פורסם בדף מזכירות 25.9.09 1100

 .1צוות קשר לאוכלוסיית הבנים מסיום י"ב ועד שחרור מצה"ל/שרות לאומי
השתתף בדיון :עמי וולקוביץ'.

א .רקע
בפגישות שנערכו לאחרונה בהשתתפות נציגי ההנהלה ,נציגי ועדת בנים ,הורי בנים שסיימו י"ב /
י"ג  /חיילים ,והבנים בקבוצת אוכלוסיה זו ,עלו מספר נקודות למחשבה ,בעקבותיהם גובשה
הצעה להקים 'צוות קשר'.
להלן עיקר הנקודות שעלו בפגישות ושהוצגו בישיבה הנוכחית על ידי עמי וולקוביץ':
 תקופת הזמן מסיום י"ב ועד סיום שרות צבאי/שרות לאומי מתאפיינת בכניסה ויציאה
של הבנים מהמסגרות השונות .בנוסף ,במרבית המקרים המסגרות בהם משתלבים הבנים
)י"ג ,צבא( אינן מאפשרות להם להתפרנס ולהתנהל באופן חופשי ,ופועלם בתקופה זו
הינו בעיקר התנדבותי.
 הקשר של הקיבוץ עם הבנים מסיום י"ב ועד השחרור מצה"ל לא מספק .יש חשיבות
לייעד אדם או צוות חברים שיתמקדו במתן מענה לצורכי הבנים המשתייכים לקבוצה זו,
ויעניקו להם ליווי צמוד ואוהד עד כמה שניתן.
 קיימת תחושה שעל הקיבוץ לחזק את הקשר עם קבוצת בנים זו על מנת שירגישו שייכות
ורצון להמשיך ולהשתלב בקיבוץ גם לאחר סיום המסגרות הטרום צבאיות והצבאיות.

ב .הצעה לייסוד 'צוות קשר'
ב .1.כללי

א .צוות קשר הינו חלק אינטגרלי מוועדת בנים.
ב .צוות קשר הינו אחד משני צוותי עבודה של ועדת בנים.
ג .צוות קשר אחראי לטפל באוכלוסיית הבנים בגילאי סיום י"ב ועד סיום שרות צבאי/שרות
לאומי) .צוות עבודה שני של ועדת בנים אחראי לטפל באוכלוסיית הבנים מסיום שרות
צבאי/שרות לאומי ועד בכלל(.
ב .2.מטרות צוות קשר
א .לקיים קשר חם ,אוהד ,ענייני ובונה בין הבנים לבין הקיבוץ.
ב .להוות גוף מסייע ותומך לבנים מסיימי י"ב  /י"ג  /קד"צ  /שרות לאומי  /שרות צבאי במגע מול
מוסדות ובעלי תפקידים בקיבוץ.
ג .להוות כתובת וממשק מקשר בין הבנים לבין הקיבוץ בתחומים כלליים ,קהילתיים ,אישיים וכו'.
ב .3.תפקידי צוות קשר
א .ריכוז אינפורמציה רלוונטית )חובות ,זכויות ,זכאויות ,הטבות וכיו"ב( והעברתה לבנים.
ב .קיום פגישות ושיחות כלליות עם הבנים אחת לתקופה ,ובעיקר לפני תחילת מסגרות חדשות
)לקראת סיום י"ב ,לקראת י"ג ,לקראת גיוס לצה"ל(.
ג .בניית תוכנית עבודה שנתית והוצאתה לפועל ,בתיאום עם ועדת בנים ותקציבה.
ד .ריכוז פניות הבנים בתחומי דיור ,וניהולן מול ענף השכרת דירות.
ה .מענה וטיפול בפניות הבנים בתחומים השונים.
ו .סנכרון פעילות 'צוות קשר' עם ועדת בנים.
ב .4.סמכויות
הפעלת הצוות וקיום תוכנית העבודה השנתית  -בהתאם לתקציב שאושר על ידי ועדת בנים.
ב .5.הרכב הצוות )כולם בהתנדבות(
יפעת הררי ואורלי סיגלמן )מרכזות( .עמי וולקוביץ ,חנה ישראלי ,בת שבע שוורץ ,עדנה דגן,
נאווה גל.
ב .6.משך כהונת הצוות
 3שנים.

ג .עיקרי הדיון במזכירות





ההצעה לקיום צוות קשר מבורכת מאד .היא גם עשויה להוות פתרון אפקטיבי בחיזוק
הקשר עם הבנים ובמתן מענה לצורכיהם המשתנים בתקופה שמסיום י"ב ועד שחרור
מצה"ל/שרות לאומי.
מטרות הצוות בהחלט ראויות .לגיטימי שהורי הבנים מתנדבים לקחת חלק פעיל ומרכזי
בצוות .יחד עם זאת יש חשיבות ליצירת המשכיות לפעילות הצוות לאורך זמן ,תוך
הימנעות מסיטואציה בה חברי הצוות מתחלפים בתדירות גבוהה.
חשוב שהצוות יעבוד באופן אובייקטיבי ,אל מול החלטות הקיבוץ ובסנכרון מלא עם
ועדת בנים ,תוך מתן מענה לכלל הבנים המשתייכים לקבוצות הגיל הרלוונטיות.

ד .סיכום והחלטה
ד .1.המזכירות מאשרת את ההצעה לייסוד צוות קשר בהתאם למתווה המוצע לעיל .חברים
נוספים המעוניינים להצטרף להרכב הצוות המוצע מתבקשים לפנות לאחד מחברי ועדת מינויים
)זהבה קלרמן ,מרים )בקר( כהן ,דני שני(.
ד .2.המזכירות מברכת את וועדת בנים ואת צוות הקשר המתהווה  -על היוזמה ורוח ההתנדבות.
ד .3.המזכירות מקווה ומצפה שבאמצעות פעילות וועדת בנים וצוות הקשר תשתפר הרגשת
הבנים וההורים בכל הקשור למענה לצורכיהם המשתנים ולהרגשת הבית בקהילה ובקיבוץ.

