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לכבוד מנהל\ת משאבי אנוש בקיבוץ  2מזכיר  2מרכז משק  2מנהל המפעל  2מנהל מש"א במפעל
הנדון  :פרטים ,הרשמה והסדרי תשלום
לסדרת המפגשים בנושא בניית תרבות מוטיבציה ומחוברות בקיבוץ
נושא חיזוק המחוברות של החברים לקיבוץ ולמקום עבודתם
ותחזוק המוטיבציה והרצון של החבר "להגדיל ראש" בעבודתו
ובחייו בקיבוץ ,מעסיק את כל ממלאי התפקידים בקיבוצים
השיתופיים ואת החברים עצמם.
לצורך העניין גיבשנו עם פרופ' צבי סגל ,החוקר את נושא
המוטיבציה במשך שנים ומביא תובנות חדשניות ובלתי
מוכרות ,סדנה בת חמישה מפגשים ,בהפרשים של  /-1שבועות
בין מפגש למפגש.

שם הסדנה "כלים לבניית תרבות מוטיבציה ומחוברות בקיבוץ השיתופי".
מתוך הנחה שכדי לבצע שינוי בתרבות הארגונית בנושא הגברת המוטיבציה ,כל ממלאי
התפקידים המרכזיים הרלבנטיים יידרשו לעבוד יחד ולכן ממליצים שישתתפו לפחות כמה
מהם.
מטרת הסדנה :בניית תהליך שיטתי להבנה ולחיזוק מאפייני המוטיבציה והמחוברות של
המשתתפים ,כדי שיוכלו בהמשך להוביל תהליכים לבניית תרבות מוטיבציה ומחוברות בקיבוצם
מרצה :פרופ' צבי סגל .דוקטור ופרופסור לפסיכולוגיה העומד בראש פרויקט המוטיבציה
האירופאי של קבוצת ( PEARSONתאגיד הלמידה וההוצאה לאור הגדול בעולם).
התכנית:
מפגש א' (יום ב'  – 23.63.0.שימו לב לשינוי!)  -הבנת המנועים הפסיכולוגיים של המוטיבציה
האישית
• מה זו מוטיבציה ,התפתחות תפיסת המוטיבציה לאורך השנים ,מנועי מוטיבציה בדורות השונים,
חשיבות מוטיבציות המפתח ,השילוב הנכון בין מוטיבציה ומחוברות ,גורמים פנימיים וחיצוניים
הגורמים לאנשים לאבד את המוטיבציה שלהם.
• מילוי שאלון המוטיבציה הממוחשב של  Motivaומדריך פיתוח אישי מותאם עבור כל משתתף
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מפגש ב' (יום ג'  - )20.64.0.דרכים לבניית מוטיבציה אישית
•

מהן מוטיבציות המפתח של המשתתפים ,כיצד הן נבנות ,הבנת מצב מוטיבציוני של אנשים ,תהליך סיפוק
מוטיבציות המפתח ,חשיבות ודרכים ללקיחת אחריות על המוטיבציה האישית.

•

בניית מוטיבציה לתחומי הערך השונים בקיבוץ (חברתית ,מקצועית ,משפחתית ,תרבותית)...

מפגש ג' (יום ג'  - )6..6..0.בניית מנהיגות מוטיבציונית
•

מהי מנהיגות מוטביציונית ומהם מרכיביה.

•

הקשר בין מנהיגות מוטיבציונית לביצועי הקבוצה ,חיבור חברתי בקבוצה ,שיתוף פעולה בין החברים,
אושר אישי ,התפתחות אישית ומקצועית וכד

•

כיצד הופכים מנהל למנהיג מוטיבציוני

מפגש ד' (יום ג'  - )01.6..0.שיפור המצב המוטיבציוני בקבוצות
•

סקירת המצב המוטיבציוני של קבוצת המשתתפים

•

כיצד מזהים את צרכי המוטיבציה המשותפים של חברי קבוצה

•

כיצד פועלים לשיפור מצב מוטיבציוני של קבוצה

מפגש ה' (יום ג'  - )62.60.0.בניית תרבות של מוטיבציה ומחוברות בקיבוץ
•

זיהוי  DNAמוטיבציוני של קיבוץ

•

מקורות לקונפליקטים מוטיבציוניים בקיבוץ השיתופי

•

סוגי המחוברות של חברי הקיבוץ עם קיבוצם בדורות השונים

•

בניית תהליך לשיפור המצב המוטיבציוני בקיבוץ
אנא קבעו ביומנכם – את תאריכי הסדנה :יום ב'  /1.01.3/וימי ג' 0/.05.3/ ,31.0/.3/ ,0/.0/.3/ /3.00.3/

בין השעות  01.10-3/.10במועדון בית אורי בקיבוץ גן שמואל.
הערות:
 מחיר למשתתף –  3,/00כולל מע"מ ,עבור השתתפות בחמשת המפגשים.
 התשלום הוא עבור השתתפות בחמישה מפגשים כולל כיבוד קל וחומר נלווה.
 בגלל חשיבות הרצף ,לא ניתן להירשם לחלק מהמפגשים ולא ניתן להחליף משתתף.
 בגלל עלות הסדנה לא תהיה הנחה על מספר משתתפים מאותו קיבוץ ולא יהיה החזר על היעדרות ממפגש.

 הסדנה מוגבלת ל /0 -משתתפים ולכן – כל הקודם זוכה  -הזדרזו להירשם ! ! !
צוות המטה השיתופי
מריו טויב ,יהודה סלומון ,מאיה שפיר
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