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פעילים במחוז

22.2.2012

נא להביא את
החומרים למפגש

שלום רב,
הנדון:

ועידה רעיונית של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

ועידה רעיונית של מפלגת העבודה ,אשר תעסוק בנושאים שיהוו את הבסיס הרעיוני לכתיבת מצע המפלגה תתכנס
בתאריך  .15.4.12במפלגה מספר ועדות העוסקות בגיבוש עמדות בנושאי הליבה למצע המפלגה.
מחוז הקיבוצים יקיים ועידה רעיונית ,שתעסוק במספר נושאים מרכזיים ,טרם מועד ועידת המפלגה .הצעות
המחוז יועברו למפלגה.
הועידה של המחוז תתקיים:

ביום שישי  ,16.3.2012משעה  08.00עד  13.00בבית התנועה הקיבוצית )כתובת בלוגו( ,באולם
ליאונרדו בקומה ).- 2נקבע יום שישי כי אנו נדרשים ליום דיונים וזה היום שמרבית החברים אינם עובדים(.
סדר יום:
 08.00עד  - 08.30התכנסות וכיבוד
 08.30עד  - 09.00פתיחה ,מטרות והסבר על דרכי העבודה ביום זה – חניק מרשק וזאב )ולוולה( שור
גיבוש אידיאולוגיה פוליטית בעידן הפוליטי המודרני -ח"כ יצחק )בוג'י( הרצוג
 09.00עד 10.00

הצגת עבודת ועדות המפלגה העוסקות בנושאים הבאים :
 ביטחוני-מדיני -ח"כ בנימין )פואד( בן אליעזר -מרכז הוועדה במפלגה
 חברתי-כלכלי -פרופ' ח"כ אבישי ברוורמן – מרכז הועדה במפלגה
 חינוך – אורה חכם -מרכזת הוועדה במפלגה
 ממשל ודמוקרטיה -מיכה חריש -מרכז הוועדה במפלגה
 התיישבות – זאב )ולוולה( שור -מזכיר התנועה הקיבוצית

 10.00עד - 12.00

שולחנות עגולים )עבודה בקבוצות( בנושאים:
חברתי -כלכלי ,ביטחוני – מדיני ,חינוך ,ממשל ודמוקרטיה ,התיישבות
הקבוצות יתפזרו לחדרים הסמוכים לאולם ליאונרדו ,ויונחו ע"י מנחים

 12.00עד - 12.15

הפסקה קצרה

 12.15עד - 13.15

פאנל -הצגת עבודת הקבוצות ,התייחסות חברים
סכום היום.

מצורף לזה ריכוז תמציתי של עבודת וועדות המפלגה .חומרים נרחבים יותר ניתן להוריד מאתר המחלקה
הפוליטית באתר הקיבוצים.
חברים יום זה הוא חשוב ועוסק בנושאים החשובים לכל אחת ואחד מאתנו ,כמו גם לכלל אזרחי המדינה.
אני רואה חשיבות עליונה בהשתתפות של כולן וכולם ביום זה.
ארגון יום זה הוא מורכב ועל מנת שאוכל להיערך בהתאם ,הנכם מתבקשים להחזיר את טופס ההשתתפות הכולל
את הבחירה שלך להשתתפות באחד מהנושאים של השולחנות העגולים ,עד לתאריך  11.3.12בפקס או באימל
)פרטים בלוגו(.
להתראות
חניק מרשק
מזכירת המחוז052 -2578279 ,
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טופס השתתפות בועידת מחוז הקיבוצים16.3.12 -

שם פרטי ומשפחה................................................................ :
קיבוץ:

................................................................

ברצוני להשתתף בחוג )נא למלא בריבוע המתאים(:

חברתי – כלכלי
מדיני  -ביטחוני
חינוך
ממשל ודמוקרטיה
התיישבות

נא להחזיר באימל או בפקס )פרטים בלוגו( עד לתאריך .11.3.2012
תודה ולהתראות בועידה

