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 קטגוריות:

 י"א-י'

 כלכלה וחברה

 הקיבוץ, החברה הישראלית

 

 -קישורי מולטימדיה

 coop.com/-http://www.soundקואופרטיב צעיר  -שומעים חזק

 המרכז הארצי לקואופרציה

http://cooperazia.org.il/ 
מאמר מתוך "עבודה שחורה"  -קואופרטיבים התשובה לקפיטליזם הגלובלי

http://www.blacklabor.org/?p=13232 

מאמר מתוך אתר יסו"ד ישראל  -קואופרטיב מזון קהילתי בשכונות מוחלשות

 סוציאל דמוקרטית

 

 י"ב-כיתות י'פעולה ל

 

 מטרות :

 הכרות  עם המושג קואופרטיב. .1
 הכרות עם  מסגרות קואופרטיביות בארץ ובעולם. .2
 היום.חשיפה לרלוונטיות שלו  .3

 

 מהלך:

סבב לפי קצב המוסיקה לשמות של  - תן שם של... :משחק פתיחה .1
דברים, עוברים הגדרות שונות דוגמת בעלי חיים, ראשי ממשלה, חניכים 

בקבוצה ועוד, שני הסבבים האחרונים הם שמות של מפעלים גדולים, 
 שמות של מדינות דמוקרטיות, גופים שיש בהם חברים.

 

כל  - מחלקים את הקבוצה לשתים או שלוש קבוצות חלוקה לקבוצות: .2
 קבוצה מקבלת כרטיסיות עם הכותרת של העקרונות הבאים:

 

 חברות וולונטרית ופתוחה -
 ניהול דמוקרטי על ידי החברים -

http://www.sound-coop.com/
http://cooperazia.org.il/
http://cooperazia.org.il/
http://www.blacklabor.org/?p=13232
http://www.blacklabor.org/?p=13232
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 ההשתתפות הכלכלית של החברים -
 עצמאות ואוטונומיה  -
 נוך, הכשרה ומידעיח -
 שתוף פעולה. -
 מחויבות לקהילה -

 

קבוצה לנסות ליצור דירוג מה העיקרון החשוב כל ת שיממ יוצרים דירוג: .3
 ביותר ומה הכי פחות חשוב.

 

לאחר שכל קבוצה דירגה מדביקים על הקיר או על  מרוץ אסוציאציות: .4
המדריך מקריא  לוח את הסדר עדיפויות. ומתחיל משחק אסוציאציות.

עקרון ולכל קבוצה יש דקה לתת כמה שיותר אסוציאציות שקשורות 
 לעיקרון.

 

 על פלקט או לוח קואופרטיבבגדול את המילה  כותב המדריך :דיון .5
 :ושואל

 ?האם מישהו יודע מה זה 

 ?האם אתם מכירים קואופרטיבים 
 

ונותן דוגמאות לקואופרטיבים מוכרים קואופרטיב  מסביר מעט מה זההמדריך 

 מסביבת החניכים. 

בהתאם לקבוצה אפשר לחלק את הדף המצורף עם העקרונות המלאים של 

 קואופרטיב. 

 

 

 

 

 -בישראל  קואופרטיביםלדוגמאות מידע נוסף ו

 "מרכז הקואופרציה":  באתר

http://cooperazia.org.il/zope/sites/cooperazia/home/h

e/1/center_il_he#a001 

 

 

 קואופרטיבים בישראל

.רוב משרדי עורכי הדין בארץ 

 המפעלים האזוריים של

 הקיבוצים.

.התזמורת הפילהרמונית 

.אגד 

.מאפיית אחדות 

קולנוע מגדל בחולון 

http://cooperazia.org.il/zope/sites/cooperazia/home/he/1/center_il_he#a001
http://cooperazia.org.il/zope/sites/cooperazia/home/he/1/center_il_he#a001
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 נספח לפעולה

 מהו קואופרטיב?

 כלכלית המבוססת על העקרונות הבאים: ההגדרה של קואופרטיב הינה מסגרת

 : חברות וולונטרית ופתוחה1עקרון מספר 

הקואופרטיבים הם ארגונים וולונטריים הפתוחים לכל אדם היכול להפיק תועלת מעשייתם והנכון 

לקבל על עצמו את החובות הכרוכות בחברות בהם, וזאת ללא כל אפליה הנובעת מהבדלי מין, מצב 

 .לאום או דעה פוליטיתחברתי, גזע, דת, 

 

 : ניהול דמוקרטי על ידי החברים2עקרון מספר 

הקואופרטיבים הם ארגונים דמוקרטיים המנוהלים על ידי חבריהם, המשתתפים באופן פעיל בקבלת 

ההחלטות ובקביעת המדיניות. חברים וחברות הנבחרים לתפקידי ניהול בקואופרטיבים חייבים בדיווח 

בהם החברים הם בני אדם( כל החברים הם בעלי )בקואופרטיבים בסיסיים תקופתי לכלל החברים. 

זכות הכרעה שווה, ז.א. לכל אחד קול אחד. גם הקואופרטיבים האזוריים, הארציים והבינלאומיים 

 .)בהם החברים הם קואופרטיבים( מאורגנים בצורה ודמוקרטית הולמת

 

 : ההשתתפות הכלכלית של החברים3עקרון מספר  

הקואופרטיב תורמים להונו על פי יסודות הוגנים המוסכמים ביניהם. הון זה הוא בשליטתם  חברי

הדמוקרטית. בדרך כלל, חלק מהון הקואופרטיב הוא רכושם המשותף של כלל החברים ואינו ניתן 

לחלוקה ביניהם. ברוב המקרים חברי הקואופרטיב מקבלים תשלומי רבית זעירים או אפסיים על ההון 

החברים הם המחליטים על יעוד והשימוש בעודפים  .עו בקואופרטיב כדמי החברות בושהשקי

וברווחים של הקואופרטיב בין אחד או יותר מהיעדים הבאים: פיתוח הקואופרטיב, כאשר הגדלת ההון 

שאינו ניתן לחלוקה היא אפשרות אחת לכך; תגמול החברים בהתאם לחלקם היחסי בפעילות 

 .טיב; או קידום כל פעילות או יעוד אחר עליו יחליטו חברי הקואופרטיבהכלכלית של הקואופר

 

 : עצמאות ואוטונומיה 4עקרון מספר  

הקואופרטיבים הם ארגונים עצמאיים הפועלים לחיזוק העזרה ההדדית בין חבריהם במסגרת שהיא 

כולל מוסדות  ,בשליטתם הדמוקרטית. אם וכאשר הם משתפים פעולה עם ארגונים או מוסדות אחרים

ממלכתיים, או מגייסים הון ממקורות חיצוניים, הם עושים זאת בתנאים המבטיחים את המשך 

 .השליטה הדמוקרטית של החברים בקואופרטיב והמבטיחים את עצמאותו
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 : חנוך, הכשרה ומידע5עקרון מספר 

למנהליהם הקואופרטיבים מעניקים הכשרה, הדרכה וחנוך לחבריהם, למנהיגיהם הנבחרים, 

ולעובדים המועסקים על ידם, על מנת לחזק את תרומתם לקיומו ולהתפתחותו של הקואופרטיב. הם 

אודות טבעם,  –ובמיוחד לקובעי המדיניות ולבני הדור הצעיר  –מספקים מידע וידע לצבור הרחב 

 .תרומתם ויתרונותיהם של הקואופרטיבים והקואופרציה

 

 קואופרטיבים : שתוף פעולה בין 6קרון מספר ע

הקואופרטיבים משרתים את חבריהם ביעילות מרבית ומחזקים את התנועה הקואופרטיבית כאשר 

 .הם משתפים פעולה במערכות מקומיות, ארציות, אזוריות ובינלאומיות

 

 : מחויבות לקהילה7עקרון מספר 

ות ובדרכים קיימא בקהילותיהם ובחברתם בצור-הקואופרטיבים פועלים לקידום פיתוח אנושי בר

 .עליהן החליטו חבריהם
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 קואופרטיב חי ונושם בישראל - 2מס' פעולה 

 י"ב-'יכיתות פעולה ל

 מטרות

 להעמיק את ההכרות עם הרעיון הקואופרטיבי. .1
 לעמוד על עקרונות הקואופרטיב. .2
 לבחון מדוע התארגנויות חברתיות רבות בוחרות במבנה זה. .3

 

 :מהלך

יושבים במעגל, כל אחד  .נשיא סגן מזכיר  :משחק פתיחה .1
מהמשתתפים מקבל דירוג לפי סדר הישיבה. הראשון נשיא, הבא אחריו 

סגן, מזכיר ואח"כ מספרים לפי כמות המשתתפים. המטרה של כל 
משתתף במשחק היא להיות הנשיא. איך עושים זאת?  הנשיא מתחיל 

ואז מתיישב.  3-נעמד וקורא בשמו ובשם משתתף אחר לדוגמא:נשיא 
 -3שלוש צריך לקום לקרוא בשמו ובשם משתתף אחר דוגמא"  עכשיו

מזכיר. אם שחקן נפסל: לוקח לו הרבה זמן להגיב, הגיב בזמן לא נכון או 
 1קרא בשם השחקן שקרא לו הוא עובר להיות בדרגה הנמוכה ביותר 

וכל שאר השחקנים שהיו בדרגות מתחתיו תופסים את הדרגה מעליהם. 
להירארכיה שמקובלת ברוב הארגונים המשחק הוא המחשה טובה 

 רטיב נוכל לחזור אל הדוגמה.פובדיון על המבנה של קואו
 

המדריך פותח בשאלה על מהו קואופרטיב? האם מכירים את : שאלה .2
 המילה? האם מכירים התארגנויות מסוג זה?

 

המתאחדים  ,הקואופרטיב הוא התאגדות עצמאית של בני אדם - ההגדרה

החברתיים והתרבותיים , מנת לספק את צרכיהם הכלכלייםמרצונם החופשי על 

 .באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלות המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית

, העזרה ההדדית, יסוד מסד לקואופרציה הם ערכי האחריות ההדדית - הערכים

בנאמנות . תוהסולידאריוהצדק החברתי , שוויון ערך האדם, הדמוקרטיה

, הפתיחות, דוגלים חברי הקואופרציה בערכי היושר, למסורת אבות התנועה

 .חברתית-הדאגה לזולת והאחריות הכלל
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לאחר מכן מחולקת הקבוצה למספר קבוצות ומקבלת : עבודה בקבוצות .3
כל קבוצה קטע וכרטיסיה עם השאלות  -)נספח( את קטעי הקריאה 

 הבאות?
 

 

 

 

 

בזמן החלוקה לקבוצות המדריך תולה על הקירות את  תולים על הקיר: .4
נספח של הפעולה  –העקרונות של קואופרטיבים בעולם כולל הפירוט 

הקודמת. ומבקש מהחניכים להסתובב בין העקרונות השונים ולבחון 
 לאיזה מהם הוא הכי מתחבר.

 בוחר מיקום ומהמקום שלו מסביר מדוע. חניךכל 

 

  :חוזרים לדיון סיכום על הקואופרטיבים דיון: .5
אפשר ? מה המשמעות של התארגנות כלכלית שיש בה הגדרות ערכיות

 לקחת את הדיון גם לשאלה האם התארגנות כלכלית היא ביטוי חברתי? 

כיוון נוסף לפיתוח הפעולה הוא להשאיר שאלה פתוחה על הדמיון והשוני בין 

 המודל הזה למודל הקיבוצי.

?האם אתם מכירים את הנושא עליו מדובר בכתבה 

 שעניין אתכם ביותר מכל הכתבה?מה הנושא 

?מה למדתם מהכתבה על קואופרטיב 

?האם אתם מכירים קואופרטיבים נוספים 

?מדוע לדעתכם אנשים בוחרים להיות שותפים בקואופרטיבים 
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 יתופיות בחו"לש

כשמיכה ברנר מונה ליו"ר המרכז ליזמות שיתופית בישראל לפני כשנתיים, הוא החל לבדוק 

קורה בעולם. "נחשפתי לנתונים מפתיעים וגיליתי שבניגוד לארץ, המודל השיתופי גדל,  מה

תעשיה, שיכון, ביטוח  ,פורח ומשגשג במגוון רחב של תחומים ובהם חקלאות, בנקאות

 .וספורט

טויוטה, מועדוני הכדורגל ריאל מדריד וברצלונה, שבהם האוהדים הם בעלי המניות ובוחרים 

אלה רק כמה מהדוגמאות  -יזר הספרדית, שעוסקת בהרכבת אוטובוסים יאת ההנהלה, ואיר

הבולטות לאגודות שיתופיות. בספרד יש חברת ביטוח ובנק שהם אגודה שיתופית, בשבדיה 

הברית יש תאגידים להולכה ולייצור חשמל שהם -יש שיכונים שהם אגודה שיתופית, בארצות

 ."אגודה שיתופית, והרשימה ארוכה

פרט לכך שהוא מספק תעסוקה לאנשים רבים ומצמצם את  -הסיבות להצלחת המודל אחת 

היא יתרונותיו בהשוואה לחברות הפרטיות. "כיוון שבחברות השיתופיות -האבטלה במדינה

אין גוף שלוקח את הרווח העודף, הן מסוגלות מצד אחד לאפשר תנאי תשלום נוחים יותר 

טובים יותר לעובדים. יתרון נוסף הוא ללקוחות ומצד שני להעניק תנאי שכר 

 ."אין צורך לשלם מס על ההון המצטבר כמו בעסקים פרטיים ,שכשהקואופרטיב מתרחב

ואילך  03-היו שנות הפריחה של האגודות השיתופיות בישראל, אך מסוף שנות ה 33-שנות ה

ק כמה ר כבר כמעט לא קמו אגודות חדשות ונותרו 2333פחת מספרן במידה ניכרת, ובשנת 

 אגודות ותיקות כמו אגד, 

 .אופ ירושלים והקואופרציות החקלאיות-קו

ברנר החליט להחיות אותן: "הקמנו מחלקת שיווק, פתחנו אתר באינטרנט, יצרנו קשר עם 

ציבור ובימים אלה אנחנו מכינים עבודת מטה גדולה, שאמורה למפות את -משרד יחסי

בנושא ושרוצים לפתח אגודות  יתם דיאלוגא אנשים שניתן לקיים אהמדינה כדי למצו

שיתופיות". לדבריו, אגודה שיתופית לא נועדה להחליף מודל כלכלי קיים או להתחרות בו, 

 .אלא להציע אפשרות נוספת שעשויה להתאים לאנשים רבים שלא נחשפו אליה

לדעתי, יש לה מקום במציאות הכלכלית בישראל, והיא צריכה להיות עוד מוצר בסל "

 .פשרויות התעסוקה והמודלים הכלכליים", ברנר מסכםא
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 אולוגיהיחקלאים עם איד

קיימת כבר  במפעלי חבל מעון שבמועצה האזורית אשכול ההבנה הפנימית הזו

קיבוצים. היום  13בידי  "החקלאית אגודה השיתופית"שנה, מאז שהוקמה ה 53

וצאלים  מבארי שבצפון עד כרם שלום שבדרום -קיבוצים  13היא מונה 

והיא נחשבת אחד העסקים הכלכליים הגדולים ביותר בחקלאות  -שבמזרח 

 .ובהתיישבות

מבחינת מכירת התוצרת( הוא כרבע מיליארד שקל בשנה,  (ההמחזור של

מיליון שקל בשנה. מחצית  5-4והרווח השנתי לפני חלוקת הרווחים הוא 

שנים  4-לפני כ יה.ימהתוצרת מיועדת לייצוא ומחציתה לשוק המקומי ולתעש

הגג דוד משה. המוצר -נכנסה האגודה למהלך של מיתוג ויצרה את מותג

הראשון ששווק במסגרת המותג היה תפוחי אדמה. "הגענו למצב שבו המותג 

אומר השי רובין, מנכ"ל  ,"היה חזק מהמוצר, והביקוש היה גדול מההיצע

 .הקואופרציה

ועוד היד נטויה. "המטרה -רתגה האגודה גם את ענף הגזנה וחצי מלפני כש

המוצהרת שלנו היא למקסם את התרומה לאמצעי הייצור שבמחסור )מים, 

ה.ס.ב(, תוך כדי הקפדה על כלים קואופרטיביים", אומר  -אדמה, כוח אדם ועוד 

הקיבוצים יש תעודת השתתפות זהה וכוח הצבעה  13רובין ומדגיש שלכל 

 .שווה

עמים ניתן ביטוי להיקף הפעילות. "אגודה גם חלוקת הרווחים שווה, אם כי לפ

אולוגית ומבחינה ימבחינה איד-שיתופית חקלאית היא הדרך הנכונה ביותר

 .להתארגנות של חקלאים בתנאי התחרות הגוברת", מסכם רובין -כלכלית 
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 מהגליל לחו"ל

 -אגודה שיתופית לשיווק אמנות גלילית החלה את דרכה לפני כחצי שנה 

המלחמה. תמי פרת, יו"ר האגודה, מספרת שמה שהחל כחלום ונתקעה בגלל 

 .לאגד אמנים וליצור מקומות עבודה חדשים, הולך ומתגשם

עד שנפגשנו עם מרכז הקואופרציה לכל אחת מאיתנו היה עסק קטן או "

שחלמה על כך. עכשיו אנחנו הולכות להגשים חלום, ונותנים לנו את כל הכלים 

אנחנו רוצות לפתוח חנות דגל בצפון, להקים אתר להתחיל בכך. בשלב הראשון 

אינטרנט ולשווק בפריסה ארצית. בחלומות הפרועים שלנו אנחנו מאמינות 

 ."שנוכל לצאת לחו"ל

שקל כל אחת. "מרכז הקואופרציה נותן לנו  1,000אמניות השקיעו  13בשלב זה 

 הלוואות נוחות בהתאם לצרכים שלנו כדי שנוכל להריץ את הפרויקטים

הראשונים, ומעניק לנו המון ייעוץ בחינם. אנו מקבלות עזרה ותמיכה גם 

-מהמחלקה לקידום האישה של המועצה האזורית גליל עליון וממט"י בקרית

השקל שהשקענו יהיו במניה או בקופה  1,333שמונה. עוד לא הגדרנו אם 

שיתופית, שממנה יגיעו ההשקעות המשותפות וייכנס אליה אחוז מסוים 

 .כירותמהמ

פי שכל הזמן יש פניות -על-אף ,בנוסף, עוד לא החלטנו בנוגע למספר החברות

וברור לנו שככל שהקבוצה תהיה גדולה יותר, כך יגדל הסיכוי שלנו. למעשה, 

אבל אז פרצה  -כמעט הכל היה סגור והתכוונו להתחיל לזוז לפני כחודש וחצי 

העגלה ונצא לדרך", המלחמה. אני מאמינה שבקרוב מאוד נעלה מחדש על 

 .פרת מסבירה

במקרה כזה היתרון של הקמת קואופרציה בתמיכת המרכז טמון בכך שהמרכז 

סכום שמאפשר להקים חנות, אתר  -מהסכום שהשקיעו היזמות  4-3משקיע פי 

 .אינטרנט ועוד ומוחזר כהלוואה בתנאים נוחים מאוד
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דת המנופאים )מפעילי עוד אגודות שיתופיות המצויות ב'קנה' של המרכז הן אגו

מנוף(, שהחליטו לוותר על תיווכו של הקבלן שמפנה אותם לקבלנים אחרים 

כרמל, העוסקות  ומדלית אל מעוספיאולהקים קואופרטיב; אגודה של נשים 

נשים יהודיות וערביות  11וקואופרטיב 'נשים בצפון', שמאגד  ;בתכשיטנות

 .שמייצרות תכשיטים

כו להצלחה, למשל קבוצת נשים מהצפון שמייצרות יש גם קואופרטיבים שלא ז

ריבות מיוחדות. "לצערי הרב, אחדות מהן לא השכילו להבין את המשמעות של 

שותפות אמיתית: עוד לפני שהוקמה האגודה נוצרה מתיחות בינן לבין שאר 

הנשים בשאלה מי יעמוד בראש האגודה, לכן בשלב זה הן החליטו להתפזר 

ר ומדגיש כי הבסיס להקמת אגודה שיתופית הוא שותפות. ולהמתין", אומר ברנ

 .""צריכה להיות הבנה פנימית מצד כל מי שרוצה להצטרף לאגודה כבעלים
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 להציל את המתפרה

מתפרת עצמאות היא אגודה שיתופית ששוכנת במצפה רמון. המתפרה הוקמה 

למסקנה , לאחר שהבעלים הפרטיים שלה הגיעו 2333במתכונתה הנוכחית בנובמבר 

כי הם לא מרוויחים כפי שציפו והחליטו לסגור אותה. משלא נמצא שום יזם פרטי 

שרצה לקנות אותה החליט עמיר פרץ, אז יו"ר ההסתדרות, להפוך אותה לאגודה 

 .שיתופית כדי שתמשיך לספק מקומות עבודה באזור מוכה האבטלה

, מנכ"ל המתפרה. אילולא ההליך הזה המתפרה היתה נופלת", אומר שמואל הלפרן"

בעזרת ועדי עובדים גדולים, 'קרן תנופה לצמיחה' של ההסתדרות ומרכז הקואופרציה 

העובדות שהחליטה להפוך לחברה באגודה  25-אלף שקל. כל אחת מ 153-נאספו כ

שקל כדי לרכוש מניה במפעל וכדי להשאיר על כנן את  5,333קיבלה הלוואה בסך 

 .חון, שהוזמנו עוד מהבעלים הקודמיםההזמנות הפתוחות של משרד הביט

עובדות נוספות החליטו לא לקחת  23בכסף שנותר נרכשו מכונות תפירה משומשות. 

מחברות האגודה יושבות בהנהלה, ולצדן  3את ההלוואה והמשיכו לעבוד כשכירות. 

 .מזכיר מועצת הפועלים של מצפה רמון ונציג המרכז ליזמות שיתופית

קבלות את שכר המינימום, כולל כל התנאים הסוציאליים", מתחילת הדרך כולן מ"

עובדות, המחזור  45. אז היו בה 2334שהצטרף למתפרה בינואר  ,אומר הלפרן

מיליון שקל, והיא צברה הפסדים בעיקר משום שבשלב  3-השנתי שלה הסתכם בכ

חולצות למשרד הביטחון  -מסוים החלה לייצר סדינים בנוסף למוצר הדגל שלה 

 .באולצ

מיליון שקל, אבל  3.5הפסקנו לייצר סדינים, והיום המחזור השנתי הוא אמנם רק "

והאיכות  15%-אנחנו קרובים מאוד לאיזון. מעבר לכך, התפוקה שלנו עלתה ב

השתפרה במידה משמעותית", אומר הלפרן. הלקוח היחיד של המתפרה היה ונותר 

 שלפיה אין להוציא עבודה לסיןמשרד הביטחון. "כל עוד לא תשתנה ההחלטה בכנסת 

שהיא המעסיק  -אנחנו בטוחים. אם ההחלטה תשתנה, זה יהיה סוף המתפרה  -

 ."האזרחי הגדול ביותר במצפה רמון

הלפרן היה רוצה שהאגודה תצמח גם לכיוונים אחרים: "אבל זה קשה. אנחנו לא 

ה תמורת שכר בירדן, במצרים ובטורקי ,יכולים להתחרות בשוק האזרחי שמייצר בסין
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שהוא עשירית מהשכר שלנו. לכן אנחנו מחפשים נישות נוספות ומייצרים 

החברה להגנת "קיבלנו פנייה, למשל, מ .כמויות קטנות, שלא משתלם להביאן מסין

אילן, קיבלנו  עשינו תיקים לאוניברסיטת בר ., שביקשה שנייצר תיקים מכותנה"הטבע

הכל זה שוק -ו פנייה מקסטרו, אבל בסךוקיבלנ ,הזמנה מקק"ל לצעיפים מודפסים

 ."קשה

 11בעיה נוספת היא שבמצפה רמון אין תופרות מקצועיות. "אנחנו מביאים בהסעה 

מירוחם, ומשלמים להן שעת עבודה לכל כיוון נסיעה. פנינו  3-תופרות מדימונה ו

 ."למקורות אחדים בבקשה לקבל סיוע במימון ההסעות, אבל עד כה נענינו בשלילה

נתקלה בתשובה שלילית. "אף אחד  -ללמד את נשות מצפה רמון לתפור -ם החלופהג

לא מוכן לממן את זה, ולאגודה אין כרגע כסף להשקיע בכך", אומר הלפרן. מדובר 

אלף שקל לכל עובדת. למרות הכל, מתפרת עצמאות היא מקום עבודה חם  10-בכ

 .נשים 53-שמספק תנאים נאותים ל
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 ותשומרים עם זכוי

הקואופרטיב שומר ישראל בידי שומרים  2332למשל, הוקם בשנת  ,כך

ומאבטחים מכל הארץ, שביקשו להבטיח לעצמם עבודה רציפה, שכר הולם, 

 .תנאי עבודה ותנאים סוציאליים נאותים, שלא תמיד קיימים בענף

כל אחד מהמייסדים וגם מי שמבקש היום להיות חבר רוכש מניה תמורת "

שקל כהלוואת בעלים שמקבלים  3,333-שקל מכיסו ו 533שקל:  3,833

שנים  5שקל לאורך  55מהמרכז ליזמות. החזר ההלוואה נפרס לתשלומים של 

 .הרוש, מנכ"ל הקואופרטיב-ללא ריבית", מסביר אלי בן

מוסדות האגודה, ליהנות מהפירות הכלכליים שלה בעל מניה יכול להיבחר ל

ובעיקר לדעת שיעבוד עד הפנסיה ללא חשש מפיטורין. "אף שבסיס המשכורת 

הוא שכר המינימום, אנחנו מקפידים על כל הזכויות ומעניקים את מלוא התנאים 

 ."הסוציאליים כולל תלושי שי בחגים, קופת גמל אישית וקרן פנסיה

מהם עבדו באופן מסודר.  2חברים, שרק  11היא מנתה  כשהאגודה יצאה לדרך

איש  183אלף שקל. היום היא מונה  53-המחזור החודשי שלה עמד אז על כ

 135שכירים. המחזור החודשי הוא  133-חברים ו 53שכולם עובדים, מהם 

 .מיליון שקל בשנה 8-יותר מ -אלף שקל 

הלוואות. הצפי הוא שבסוף סיימנו ברווח קטן, שיועד בעיקר להחזר  2335את "

 2007, ואני מקווה שאת 2335מהרווח בשנת  4הרווח יהיה גדול פי  2330

אלא  .הרוש-מיליון שקל ונמשיך לגדול", אומר בן 13-נפתח במחזור של יותר מ

שצמיחה היא עניין לא פשוט בשוק שבו יש חברות שמירה רבות ותחרות 

 .פרועה

קפה, -הרוש ומתכוון לבתי-, מודה בןאנחנו נמצאים בשולי שוק השמירה""

למועדונים, לרשתות קטנות, לסופרמרקטים קטנים ול"מקומות  ,למסעדות

שאכפת להם מהשומר בכניסה. אנחנו עובדים קשה מאוד  ,פרטיים לא מוסדיים

 ."כדי לשווק את עצמנו וגובים תעריפים סבירים ביחס לשוק
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חברי אגודה, מנציג  3-לאגודה יש מוסדות מסודרים והנהלה, המורכבת מ

שכולם פועלים בהתנדבות ויש להם זכות  ,ההסתדרות ומנציג מרכז הקואופרציה

הקשר עם המרכז ליזמות שיתופית  .חתימה. רק מנכ"ל האגודה מקבל שכר

מתבטא בהלוואת בעלים לכל מי שרוצה להצטרף כחבר אגודה ובכל שאר 

 533-כז דמי חבר בסך כהשירותים שציין ברנר. "בתמורה אנחנו משלמים למר

 .הרוש-שקל בחודש", מסביר בן
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 מבט השוואתי -הקבוץ והקואופרציה  – 3פעולה מס' 

 פעולה לכיתות י'-י"ב

 מטרות:

 הבנת הדומה והשונה בין הקבוץ והקואופרציה. .1
 דיון איזו צורת חיים מתאימה יותר להתיישבות. .2
 

הקבוצות והשופטים : משפט ודיון בקבוצה )חומרי הלימוד של אופן ביצוע

 נמצאים בסוף הפעולה(.

 מהלך:

 : חלוקה לקבוצות .1
 :מתחלקים לשלוש קבוצות

 קבוצת קואופרציה .1
 קבוצת קיבוץ .2
 שופט. 1 + קבוצת מושבעים .3

 

 :הכנת טיעונים .2

  'ומכינה:יסודות הקואופרציהעוסקת בלימוד  -1קבוצה מס , 
 אני מאמין של הקואופרציה. .א
מהקואופרציה, וינסו לשכנע את עדים שיספרו את חוויותיהם   3 .ב

השופטים מדוע צורת התארגנות זו היא צורת ההתארגנות הצודקת, 
 הכלכלית והמתאימה ביותר לחיות בה.

 

  'ומכינה: יסודות הקיבוץעוסקת בלימוד  - 2קבוצה מס 
 אני מאמין של הקיבוץ. .א
עדים שיספרו את חוויותיהם  מהקיבוץ, וינסו לשכנע את השופטים  3 .ב

רת התארגנות זו היא צורת ההתארגנות הצודקת, הכלכלית מדוע צו
 והמתאימה ביותר לחיות בה.

 

  ,המושבעים והשופט לומדים בצוותא את החומר על הקבוץ והקואופרציה
 ומכינים שאלות לשתי הקבוצות.
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 : מהלכו – המשפט .3
 השופט מציג לכל חברי הקבוצה על מה יתנהל המשפט. .1
 אני מאמין שלה.לאחר מכן כל קבוצה מציגה את ה .2
נציגים מכל קבוצה יכולים אף הם  2השופטים שואלים שאלות ומקשים,  .3

 לשאול שאלות מקשות.
 העדים נותנים עדות, ונחקרים. .4
 

 בסיום המושבעים קובעים את עמדתם ומנמקים אותה.

 

 דיון פתוח בין חברי הקבוצה על שתי צורות ההתארגנות. דיון: .4
 

המדריך מקריא קטע המסביר מדוע צורת תוך כדי הדיון  הקראת קטע: .5
החיים הקיבוצית היא זו אשר הובילה את המפעל הציוני ההתיישבותי, 

 לעומת הדרך הקואופרטיבית שנדחקה לשוליים, ודיון על הקטע.
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 על הקואופרציה:

 יסודות הקואופרציה

אנגליה בשנת ( שהתקיימה במנצ'סטר, (ICA)התקבל בוועידה של ברית הקואופרציה הבינלאומית 

1995) 

 ההגדרה .א

התאגדות עצמאית של בני אדם, המתאחדים מרצונם החופשי על מנת לספק  הקואופרטיב הוא

את צרכיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלות המשותפת 

 ובשליטתם הדמוקרטית.

 

 הערכים .ב

ה ההדדית, הדמוקרטיה, שוויון ערך יסוד מסד לקואופרציה הם ערכי האחריות ההדדית, העזר

. בנאמנות למסורת אבות התנועה, דוגלים חברי תוהסולידאריוהאדם, הצדק החברתי 

 חברתית.-הקואופרציה בערכי היושר, הפתיחות, הדאגה לזולת והאחריות הכלל

 

 עקרונות .ג

 העקרונות הם סימני הדרך ודרכי הגישה המאפשרים לחברי הקואופרטיב לתרגם ערכים אלה

 המעש. תלשפ

 

 : חברות וולונטרית ופתוחה1עקרון מספר 

הקואופרטיבים הם ארגונים וולונטריים הפתוחים לכל אדם היכול להפיק תועלת מעשייתם והנכון 

לקבל על עצמו את החובות הכרוכות בחברות בהם, וזאת ללא כל אפליה הנובעת מהבדלי מין, מצב 

 חברתי, גזע, דת, לאום או דעה פוליטית.

 

 : ניהול דמוקרטי על ידי החברים2עקרון מספר 

הקואופרטיבים הם ארגונים דמוקרטיים המנוהלים על ידי חבריהם, המשתתפים באופן פעיל בקבלת 

ההחלטות ובקביעת המדיניות. חברים וחברות הנבחרים לתפקידי ניהול בקואופרטיבים חייבים בדיווח 

בהם החברים הם בני אדם( כל החברים הם בעלי תקופתי לכלל החברים. בקואופרטיבים בסיסיים )

הקואופרטיבים האזוריים, הארציים והבינלאומיים גם זכות הכרעה שווה, ז.א. לכל אחד קול אחד. 

 )בהם החברים הם קואופרטיבים( מאורגנים בצורה ודמוקרטית הולמת.
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 ית של החבריםל: ההשתתפות הכלכ3עקרון מספר 

ו על פי יסודות הוגנים המוסכמים ביניהם. הון זה הוא בשליטתם חברי הקואופרטיב תורמים להונ

הדמוקרטית. בדרך כלל, חלק מהון הקואופרטיב הוא רכושם המשותף של כלל החברים ואינו ניתן 

לחלוקה ביניהם. ברוב המקרים חברי הקואופרטיב מקבלים תשלומי רבית זעירים או אפסיים על ההון 

עודפים  והשימוש בבו. החברים הם המחליטים על יעוד  ותרחבהשהשקיעו בקואופרטיב כדמי  

רווחים של הקואופרטיב בין אחד או יותר מהיעדים הבאים: פיתוח הקואופרטיב, כאשר הגדלת ההון וב

שאינו ניתן לחלוקה היא אפשרות אחת לכך; תגמול החברים בהתאם לחלקם היחסי בפעילות 

 ות או יעוד אחר עליו יחליטו חברי הקואופרטיב.כל פעילקידום הכלכלית של הקואופרטיב; או 

 : עצמאות ואוטונומיה 4עקרון מספר 

הקואופרטיבים הם ארגונים עצמאיים הפועלים לחיזוק העזרה ההדדית בין חבריהם במסגרת שהיא 

בשליטתם הדמוקרטית. אם וכאשר הם משתפים פעולה עם ארגונים או מוסדות אחרים, כולל מוסדות 

, הם עושים זאת בתנאים המבטיחים את המשך ממקורות חיצונייםמגייסים הון  ממלכתיים, או

 השליטה הדמוקרטית של החברים בקואופרטיב והמבטיחים את עצמאותו.

 

 : חנוך, הכשרה ומידע5קרון מספר ע

הקואופרטיבים מעניקים הכשרה, הדרכה וחנוך לחבריהם, למנהיגיהם הנבחרים, למנהליהם 

על ידם, על מנת לחזק את תרומתם לקיומו ולהתפתחותו של הקואופרטיב.הם  המועסקיםולעובדים 

אודות טבעם,  –ובמיוחד לקובעי המדיניות ולבני הדור הצעיר  –מספקים מידע וידע לצבור הרחב 

 תרומתם ויתרונותיהם של הקואופרטיבים והקואופרציה.

 

 : שתוף פעולה בין קואופרטיבים 6עקרון מספר 

רתים את חבריהם ביעילות מרבית ומחזקים את התנועה הקואופרטיבית כאשר הקואופרטיבים מש

 הם משתפים פעולה במערכות מקומיות, ארציות, אזוריות ובינלאומיות.
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 : מחויבות לקהילה7עקרון מספר 

צורות ובדרכים קיימא בקהילותיהם ובחברתם ב-פועלים לקידום פיתוח אנושי ברהקואופרטיבים 

 הם. עליהן החליטו חברי

 

כשקוראים את עקרונות הקואופרציה, ניתן להתבלבל לרגע ולחשוב כי מדובר באידיליה כלכלית או 

של המאה הקודמת. אך במבחן המציאות חשוב לדעת כי במדינות  23שמה נלקח חזון זה משנות ה 

רבות בעולם לא רק שהקואופרציה הינה חלק בלתי נפרד מהמערכת הכלכלית אלא היא גם זוכה 

רונות מובנים בחוקי המיסוי. בארה"ב לדוגמה שמזוהה עם קו ניאו ליברלי ארבעה אנשים מתוך לית

 33%עשרה מחוברים לקואופרטיב.  ביפן אחת מכל שלוש משפחות חברה בקואופרטיב. בקפריסין 

מיליון איש בהודו לבדה חברים  239מכל המערכת הבנקאית מנוהלת בצורה קואופרטיבית. 

משוק מוצרי החלב הוא בשליטת קואופרטיבים. הדוגמאות הן  15%פולין מעל לבקואופרטיבים. ב

רבות ומגוונות מכל רחבי העולם אך ברצוני לנסות ולחבר זאת גם למציאות הקיבוצית והתנועתית 

שלנו. מכיוון שקואופרטיב יכול להיות בנק שבו חברים מיליוני בני אדם אך יכול להיות גם קבוצה של 

תאגדו יחד לרכישת זרעים אנסה לעמוד על שני חיבורים קרובים בלבד מתוך רבים עשרה אנשים שה

 המתקיימים גם היום בסביבתנו. 

 

חשוב שנזכור ונכיר כי היתרון הגדול של קואופרטיב הוא ביכולתו להשתלב כמבנה כלכלי בתוך 

מכיוון שאינם  החברה הכלכלית הכללית אך המודלים הקיבוציים מהווים רובד גבוה יותר של שיתוף

כלכלי  –מגבילים את השותפות לתחום חיים אחד או תחום מסוים אלא רואים בקיבוץ מכלול חברתי 

המתנהל בשותפות. במודל הקואופרטיבי בהחלט טמון פוטנציאל חיבור לחלקים נרחבים של 

או פתרון אפשרי עבור קיבוצים שעוברים תהליכי שינוי וצמצום השותפות אך בכל זאת  ההאוכלוסיי

רוצים לשמור על רמת שותפות מסוימת. דוגמה לכך ניתן לראות במודל חדשני שנבנה בימים אלא על 

פיו קיבוצים שעברו שינוי של צמצום המערכות המשותפות וקליטת תושבים יקימו יחד קואופרציה 

קהילה דוגמת חינוך ותרבות. חברי הקיבוץ יעמידו לטובת הקואופרציה את מבני החינוך ה יילעניינ

והתרבות של הקיבוץ בעוד התושבים ישלמו דמי חברות ראשוניים וככה גם במסגרת שהיא אינה 

הקיבוץ הקלאסי האחריות על החינוך והתרבות תשמר כאחריות משותפת לא רק ברמת ההצהרות 

כלכלי. כך לדוגמה ניתן להבטיח רמה נאותה ואחידה של חינוך ולמנוע אלא גם ברמת המבנה ה

התחשבנות מיותרת בתחום התרבות שלעיתים עוצר כל התנהלות חברתית דווקא בעיתות משבר 

 שהקהילה הקיבוצית זקוקה למרכיבי חוסן שיחזקו ויפתחו את אורחות החיים המשותפים.

 

נקודה חשובה נוספת הינה ביחס אלינו, כקבוצות החורטות על דגלם ניהול כלכלי משותף, בדומה 

יום, -לקואופרטיבים עלינו להתמודד השכם וערב עם הדילמות של עולם הכלכלה שמסביבנו. יום
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שעה נצבר ידע בקרב הקבוצות וניתנים רעיונות יצירתיים המפתחים את כלכלת -שעה

עלינו להקדים ולבנות במת מפגש של למידה ושיתוף הידע בכדי להקל על  הגרעינים והקבוצות.

ההתמודדות. ובהתייחסות קצרה לדיון שהתנהל בין עופר לגיל בנושא היכולת לקיים תנועה, אסור לנו 

לחכות שמישהו יבנה עבורנו מודל כלכלי "נכון" להתנהלות קבוצה. המציאות הכלכלית השיתופית 

לה וטוב שנקדים ביצירת מסגרות של שיתוף ידע והכשרה בהן נלמד ונעמיק שלנו מתעצבת בימים א

בסוגיות המעצבות את אורח חיינו הכלכלי היום וטוב עוד יותר נעשה עם נקדים את המאוחר ונלמד 

יחד את הצופה לנו מחר. למה השיח בשל? האם לדיון על מבנה התקציבים? על קופה שכבתית? קרן 

קמת בנק שיתופי, איני יודע אך אני מאמין שבמת מפגש שתעסוק בנושאים תנועתית ללימודים או ה

כלכליים תפגיש את שותפיה עם הצורך ותעצב בצורה משמעותית שפה משותפת בין הגרעינים 

 והקבוצות גם אם לעיתים הדבר יבוא לידי ביטוי באי הסכמות ובחירות שונות של הקבוצות.

 

 :היסטוריה של קואופרטיבים בארץ

התפתחותה של התנועה הקואופרטיבית בארץ ישראל הנו ייחודי, שכן היא התפתחה במקביל  רקע

להתפתחותה של הישות הלאומית היהודית בארץ. )'קואופרציה מתהווה בארץ מתהווה'(. תחילתה 

לא מתוך אידיאולוגיה משקית , אלא כחלק  -בהתארגנות שנועדה להתמודד עם תנאי המציאות הסובבת 

 מעשית, שיצרה בעקבותיה מערכת ערכית שהלכה והתגבשה לכלל מערכת אידיאולוגית. מהתמודדות

 

 ביישוב היהודי בארץ התפתחה הקואופרציה בשני נתיבים: 

 תה פתוחה לכל מי שקיבל את תקנותיהן.יהחברות באגודותיה הי הקואופרציה האזרחית:

. אגודות 91-אל למן אמצע המאה ההתאגדות קואופרטיבית, בעיקר לצורך בנייה, התקיימה בארץ ישר

אלו לא נרשמו כאגודות שיתופיות )בהעדר חקיקה מתאימה(, אך הן נוסדו על בסיס הון עצמי של חבריהן, 

שמימנו באמצעות תשלומים חודשיים קניית אדמות עליהן התעתדו לבנות מאוחר יותר בתים. רישום 

, וחלוקת הדירות נערכה בהתאם להגרלה שם החברים נערך עם סיום התשלומים-הקרקעות והבתים על

 בין כלל החברים. 

תה פתוחה י: ההצטרפות לאגודותיה הי יתה קשורה בהסתדרות העובדים הכלליתיהקואופרציה שה

 לחברי ההסתדרות בלבד.

 . המשביר)באותה עת 'המשרד לעבודות ציבוריות'( ו סולל בונהליזמות הקואופרטיבית תפסו 

 

 שירותית בתקופת היישוב-ראשית הקואופרציה היצרנית

חלה התפתחות מואצת בייצור השיתופי. מספרן של האגודות השיתופיות  9191בשנת  -הועידה החמישית 

קואופרטיבים,  921בועידה השתתפו נציגי שהשתייכו למרכז הקואופרציה שולש בתוך שנה אחת. 

 עובדים.  0055-שהעסיקו כ

http://tnuathaavoda.info/zope/home/2/terms/1118312117
http://tnuathaavoda.info/zope/home/2/terms/1118312260
http://cooperazia.org.il/zope/home/he/1/history_il_he/#t001
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 בוץ:יעל הק

 נים  אותו הם:ייאפהמ םהמרכזי כים, שהערישראל מדינתל ייחודית שיתופית התיישבותצורת  הוא קיבוץ

 והעבודה, ערבות הדדית, דמוקרטיה השתתפותית ובעלות על אמצעי היצור. האדם ערך שוויון

 ושל היישובשל  החברתיתלעילית  ונחשבו ציונותמכשיר מרכזי למימוש הומשמשים שימשו  הקיבוצים

בשיתוף ובחלקם דוגלים דגלו  הקיבוצים ערכי - אוטופיותלו כקהילות הח הקיבוציםהמדינה בראשיתה. 

 מלא של הרכוש ובשוויון, הן בייצור והן בצריכה. 

 הגנהלהוציאו מתוכם אישים מרכזיים ביישוב ובהנהגת המדינה ותרמו תרומה מרכזית  הקיבוצים

 ., "לצהקרביות ובמפקדים, וכן ל ליחידות במתגייסים

 מעוטתהכלכלי. מדובר בצורת התיישבות ו החברתי  מאופיין בעיקר על ידי עיקרון שיתוף הפעולה קיבוץ

: "לכל אחד הייתהתושבים בכל יחידה כזו. סיסמת הקיבוץ הקלאסי  155-ל 055בני אדם, על פי רוב בין 

" המשותפתהתבססה על "הקופה  הקיבוצית חברהלפי צרכיו ומכל אחד לפי יכולתו". מראשית קיומה ה

של  שזכותו, הגורסת והעבודה רים. שיטה זו נבעה מהנחת שוויון ערך האדםאשר מספקת את צורכי החב

אדם ואין היא צריכה להיות תלויה ביכולתו הפיזית או בכישוריו  היותוצרכיו נובעת מעצם  לסיפוק אדםה

 כשם שאינה צריכה להיות תלויה ברכוש שצברו הוריו. הניהולייםהטכניים או 

במשטר עצמם, המבוססת על הרעיון כי  משל לעבודה הנעהלכך, נבנו הקיבוצים על מערכת  בהתאם

 ייגזרו כל מעשי האדם מרצונו החופשי בהגשמה עצמית. יסטי לסוציא

". דגניה" ונקרא הכנרת ימתשפת  על 9151בשנת  נוסד, קבוצההראשון, אשר היה למעשה  הקיבוץ

נוסדו קרוב  היום". מאז ועד א' דגניהשהוקמה קבוצה נוספת בשם זהה, שונה שמו ל" לאחרברבות הימים, 

)נוסד בשנת  אשבלהוא  בישראלקיבוצים בכל רחבי מדינת ישראל. הקיבוץ האחרון אשר נוסד  055-ל

 הוא אחזקתם של הקיבוצים הקיימים, ולא הקמתם של חדשים. כיום התנועה(. הדגש במדיניות 9111

שמונה אחוזים מכלל  9191בשנת  -הדרגה השנים כמות האנשים החיים בקיבוצים קטנה ב עם

-ל מגיעסך כל תושבי הקיבוצים  2550בישראל גרו בקיבוצים ולעומת זאת, נכון לשנת  האוכלוסייה

 [9]של האוכלוסייה בישראל. 2%נפש, שהם בערך  991,055

 גבעת. הקיבוץ הגדול ביותר מבין הקיבוצים כיום הוא קיבוצים 201, קיימים בישראל 2559לשנת  נכון

הקיבוצים יש המבוססים כלכלית, אך קיבוצים רבים  ביןנפש.  9,055-, המונה כרחובות שליד, ברנר

 .ביותרמצויים במשבר כלכלי ורעיוני חריף 

 

 הקיבוצים הראשונים

קיוו  אפילויותר מאשר רק חקלאיים פשוטים בארץ ישראל. הם הקיבוצים הראשונים קיוו להיות  חברי

בה כולם יהיו שווים וחופשיים  חדשה חברהליותר מהקמת בית לאומי לעם היהודי: הם שאפו להקים 

 אחריםהיות חופשיים מלהיות מחויבים לעבוד בשביל . חברי הקיבוצים הראשונים רצו למניצול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9A_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_(%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/1909
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%90%27
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%90%27
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%91%D7%9C_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/1998
http://he.wikipedia.org/wiki/1998
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/#cite_note-0
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
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, יחזיקו יתאחדוומהאשמה של ניצול שכירים לצורך עבודה. כך נולד הרעיון כי קבוצות יהודיות 

 אחד לפי צרכיו". לכלאת הנכס במשותף. סיסמת הקיבוץ הקלאסי הייתה: "מכל אחד לפי יכולתו, 

לניסוחים  בזו אנגלס פרידריך וגם מרקס קרל גם. מסורתיים מרקסיסטייםהקיבוצים לא היו  חברי

, גם בהתגלמותה לציונותעוינים  היו לניניסטים. למרות שהלאום מדינתשל  םהקונבנציונאליי

 ברית מצד הכרהזמן רב עד אשר האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל זכתה ל עבר, לא קומוניסטיתה

בעיקר את  שירתה. מאוחר יותר, העוינות הסובייטית כלפי האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל המועצות

 בשנת הרופאים משפט בעקבות. ערב ארצותים והצבאיים של ברית המועצות בהאינטרסים הדיפלומטי

" רבים מחברי התנועה הסודי נאוםב" 9101 בשנת 'ובחרושצ ניקיטה ידי על סטליניזםה והוקעת 9100

. עם זאת, עד היום קיבוצים הקומוניזםהקיבוצית אשר החשיבו עצמם קומוניסטים החליטו לדחות את 

 אל השמאל הישראלי בפוליטיקה. המשתייכותרבים בישראל נשארו בעלי השקפות פוליטיות 

עבור  בנויהשהקיבוצניקים עצמם ניהלו אורח חיים קומוניסטי, הם לא האמינו שדרך חיים זו  למרות

. בישראל הפרטי הרכושכולם, למשל, המפלגות הפוליטיות של הקיבוצים מעולם לא קראו לביטול 

לראות  ניתן. שוק כלכלתראו בקיבוצים כמיזמים שיתופיים בתוך מערכת המבוססת על  םהקיבוצניקי

תואם את תפיסת  אשר ליברטאני סוציאליזם או סינדיקליזם-אנרכובקיבוצים של היום כמודל מקומי של 

 .טליסטיתקפי-אנרכוהעולם ה

משנות  החללא היו הארגונים הקהילתיים היחידים שהוקמו בארץ ישראל בעת המודרנית.  הקיבוצים

 כאלטרנטיבה מושביםהוקמו בישראל גם כפרים קהילתיים אשר נקראו  23-של המאה ה 23-ה

כל החברים עבדו במשקים משלהם והמסגרת השיתופית באה לידי ביטוי באיחוד  במושביםלקיבוץ. 

 לצורכי רישום ובערבות הדדית. עוסקים

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1953
http://he.wikipedia.org/wiki/1953
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%A6%27%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
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 קטע לדיון 

מדוע צורות החיים הקיבוצית היא זו אשר הובילה את המפעל הציוני 

 .ית שנדחקה לשולייםיבההתיישבותי, לעומת הדרך הקואופרט

 

 ופרציההקבוץ והקוא

רעיון ההתיישבות השיתופית החל עם תוכניתו של הכלכלן היהודי פרנץ 

אופנהיימר, שנתפס לציונות.  הוא הציע להסתדרות הציונית  בראשית המאה 

העשרים להקים למען הפועלים ישובים קואופרטיבים, בהם יעבדו במשותף, 

נהל על ידי יקבלו שכר  לפי עבודתם. החוות הקואופרטיביות היו אמורות להת

אנשי הנהלה שימונו מטעם התנועה הציונית.  תוכניתו של אופנהיימר התקבלה 

 ע"י ההסדרות הציונית כדרך מובילה להתיישבות.

טיבית במרחביה. אך הוא לא צלח יון אחד של הקמת התיישבות קואופרסיהיה נ

משום שהתעוררו סכסוכים בין המנהל מטעם מוסדות התנועה הציונית ובין 

 הפועלים.

שבות השיתופית, הקבוצה בנוסח דגניה, או הקבוץ ילעומת זאת רעיון ההתי

בנוסח עין חרוד או בית אלפא הפכו לצורת ההתיישבות המובילה של התנועה 

הציונית. כיוון שבהם הפועלים היו עצמאיים , ללא תלות במשגיחים ובמנהלים 

 מאי וללא תכתיבים.ותוך עיצוב דרך החיים הסוציאליסטית שלהם באופן עצ

 


