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א1. החקלאות הישראלית –  נכס או מכס?

..ואולי, לא היו הדברים מעולם? או שמא היו אך כבר לא רלבנטיים?

במושב זה נתעמת ביושר ובאומץ עם הטענה המוטחת בפנינו מפעם לפעם שהחקלאות הישראלית המתוכננת מזיקה לכלכלה הישראלית, ובפרט 
גורמת לעלייה ביוקר המחייה המכבידה מטבע הדברים בעיקר על הגורמים המוחלשים בחברה הישראלית.

את הטענה יציגו שניים מהדוברים הבולטים והמושחזים של הימין החברתי כלכלי בישראל – מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו ופרופ' עומר 
מואב, שכיהן בין היתר כיו"ר המועצה הלאומית לכלכלה.

 את עמדת החקלאים יציגו ח"כ עומר בר לב, העבודה - גשר מרצ, אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל;
מיכל קראוס – מנכ"לית מועצת החלב ועו"ד ד"ר מיכי דרורי – היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית.

א2. חדשנות ניהולית יישומית

מה בין המבנה של הקהילה הקיבוצית היום ובשנת 2040? איך נהנים מחוכמת ההמונים בקיבוצים? איך מחזקים אמון בין צוותי ההנהלה והחברים? איך 
לנהל חברה דמוקרטית מתפקדת? ובכלל, איך נרצה להוביל את הקיבוץ שלנו לעבר העתיד?

צוות אגף חברה מציג ובוחן שיטות חדשות המתפתחות בעולם הובלת של ארגונים ליישום עתידי בקיבוץ שחבריו שותפים, משתתפים ומובילים.

א3. קואופרציה קיבוצית משרתת: תפקיד ארגונים כלכליים והתנועה בקידום רווחת חבריהם

או  רחבה  נוספת,  תכלית  להם  שיש  או  רווח,  למטרת  ורק  אך  נועדו  האם  והארציים?  האזוריים  הקיבוציים,  הכלכליים  הארגונים  של  תכליתם  מה 
אחרת? האם ואיך התנועה משתלבת בכל זה? מה הקשר של חברי הקיבוץ לתנועה ולארגונים הכלכליים? ואיך כל זה קשור בכלל לקואופרציה בכלל 

ולקואופרציה הקיבוצית בפרט?
במושב זה יבחנו משולש היחסים בין קיבוץ, ארגונים כלכליים ותנועה קיבוצית, ומקומם של חברי הקיבוץ בפרט ושל החברה הישראלית בכלל בהמשך 
קיומה של קואופרציה רב-קודקודית שכזו. תוך כדי, נשאל גם למה מתכוונים כשאומרים "קואופרציה", מה ההבדל בין רווחה לרווח בעולם הכלכלי 

שלנו והאם, במאה ה-21, חשוב שתתקיים קואופרציה קיבוצית ואם כן – למה.
הדוברים: טל ישועה, יו"ר משקי עמק הירדן, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, עו"ד מרב ניב, היחידה לקואופרציה, התנועה הקיבוצית, רו"ח ירון 

רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח, דובי שגב, יו"ר קיבוץ אילון

א4. מחפשים שותף? צעירים שותפים בקהילה

מה הקהילה הקיבוצית מרוויחה ממעורבות צעירים? איך מפסיקים לפחד מזה ומתחילים למנף את זה? ומי הם בכלל הצעירים האלה שכולם מדברים עליהם? 
מושב "מחפשים שותף" יחשוף בפניכם מודלים של מעורבות צעירים בקהילה, יספר כמה סיפורי הצלחה וגם יציג בכנות את המורכבויות והקשיים. 

הדוברים: הילה שפר , מנהלת "מרחב צעיר", קיבוץ נחל עוז, בר אלמקייס , יוזם מהלך הקמת ועדת צעירים, קיבוץ החותרים, אורטל בארי – מנהלת 
הקהילה, קיבוץ מעיין ברוך.

ב1. גן ותיקים - חיזוק הקיבוץ כקהילה רב דורית

בהשתתפות: ד"ר יורם מערבי, הגריאטר המלווה של התוכנית 80 וארבע, וצוותי אגף חברה וחינוך של התנועה הקיבוצית. 
את התוכנית 80 וארבע ראיתם? נהניתם? דמיינתם? אתם כבר עושים את זה? 

אנחנו רוצים לדמיין איתכם – חברה רב דורית, בה זקני השבט מבלים זמן עם ילדי הכפר, והקיבוץ כולו נהנה מקהילה חסונה שבה יש שילוב בין קבוצות 
אוכלוסייה שונות. 

ד"ר יורם מערבי ישתף אותנו קצת באפיוני הזקנה במאה ה21, יספר מניסיונו בהפעלה של גני ותיקים, ויחלוק איתנו את המידע איך לעשות את זה נכון. 
בשיח משותף נשמע על ערוצים נוספים קיימים של חיזוק הקהילה הרב דורית בקיבוצים שונים.

מושבים לבחירה- על סדר היום הקיבוצי
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ב2. עושים שינוי: התנועה הקיבוצית בשדה התנועות החברתיות

במושב נבחן את המושג "תנועה חברתית" וביטוייו העכשוויים ברחבי העולם. נסקור את האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני התנועה הקיבוצית 
ב-2020 בבואה לקדם התאגדות ועשייה סביב רעיון, ולהובלת שינוי חברתי, ציבורי ופוליטי רחב.

הדוברים: ד"ר טל אלמליח, היסטוריון , ממקימי תנועת החלוץ, קיבוץ אילון. פרופ' דני פילק, חוקר מדעי החברה, מחבר הספר "מה לעשות עכשיו?" 
ממקימי תנועת "עומדים ביחד", ח"כ איציק שמולי , העבודה-גשר, הדס דניאלי ילין, מנכ"לית התנועה הקיבוצית, מנחה: נגה שמיר, רכזת מעגל 

הקבוצות

ב3. קיבוץ דור -3 איך מוזילים הקליטה והבניה?

חשבתם להיקלט בקיבוץ? אז תכינו את הצ'ק...
האם עלויות הקליטה והבניה הן גזירת גורל או שאפשר גם אחרת? כיצד ניתן לשייך ולבנות בית בקיבוץ ולהישאר בחיים? 

על שאלות אלו ועוד נתייחס במושב הבניה והשיוך של מחלקת הקרקעות באגף הכלכלה. אז מה יהיה לנו? 

  נקרא תיגר על מוסכמות קיימות )בית קט עם גג אדום..(

  נציע חלופות למודלים מימוניים נפוצים

  נבחן את עקרונות תכנון הקיבוץ במציאות החדשה והמאתגרת 

תבואו עם ראש פתוח ונפש חפצה כי מה שהיה הולך להשתנות...
רותם ליכטנשטיין,  שרון בן יהודה, מנהלת מחלקת אשראי קמעונאי לנדל"ן, מזרחי-טפחות - "פתרונות מימון בנייה בקיבוצים", עו"ד  הדוברים: 
משרד שלמה כהן ושות', רו"ח דורון שטיין, ראש אשכול תעשייה והתיישבות, BDO, נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, נעמה זמיר, משקי הקיבוצים, 

יעקב בכר, יו"ר שולחן הארגונים, יובל יסקי, אדריכל.

ב4. ניהול אירוע משברי בקיבוץ: מי, מה, איך? 

מעת לעת אנו שומעים על אירוע שקורה בקיבוץ, שמתפתח למשבר חברתי המשפיע על מעגלים שונים בקיבוץ. מתוך רצון ללמוד מהנסיון המצטבר, אנו 
נעסוק במודל טיפול במשבר ונציג כלי שפותח על ידי המועצה האזורית גליל עליון לטיפול במשבר מרמת הפרט עד רמת הקהילה.

בין הדוברים: עפרי אורפז - מנהלת אגף יישובים מועצה אזורית גליל עליון, יאיר פז, דובר התנועה הקיבוצית, אמיר כהן, מנהל קהילה, קיבוץ אפיקים, 
עו"ד יואב שמשי, משרד שלמה כהן ושות'

ב5 . "הצלילה" - דיאלוג בין יוצר לקיבוץ - כשבן קיבוץ עושה סרט בקיבוצו.

"הצלילה" - סרט שכתב וביים יונה רוזנקיאר, בן קיבוץ יחיעם, המככב בסרט לצד 2 אחיו- יואל ומיכה. העלילה מספרת על 3 אחים, כשהבכור חוזר 
לקיבוץ הצפוני להשתתף בהלוויית אביו ומגלה שהוא השאיר בקשה אחרונה הקשורה אליו ולשני אחיו מהם ניתק קשר. הוא נשאב בחזרה לעולם 
אשר ממנו ברח כל השנים. העלילה מתרחשת על רקע מלחמת לבנון השנייה, כאשר הקיבוץ הופך למקום סוריאליסטי: חיות משק החי משוחררות, 

הזקנים הוותיקים מכבים את האזעקות כדי שיוכלו לישון ועוד.
במושב נכיר את יונה רוזנקיאר ואת הדרך שעבר בעת יצירת הסרט ונשמע מירון פוקס- יו"ר הקיבוץ ועידן רז- מנהל הקהילה ביחיעם, על התהליך 
הקהילתי שעבר בקיבוץ על מנת לגייס את שיתוף הפעולה של ההנהלות והחברים ואת המעורבות שלהם בסרט. את המושב תנחה ליאת פאר, רכזת 

איזור גליל מערבי בתנועה הקיבוצית, ויוקרנו בו קטעים נבחרים מהסרט. 
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