לינק לקובץ:
תוכנית:
תאריך:
שעה:
רשת:

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3443915&CID=102568

מה בוער
12/10/2010
10:49:09
גלי צה"ל

כותרת :עמוס רבין ,חבר קיבוץ יקום ולשעבר
מקיבוץ געש ,מנכ"ל איגוד התעשיה
רזי ברקאי  :עמוס רבין ,שלום.
עמוס רבין  :שלום רב.
רזי ברקאי  :איפה אתה היום? ביקום או בגעש? או בשניהם?
עמוס רבין  :אני חבר קיבוץ יקום אבל נולדתי בגעש ליד הים,
לשני הורים ארגנטינאים שהגיעו ב 49-מארגנטינה  ...קיבוץ.
רזי ברקאי  :כשגעש הייתה געש ולא קניון אחד גדול ,הא?
עמוס רבין  :נכון ,נכון .פעם התביישנו שאנחנו נמצאים כ"כ במרכז
ולא על הגבול ,אבל היום אני יודע כשעסקי הנדל"ן פורחים אז
מי יודע איפה יותר טוב?
רזי ברקאי  :עמוס רבין הוא מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית,
ואנחנו מראיינים אותו כי בגל"צ היום אנחנו משבצים או עושים
יום שידורים מיוחד במלות מאה שנה לתנועה הקיבוצית ,או איך
נאמר מאה שנה לתנועה הקיבוצית או מה שנשאר ממנה .אבל
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תעשייה קיבוצית בוודאי פורחת ,אתם במחזורים של מה? של
כמעט ארבעים מיליארד שקל בשנה ,נכון עמוס?
עמוס רבין  :נכון .קודם כל התנועה הקיבוצית קיימת ונושמת
וחיה ומפתחת ,והתעשייה הקיבוצית אגב זה תופעה מאוד מיוחדת
איך חברה חקלאית הקימה תעשייה מתוך הבנה שצריך להמשיך
ולצמוח ולהתפתח ,ומהבחינה הזו זה בהחלט מהפכה מאוד גדולה
שקרתה בתנועה הקיבוצית .והיום התעשייה הקיבוצית היא מקור
הכנסה מספר אחד בבסיס הכלכלי של התנועה הקיבוצית .והמחזור
הכולל מגיע לארבעים מיליארד שקל.
רזי ברקאי  :חלק לי את זה לכמה זה תצרוכת מקומית וכמה זה
ייצוא.
עמוס רבין  :מתוך הארבעים מיליארד שקל שלושים ואחד,
שלושים ושתיים מיליארד שקל זה של התעשייה הקיבוצית והשאר
זה המפעלים האזוריים ,ומתוך השלושים ושתיים מיליארד שקל
קרוב לעשרים מיליארד שקל זה ייצוא ופעילות בינלאומית וזה..
רזי ברקאי  :תן לי דוגמה לייצוא מוצלח כזה.
עמוס רבין  :ייצוא מוצלח כזה אני יכול לתת ,יש הרבה מאוד
דוגמאות .קודם כל יש כל תעשיית המים ,שזה כולל את נטפים ...
ואת נען דן ג''יימס ואת קלסטרוגבט שהיום זה ג''ונדיר ווטר,
שמייצאים לכל העולם ומובילים את העולם בתעשייה הזאת .יש
את אבן קיסר שמייצאת את השיש ,שיש קיסר לכל העולם ,כולל
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השוק הגדול שלהם באוסטרליה .יש את  ...סאסא ,יש את לסאון,
ברעם ,חברות שבתחום שלהן הן מובילות בעולם.
רזי ברקאי  :יש גם תעשיית היי טק מפותחת ,או אתם יותר
בתעשיות המסורתיות?
עמוס רבין  :אנחנו בעיקר בתעשיות המסורתיות ,המתקדמות .לא
בתעשיית הלואו טק ויחסית גם לא בתעשיית ההיי טק .יש מספר
מפעלים אבל יחסית למדינה יש יחסית מספר מצומצם ,אבל
תעשייה מסורתית מאוד מתפתחת..
רזי ברקאי  :תן לי קצת מספרים של אנשים ,לא של כסף.
עמוס רבין  :שאנחנו מעסיקים כ 40-אלף עובדים ,שבעים אחוז
מהם בפריפריה ,יש אזורים שבעיקר התעסוקה בתעשייה זה
בתעשייה הקיבוצית ,למשל בגליל העליון ,עמק הירדן ועמק בית
שאן .רוב רובם של המועסקים הם מהסביבה ,ובערך רבע הם
חברי קיבוצים .בסך הכל גם זאת תעסוקה מאוד מתקדמת יחסית,
משכורות מאוד מכובדות ו..
רזי ברקאי  :רגע ,תן לי להבין שנדע איפה אנחנו עומדים.
כשאתה מקבל בסוף החודש את הלוק שלך עמוס רבין מנכ"ל
איגוד התעשייה הקיבוצית זה הולך למשק או זה הולך לכיס
הפרטי שלך?
עמוס רבין  :היום ביקום זה מה שנקרא קיבוץ עבר את השינוי
ויש כאלה מתוך  280יש  200אז כיום חלק הולך לכיס הפרטי
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של האנשים וחלק הולך לקיבוץ.
רזי ברקאי  :ולמה משמש הכסף הקולקטיבי הזה?
עמוס רבין  :הכסף הקולקטיבי משמש בעיקר למערכות של חינוך,
בריאות ,תמיכה ,סיוע הדדי אחד לשני,
רזי ברקאי  :החדר אוכל?
עמוס רבין  :כל המערכת הקיבוצית גם היום היא עדיין מערכת
מאוד תומכת ועוזרת ביחס לכל מערכת אחרת שאנחנו מכירים.
רזי ברקאי  :תגיד ,החדר אוכל ביקום עובד?
עמוס רבין  :החדר אוכל עובד ,רק בצהרים ,אבל ,עובד ,כן,
ואפילו נהנים ממנו .סה"כ יש לנו איזה קרייה תעשייתית... ,
ששמה גם מגיעים לחדר אוכל.
רזי ברקאי  :מאה שנה לתנועה הקיבוצית .עמוס רבין ,תודה רבה
לך ולהתראות.
עמוס רבין  :כל טוב ,מזל טוב לנו ולכולכם ושיהיו עוד מאה
שנה יפים כאלה.
רזי ברקאי  :שנתראה רק בשמחות .להתראות.
עמוס רבין  :כל טוב.
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