מחוז הקיבוצים

תכנית עבודה מחוז
הקיבוצים במפלגת
העבודה לשנת 2016
הצעה לדיון
התוכנית מבוססת על:

"מעגלים מתרחבים"  ,תכנית שטח של המחנה הציוני -ח"כ מיכל בירן
תוכנית "מפלגת העבודה המתחדשת"-גלעד רבינוביץ מנכ"ל המפלגה
ותוכנית מחוז הקיבוצים לשנת 2014

•

בניית קמפיינים מפלגתיים לקידום פעילות הח"כים כולל הקצאת משאבים
להגברת חשיפה.

•

סיורים סיעתיים במקומות ובנושאים שעל סדר היום הציבורי.

•

חלוקת נושאים וקבוצות זהות באוכלוסייה לכל ח"כ.

•

פגישות עם פעילים שמעוניינים להיות מעורבים בבניית התכנית על פי
הנושאים והקבוצות.

•

הקמת פורום מומחים ,מפגשי למידה ואיתור צרכים ,בחינת נקודות
החיבור לעמדות הסיעה ואיתור דמויות מפתח בקהילה.

•

כתיבת תכנית עבודה של כל צוות ,איסוף תכניות העבודה מכל הצוותים
וכתיבת מסמך מסכם כולל הערכת עלויות והקצאת משאבים.

•

חלוקת הארץ לאזורי מיקוד גיאוגרפים והצמדת ח"כים לאזורים.

•

בתיאום מלא עם הסניף והפעילים :בניית תכנית מפגשים ,אירועי שיתוף
ציבור ותכנית נגישות ופניות ציבור לכל ח"כ בכל אזור.

•

מיפוי ואיתור הבעיות המקומיות המרכזיות של כל אזור גיאוגרפי ,עבודה
משולבת עם נציגי ונבחרי הציבור של הסיעה באזור.

חזון
• הרחבת מעגלי ההשפעה והשותפות על דמותה
הלאומית ,כלכלית-חברתית ,מדינית-ביטחונית של
מדינת ישראל דרך מפלגת העבודה-המחנה הציוני.
• העצמת כוחו וחיזוק מעמדו של מחוז הקיבוצים
במפלגת העבודה -בקביעת ערכיה ,תכניתה,
מנהיגותה וסדר יומה.
• קידום האינטרסים ההתיישבותיים והקיבוציים של
התנועה הקיבוצית וההתיישבות.

פעילות פוליטית ומפלגתית באזורים ובקיבוצים.
מטרות
• העצמת כוחו של מחוז הקיבוצים במפלגה ,באזורים ובקיבוצים.
• חיבור הפעילויות והעשייה של חברי הכנסת לפעילות המחוז.

איתור
נאמנים
בקיבוצים
•

איתור ופיתוח מנהיגות
מקומית.

התחברות
למוקדים קיימים
והקמת חדשים

פורום
רכזי אזור

•

התחברות לכוחות באזורים.

•

איתור מתנדבים.

•

בניית תוכנית עבודה ברמה •

הגעה להסכמות עם הנהלות

אזורית.

קיבוצים.
•

שילוב תחומי הפעולה עם פעילי
המפלגה וחברי הסיעה.

•

קשר עם ארגונים חוץ מפלגתיים.

פעילות
פוליטית
ומפלגתית
בקיבוצים
•

קיום סקר ליצירת תוכנית

מהפכת
מידע
וניו-מדיה
•

עבודה.

השתלבות באתר האינטרנט
ובניו -מדיה המפלגתית.

הסברה

•

הקמת צוות הסברה.

•

תוכנית הסברה ייחודית

•

בניית תוכנית עבודה.

הפצתה באמצעי תקשורת

•

מיפוי ואיתור בעיות וצרכים.

תנועתיים.

•

איתור מימון לפעילות.

•

חשיפת התוכנית.

•

קיום אירועי שיתוף הציבור.

•

השתתפות פעילים וחברי
המוסדות בפעילות המפלגה.

•

בניית תוכנית מפגשים ואיתור
קהלי יעד.

•

סיוע מפלגתי ביח"צ.

התפקדות חברים למפלגת העבודה
מטרות
• העצמת כוחה של התנועה הקיבוצית במפלגה ע"י מקסום מספר
המתפקדים .הגדלת מספר חברי המפלגה בקיבוצים ,ושימור

החברים הקיימים" -חבר מביא חבר".
• הגדלת פוטנציאל התמיכה במחנה הציוני בבחירות לכנסת ה. 21 -

השלמה
וריענון
הנאמנים
בכל
קיבוץ

• איתור נאמנים בקיבוצים.
• הקמת צוות מקומי שיסייע לנאמן ו/או שילוב חברי

מוסדות המחוז בצוות.
• סיוע ושכנוע ע"י ראשי מועצות וארגונים -חברי מפלגה
והנהגה מקומית.

• שמירה על תקנון המפקד במפלגה -צורת ההתפקדות של

מפקד 2016
10,000
מתפקדים

הקיבוצים .
• איתור קבוצות זהות בקיבוץ וצירופם למפלגה.
• פעילות מפלגתית בקיבוצים ואירועי "שיתוף ציבור" -יחד
עם ח"כים ואנשי מפתח.
• בניית תוכנית עבודה ייחודית לקבוצת הצעירים בקיבוצים.
• פרסום באמצעי תקשורת.

• מיפוי ואיתור הבעיות המרכזיות בקיבוצים.

הסברה

• סקר עמדות.
• הקמת צוות הסברה.
• בניית תוכנית הסברה ייחודית .
• בניית תוכנית למפגשים וכנסים.

• הקמת רשת של משתתפים ,מובילים מקצועיים ומתנדבים.

• איתור אנשי מפתח בקיבוצים בדגש על דמויות עם נגיעה
לתחום החינוך והנוער.

נוער

• הפצה בקרב מזכירי הקיבוצים החברים במפלגת העבודה
על כך שקיים גוף נוער במפלגה
• הכנת מאגר נתונים על בני נוער המעוניינים לקחת חלק
בפעילות מפלגת העבודה.
• הזמנת בני הנוער מהקיבוצים למפגשים ארציים

צעירים

פעילות בחברה הישראלית" -מעגלים מתרחבים"
מטרה
 .1השפעה על אופייה של מדינת ישראל דרך המפלגה והמחוז
בהקמת "מעגלים מתרחבים".
 .2הגעה לקהלים חדשים שאינם תומכי המחנה הציוני על מנת להגדיל
את התמיכה וההצבעה עבורו בבחירות לכנסת ה.21 -
• איתור גופים לשיתוף פעולה ולמימוש נושאים ופעילות
שעל סדר היום בחברה בישראל.

הקמת
צוותים

• הקמת צוות היגוי וצוותי פעולה ע"פ נושאים וסדר יום.
• הקמת צוות מומחים לבניית תוכנית לכל קבוצה.
• בניית תוכנית פרישה גיאוגרפית.
• מינוף וטיפוח מנהיגות מקומית.

ועידות,
כנסים,
מפגשים

פעילות בחברה
הישראלית

•

איתור קבוצות שונות בחברה
הישראלית ,וקיום פעילות
משותפת בניסיון להגיע לשיתופי
פעולה.

•

סדנאות משותפות לדיונים על
"סדר יומה של החברה".

•

ועידה רעיונית -גיבוש
עמדות המחוז
והטמעתם בועידת
המפלגה ובמצעה.

הסברה
ודוברות

•

חשיפת הפעילויות בתקשורת
הארצית ,המקומית,
המפלגתית והקיבוצית.

•

הקמת רשת של משתתפים
מובילים מקצועיים ומתנדבים.

פעילות הנגזרת מסדר היום של המפלגה.
מטרה
 .1העצמת כוחו וחיזוק השפעתו של המחוז במפלגה ומוסדותיה,
ושמירה על האינטרסים של המחוז.

 .2העצמת כוחו וחיזוק השפעתו של המחוז במוסדות הלאומיים

ואחרים ,ושמירה על האינטרסים של ההתיישבות והקיבוצים.
העצמת כוח המחוז

שמירה על כוחו
של המחוז ומימוש
צורכי המחוז

במשרדי ממשלה,
במוסדות הלאומיים,
ובמפלגה.

•

הקמת צוות מקצועי שיעסוק בתקנונים
וחוקת המפלגה.

•

הגדלת מספר נציגי הקיבוצים באיוש
תפקידים .הכנת תכנית עבודה לאיתור
תפקידים במשרדי ממשלה ,ובמפלגה.
איתור חברי קיבוץ לקידום שיבוצם
בתפקידים.

הערכות
לבחירות
לכנסת ה21-

הסברה
ודוברות

• חשיפה והסברה בכל אמצעי התקשורת • .הטמעת מערכות מידע מתקדמות
למחוז/לסניפים/לקיבוץ -בשוטף ובזמן
• שיתוף גורמים חיצוניים כמו :מוסדות
לאומיים ,הסתדרות ועוד.

הבחירות.
• בניית מערכי ליווי ,הדרכה והטמעה.

• תיק בחירות למחוז ולקיבוץ הבודד.
• שילוב תחומי הפעולה של ח"כים יחד עם
השטח .
• מידע ומחקרים -ע"י המפלגה.
• חיזוק מערך הדוברות והניו מדיה עם
המפלגה.

גיבוש מדיניות
המחוז מול
המפלגה
ומוסדותיה
ומוסדות לאומיים
וחיצוניים

קבלת החלטות
במוסדות
המפלגה

•

קיום בחירות בהתאם לסדר
היום של המפלגה.

•

הקמת צוות פוליטי פעיל לשמירה על האינטרסים של
הקיבוצים וההתיישבות במדינה ובמפלגה.

•

בניית תוכנית עבודה פוליטית-מפלגתית (כולל סיורים)
בנושאים הקשורים לקידום הקיבוצים וההתיישבות.

•

בניית תוכנית עבודה פוליטית-מפלגתית בנושאים
הקשורים לסדר היום של המפלגה.

•

שיתוף פעילים וחברי מוסדות של המחוז בתוכנית
העבודה ובפעולות.

•

שיתוף גורמים במפלגה ובסיעה.

•

שיתוף גורמים חיצוניים.

