
המכללה החברתית כלכלית, המרכז לפיתוח קואופרטיבי באג'יק-מכון הנגב, ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי כלכלי וסביבתי

קורס קואופרטיבים - כלכלה דמוקרטית יוצרת חברה צודקת

מטרות הקורס: 

היכרות עם הקואופרטיב ככלי אלטרנטיבי בכלכלה והיכרות עם הכלכלה החברתית והקואופרטיבית 
בארץ ובעולם. בנוסף, תוכלו לרכוש כלים מעשיים להקמת קואופרטיבים, תוך יצירת תשתית עבודה 

משותפת בין קואופרטיבים קיימים וקרקע להקמת התארגנויות חדשות.

תכנית הלימודים בקורס:

המפגשים:
6.11| מפגש היכרות וחשיפה )ללא תשלום(- קואופרטיבים ושינוי חברתי – המודל 

הקואופרטיבי כמנוף לעשייה ושינוי כלכלי חברתי. מרצה: ערן בוכלצב, המרכז לפיתוח קואופרטיבי 
ב"אג'יק – מכון הנגב"

13.11| מפגש # 1: היסטוריה וזהות- התפתחות התנועה הקואופרטיבית והזהות הקואופרטיבית 
בארץ ובעולם. מרצה: עמית פרידמן-מזרחי, המרכז לקידום קואופרציה בצפון

20.11| מפגש # 2: קואופרציה וכלכלה בת קיימא- תפקיד הקואופרציה בכלכלה מקומית מקיימת 
ובכלכלה הגלובלית. מרצה: ד"ר גילי ברוך, מנהלת התכנית לקידום כלכלה מקומית מקיימת, שתי"ל

25.11| מפגש # 3: כלכלה חברתית- שינוי חברתי, סוציאל-דמוקרטיה וקואופרציה. 
מרצה: ד"ר אפרים דוידי, המכללה החברתית כלכלית ואוני' ת"א

4.12| מפגש # 4: בנקאות קואופרטיבית- מרצה: עו"ד יפעת סולל, יו"ר ברית הקואופרטיבים 
לצדק חברתי כלכלי וסביבתי

11.12| מפגש # 5: היתרון לגודל-  הקואופרטיב משני צדי הרכש ומיזם מוסדות העוגן בנגב 
מרצה: רייפי גולדמן, המרכז לפיתוח קואופרטיבי ב"אג'יק – מכון הנגב"

18.12| מפגש # 6: המבנה הקואופרטיבי: חברות, אחריות ודמוקרטיה מודל מונדרגון 
מרצה: אייל אדלר, קואופרטיב "העגלה" מצפה רמון

25.12| מפגש # 7: פאנל אנשי שטח וחברי קואופרטיבים
1.1| מפגש # 8: יתרונות הקואופרטיב במימד העסקי- המודל העסקי הקואופרטיבי בסקטורים 

שונים. מרצה: ערן בוכלצב, המרכז לפיתוח קואופרטיבי ב"אג'יק – מכון הנגב"
8.1| מפגש # 9: תעסוקה קואופרטיבית- קואופרטיב עובדים והתמודדות עם אתגרים 

חברתיים באמצעות קואופרטיבים. מרצה: עו"ד יפעת סולל, יו"ר ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי 
כלכלי וסביבתי 

15.1| מפגש # 10: סיכום - חזון לעתיד גדול  מגמות עכשוויות, דגמים מאתגרים, הכלים 
העומדים לרשותנו ומחשבות על התארגנות עתידית. מרצה: רייפי גולדמן, המרכז לפיתוח קואופרטיבי 

ב"אג'יק – מכון הנגב"

הקורס יתקיים ב"ביתא", רח' יהושע צורף 34 בימי רביעי בין 19:00-21:30.

עלות הקורס: 300 ש"ח.  עלות מפגש בודד: 40 ש"ח. תינתן הנחה לסטודנטים וחברי קואופרטיבים.

לפרטים והרשמה:

assafrot@gmail.com ,052-5454488 ,רכז הקורס - אסף רוטברד
http://www.sea.org.il/?p=1053


