית קיבלה תנופה מחודשת 

והקיבוץ חזר להיות מבוקש לקליטה 

לחברות מלאה ע"י בני הקיבוץ 

ואחרים, ביניהם גם תושבי הרחבות 

המבקשים להתקבל לחברות בקיבוץ.

קיבוצים רבים חזרו וחוזרים לקלוט 

בנות ובני קיבוץ ושאינם בנים רק 

לחברות מלאה בקיבוץ, ואף מוצאים 

את הדרך לבטל את הסטטוסים 

המרובים בקיבוץ ככל שניתן, וליצור 

מוטיבציה אצל כמה שיותר חברים 

בחברות לסוגיה לעבור למסלול 

המועדף של חברות מלאה.
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תרבות 
קיבוצית

יצירת התרבות של 
הקיבוץ מתפרשת על 

פני תחומים רבים והיא 
מהווה נדבך חשוב במה 

שאנו מזהים כיום כתרבות 
ארץ־ישראלית מקורית 

וייחודית: השפה העברית, 
ריקודי עם ושירי עם, 

שירה בציבור.

הקיבוץ גם יצק תכנים חדשים 

לטקסים ולחגים יהודיים קיימים 

)ההגדה וסדר הפסח הקיבוציים(. 

הדגיש בהם את הקשר לאדמה 

ולטבע )חג האסיף, ט"ו בשבט וחג 

הביכורים( ואף חידש חגים חקלאיים 

שנזנחו )חג הגז, חג העומר(.

כמו כן, נוכל למצוא יוצרים חברי 

הקיבוצים בתחומים רבים: בספרות 

העברית )אבא קובנר, יונת ואלכסנדר 

סנד, אהרון מגד, נתן שחם, עמוס עוז 

ועוד(. בשירה העברית )זרובבל גלעד, 

נתן יונתן, אמיר גלבוע ואחרים(, 

באמנויות הפלאסטיות )יחיאל שמי, 

 יוחנן סימון, ציונה תג'ר(, וכן בכל יתר

תחומי האמנות: מחול, תיאטרון 

ומוסיקה.

הקיבוץ הקים שפע של גופים 

ומוסדות, שתפקידם לאפשר את 

המשך היצירה והפעילות התרבותית 

בתוך כל קיבוץ וקיבוץ-ועדות 

תרבות, ועדות חגים, מועדון חברים, 

אולמי מופעים, בתנועות הקיבוציות-

חוגים וסדנאות לעיון וליצירה, כתבי 

עת-"מבפנים״, ״הדים״ , ״שדמות״, 

"שורשים׳׳, וגם בזירה הכלל-

חברתית ניכרת פעילותו התרבותית 

של הקיבוץ: בתי הוצאה לאור 

של ספרים-"ספריית הפועלים״, 

״הוצאת הקיבוץ המאוחד", מכוני 

מחקר-"מכון יד טבנקין" שבאפעל, 

"מרכז תיעוד וחקר של השומר 

הצעיר״ שבגבעת חביבה, ״המכון 

לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי״ 

שבאוניברסיטת חיפה; וכן מספר 

רב של ספריות, ארכיונים, גלריות 

ומוזיאונים לאמנות, לארכיאולוגיה, 

לטבע ולמדע, הפזורים בקיבוצים 

השונים ופתוחים לקהל הרחב.

הקיבוץ ביקש לעצב את הזהות 

היהודית ברוח ערכי תנועת העבודה. 

לפיכך, טבועה מערכת הסמלים 

והטקסים שיצר הקיבוץ בחותם 

ההתמודדות עם הדילמה בין הרצון 

לדחות את הישן לבין הרצון להמשיכו, 

בין הרצון להינתק מכמה סמלים 

ומסורות המשותפים לעם היהודי 

לתפוצותיו לבין השאיפה להמשיכם.

עם זאת, אין לראות בדילמה זו 

כממצה את אופייה של מערכת 

הסמלים והטקסים וגם אין לראות 

את מערכת הסמלים והטקסים 

שפיתח הקיבוץ כתופעה קבועה 

ויציבה, אלא כתהליך הרצוף שינויים. 

שינויים אלה קשורים בתמורות 

שהתחוללו בתוכו, כמו גם באלה 

שהתחוללו ומתחוללים גם היום 

ביחסיו עם החברה הסובבת.
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התנדבות 
ותרומה

התנועה הקיבוצית 
היא תנועת התיישבות 
ציונית משימתית. ככזו 

היא מעודדת צמיחה, 
התחדשות, התיישבות, 

התנדבות, תרומה, 
עשייה חברתית ושליחות 

בחברה הישראלית 
ויהדות התפוצות.

באמצעות אגף המשימות הלאומיות, 

מחלקת הביטחון ושאר מחלקות 

התנועה פועלת התנועה כרשת 

משלבת עם הקיבוצים בארגון 

מתנדבים, בשיגור בנות ובנים לשנת 

שירות לפני יציאתם לשירות צבאי 

בפנימיות, כפרי נוער, מרכזי קליטה 

ובתנועות הנוער הציוניות. בנוסף, 

מגוייסת התנועה לארגון וסיוע 

במשימות לאומיות בהכנת בנות 

ובני הנוער לעשות שירות צבאי 

באופן משמעותי ובדגש על יציאה 

למסלולי פיקוד, חינוך וקצונה.

תהליך 
הקליטה
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תהליך 
הקליטה

 הדגמה לטבלה 

תחומי תוכן עיקריים 
בחיי הקיבוץ, והדרך 

לחשיפתם במהלך 
תהליך הקליטה.

תחום תוכן

תרבות

חינוך

ערבות הדדית

ערכי קיבוץ

יחודיות הקיבוץ

זכויות וחובות

ביטוי בחיי היום-יום     
נורמות

עיסוק מרכזי פיתוח 
שיח קהילתי, קבוצות 

רלונטיות

ביטוי רעיוני ורקע 
היסטורי ומסורות

עיסוק מינימלי קשר 
עם בעלי תפקידים

הכרעות שהתקבלו 
בקיבוץ בשנים 

עיסוק מקסימלי, סיור 
בקיבוצים אחרים, 

מודלים ממקום אחר
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תהליך 
הקליטה

 הדגמה לטבלה 
המשך << 

תחומי תוכן עיקריים 
בחיי הקיבוץ, והדרך 

לחשיפתם במהלך 
תהליך הקליטה.

תחום תוכן

תקציב משותף

דמוקרטיה 

צעירים

משפחות

ותיקים

נוער

ביטוי בחיי היום-יום     
נורמות

עיסוק מרכזי פיתוח 
שיח קהילתי, קבוצות 

רלונטיות

ביטוי רעיוני ורקע 
היסטורי ומסורות

עיסוק מינימלי קשר 
עם בעלי תפקידים

הכרעות שהתקבלו 
בקיבוץ בשנים 

עיסוק מקסימלי, סיור 
בקיבוצים אחרים, 

מודלים ממקום אחר
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חבילה 
מודולרית 
לנקלטים
 מחלום משפחתי 

 למציאות קהילתית  

יצירת חבילה מודולרית לשימוש הקיבוצים 
ליישום קליטה בקיבוץ

< חיבור בין הנקלטים לבין הקיבוץ וערכיו.

< גיבוש הנקלטים עם חברי הקיבוץ והקלה על חבלי   

הקליטה וההשתלבות במקום.

< עזרה לנקלטים להכיר טוב יותר את המקום על כל היבטיו.

< עידוד הנקלטים לקחת חלק בהווי ובעשייה בקיבוץ.

< אפשרות לשיח ערכי, רעיוני בקיבוץ.

קבלת החלטות

גיבוש תכנית 
עבודה

הגדרת יעדים 
ותחומי פעילות

תוכןנושא
קבלת החלטת אסיפה על הצטרפות לקליטה. <

גיבוש חזון וזהות לקיבוץ. <

גיבוש מדיניות קליטה. <

תכנית לטווח קצר-פעילות שוטפת <

תכנית לטווח ארוך-איתור הזדמנויות <

יעדים מספריים. <

התייחסות סטטוטורית תכנונית. <

התייחסות משפטית/חוזית. <

קביעת לוחות זמנים. <

חלוקת אחריות לקידום משימות בין חברי הצוות. <
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משאבים

דרכי שיווק 
ופרסום

ניהול מאגר 
קליטה

תוכןנושא
הכרות מעמיקה עם המשאבים העומדים לרשותכם: תקציב, אווירה  <

קהילתית, מתנדבים, דירות אירוח, ייזום פרויקטים מצמיחי קליטה.

הקמת צוות צמ"ד-מרכז ועדת קליטה, מרכז ועדת קבלה, פרוייקטר למנהלת  <

הבנייה, מנהל קהילה, נציג חינוך, נציג נקלטים.

מרכז פניות לקליטה-מומחה תוכן. <

שימוש במאגרי מידע. <

פרסום-אינטרנט יישובי ומועצתי, מאגר נקלטים של התקצ, כתבות תדמית. <

כתובות וטלפונים, מספר ילדים וגילאים, מקצועות, ימי הולדת וכד'. <

הקמת טבלת מעקב ורישום קבוע לצורך מעקב קשר שישמש גם להערכות  <

תכנונית של צרכי הישוב.

תאום ציפיות

היכרות עם 
הישוב

קבלת פנים 

תוכןנושא
תאום ציפיות הדדי הוא משמעותי לסיכוי ההשתלבות של הנקלט בישוב. <

הסבר פנים ורושם חיובי חשוב גם עם הנקלט לא ימשיך בהליך הקליטה. הוא  <

ישמש שגריר אוהד של הישוב בכל מקום.

לקיים סיור בישוב. <

מפגש על הדרך עם משפחה/ות )אפשר גם נקלטות( בתאום איתן <

ביקור בגני ילדים, מבני ציבור, וכד' <

אירוח אצל משפחה מארחת. <

לאפשר פגישה באווירה נינוחה וחופשית, להציע שתיה, כיבוד והעסקת  <

ילדים. )בכפוף לצורך ואפשרויות(

לקיים שיחת פתיחה כללית. <
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שיחה והיכרות 
עם המשפחה

מתן תשובות

מידע

תוכןנושא
מסירת מידע על הישוב תוך מתן תמונה מאוזנת של יתרונות, קשיים והדרך  <

להתמודדות איתם.

מתן תשובות ענייניות לשאלות תוך למידה של הנושאים החשובים עבור הנקלט. <

הזדמנות לקבלת מידע נוסף על הנקלט, לבחון ציפיות וצרכים. <

אמינות-לשמור על אמינות המידע ולא להטיח מה שלא ניתן לביצוע. <

סיום הביקור-סיום באווירה חיובית והבטחה לשמירה על קשר גם אם הנקלט  <

איננו מעוניין להיקלט בישוב.

גם אם התשובה שלילית חשוב להקפיד שתאמר בנימה חיובית. <

תשובה מהירה ובזמן שנקבע מראש. <

מידע, שקיפות והתעניינות כנה, מאפשרת פתיחות ובחירה נכונה. <
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