מטה שיתופי  -תכנית עבודה לשנת :5602
מטרה
 .3המשך בניית רלבנטיות של המטה
לקיבוצים השיתופיים ולחבריהם

אופן פעולה
ביקורים בקיבוצים
ארגון מפגשים של ממלאי תפקידים
ארגון ימי עיון

ארגון כנסים
חיזוק הקשר הישיר עם חברי הקיבוץ

 .2ייצוג הסוגיות הייחודיות של הקיבוצים
השיתופיים בתנועה ומול הרשויות.
 .1חיזוק השקפת העולם של חברי הקיבוץ,
צעיריו ובניו

ליווי צמוד של קיבוצים בתהליכים פרטניים
הסקת תובנות מתוך המפגשים וניסוח הבעיות
שיחות עם איתן ברושי על סוגיות אלו לתיאום עמדות
פגישות עם נציגי רשויות
המשך סדנאות שיח בקיבוץ
קיום סמינר רעיוני לצעירי הקיבוץ
פיתוח פורמט מומלץ לסמינר נקלטים והתאמתו
לכל קיבוץ
ארגון ימים מרוכזים לנקלטים

יעד
לפחות פעם בשנה בכל קיבוץ
 מפגשי מזכירים – לפחות  6בשנה
 פיילוט מפגש משאבי אנוש
 יום עיון נוסף בנושא מוטיבציה בקיבוץ השיתופי
 יום עיון בנושא קליטה לקיבוץ השיתופי
 ימי עיון נוספים בהתאם לצרכים שיעלו
 כנס בנושא כלכלה שיתופית כחלופה לכלכלה הקיימת
 כנס שנתי של המטה השיתופי
 שדרוג אתר שווים
 הגדלת מספר הנחשפים אליו
 תחזוקת דף הפייסבוק
 מפגשים עם חברים בקיבוצים– לפחות  31בשנה
 עבודה עם  4-1קיבוצים
מפגש חודשי של הצוות לאיתור וניסוח בעיות
מפגש חודשי קבוע עם איתן
בהתאם לצורך
לפחות ב 1 -קיבוצים
לפחות ב 6-קיבוצים
קיום סמינר לפחות ב 6 -קיבוצים
שני מפגשים חד יומיים לתכנים כלל קיבוציים
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פיתוח השקפת העולם הרעיונית של בני הנעורים

.4

.1

.6

.7

 המשך פיתוח מערכי הדרכה אקטואליים ותחזוקת אתר שווים
 שני מפגשים לחשיפה של תכני הדרכה רעיוניים ומתודות
להעברתם בשיתוף מחלקת החינוך.
השתתפות מלאה של יהודה

השפעה על השיח המתקיים בתנועה הקיבוצית השתתפות בהובלת קורס מנהלי קהילה וביציקת
התכנים הניתנים בו.
ובקיבוצים שעברו שינוי.
השתתפות בפורומי חשיבה המתקיימים בתנועה – צוות היגוי
לזהות הקיבוץ ,צוות היגוי למחלקת המשימות ועוד.
הובלת נושא הקואופרציה כמרכיב זהות מרכזי של הקיבוץ ,כדרך
לחיבור חברי הקיבוץ לשלד ערכי בנוי ולבחירה בו כחלק מזהותם
האישית והקיבוצית.
איסוף מידע וארגונו
מיפוי מאגר פרויקטים קיימים אפשריים
חיזוק המעורבות החברתית של הקיבוצים
"
איתור מאגר פרויקטים פוטנציאלים
קשר רציף עם מחלקת משימות של התנועה הקיבוצית
הקמת צוות פעיל בנושא הובלת מעורבות חברתית בקיבוצים
מורכב מחברים בוגרים ,מצעירים ומחברי קידום המודעות
הקואופרטיבית כדרך לחיזוק מנגנוני השיתוף בקיבוצים שעברו שינוי
תנועות השיתופיות
שוטף
שיחה על הנושא בכל ביקור בקיבוץ
עבודה איטית לשינוי תודעה בבית התנועה
הובלת צוות קואופרציה תנועתי
קידום המודעות הקואופרטיבית כדרך
ולהטמעת הנושא כנושא מרכזי בעבודת כל רכזי
ושמירה על קשר עם עולם הקואופרציה
לחיזוק מנגנוני השיתוף בקיבוצים שעברו
האגפים בתנועה
שינוי
שיחה על מרכיב הזהות הקואופרטיבי של הקיבוצים ויתרונות החיבור
השתתפות בפורומים אזוריים
אליו בפורומים האזוריים.
כנס בתחילת מרס לאנשי הכלכלה והחברה לחידוד
ארגון כנס בנושא כלכלה שיתופית
יתרונות הכלכלה השיתופית וחיזוקה
יצירת צוותי עבודה משותפים לארגון הסמינרים
בניית קשר עבודה פעיל עם הקבוצות
הרעיוניים השונים
השיתופיות
בניית אמנת שותפות בין הקבוצות השיתופיות לתנועה הקיבוצית לפחות עם שתי תנועות
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