
החלוציות של אתמול
החלוציות של מחר

מסע בעקבות הרעיון השיתופי

על הסדרה

מכון אבשלום ויד טבנקין מזמינים אתכם לסדרת מפגשים וסיורים מרתקים שיוקדשו לשאלת 

החלוציות על ציר הזמן. הסדרה מבקשת להתחקות אחר ניסיונות חברתיים שביקשו ללכת נגד הזרם 

ולעצב אורח חיים אלטרנטיבי לאורח החיים הקפיטליסטי-בורגני. במהלך הסדרה נלמד מפי מיטב 

המומחים בתחום על המאפיינים והדילמות הקשורים במימוש הרעיון השיתופי בישראל, ונתחקה 

אחר שני אופני הגשמה - הקיבוץ והקואופרציה - שהיוו את התשתית להקמת "המדינה שבדרך", 

ומצליחים למשוך אליהם אנשים צעירים גם כעבור מאה שנים. 

*לנרשמים לשתי הסדרות תינתן הנחה של 10%.

סמסטר ב'
ימי חמישי, 10:30 – 12:00  |  עלות: 680 ש"ח

החלוציות של אתמול
החלוציות של מחר

הרעיון הקואופרטיבי: עבר-הווה-עתיד

הסדרה מבקשת להתחקות אחר ניסיונות חברתיים שביקשו ללכת נגד הזרם וליצור אורח חיים 

אלטרנטיבי לסגנון הקפיטליסטי-בורגני. הסדרה תעסוק במאפיינים ובדילמות של מימוש הרעיון 

השיתופי בישראל. הסתדרות העובדים, חברת העובדים, המשביר לצרכן, אגד, קופת חולים, סולל 

בונה, שיכון עובדים, מושב העובדים - כולם היו מוסדות קואופרטיביים שהוקמו בראשית הדרך, 

ועיצבו מודלים חלוציים שהיוו את התשתית להקמתה של מדינת ישראל. בסדרה נצא למסע 

בעקבות התפתחות הרעיון הקואופרטיבי והגשמתו כדרך המלך לבניית החברה הישראלית בתקופת 

היישוב. בחלקה השני נשלב סיורים בהם נלמד על תהליכי הצמיחה וההתחדשות של הרעיון 

הקואופרטיבי במאה ה-21. ניפגש עם אנשים צעירים המבקשים לתקן עוולות חברתיים באמצעות 

הקמת קואופרטיבים ועסקים חברתיים בתחומים כמו הייטק, מוזיקה, פאבים, מזון ועוד.  

מבנה הסדרה )6 הרצאות וסיור אחד(

"המורדים במציאות": הרעיון השיתופי בישראל - ראשית הדרך12.3.23.

חברת העובדים – בניין הארץ בדרך הקואופרציה216.3.23.

תחנות דעיכה: תהליכי הפרטה ודעיכת הרעיון הקואופרטיבי בישראל 330.3.23.

מגמות גלובליות: מה גורם למיליוני בני אדם בעולם להצטרף כשותפים בקואופרטיבים?420.4.23.

קואופרטיבים מהגל השני בישראל - בשורה חלופית או חולפת?54.5.23.

סיור: "פריחה ירושלמית" – קואופרטיבים בירושלים כמודל להתחדשות חברתית  618.5.23.

)בשעות 08:00 - 17:00(

התחדשות הרעיון הקואופרטיבי - מפגש עם צעירים מעצבי דרך71.6.23.

* יתכנו שינויים קלים בתכנית.

 

להרשמה – הקישו כאן

סמסטר א'
ימי חמישי, 10:30 – 12:00  |  עלות: 680 ש"ח

"אי כישלון למופת", כך הגדיר מרטין בובר את אורח החיים הקיבוצי. סדרה זו מבקשת לבחון 

תהליכים ודילמות הקשורים לעיצוב הזהות הקיבוצית על ציר הזמן. ראשיתו של הקיבוץ היה בניסיון 

לעצב את האדם החדש של המהפכה הציונית בכלל, והמהפכה הקיבוצית בפרט. הקיבוץ היה למעין 

מעבדה חיה לניסיונות חברתיים חדשניים שביקשו לעצב אורח חיים אלטרנטיבי לאורח החיים 

הבורגני-עירוני בכל תחומי החיים. כמו כל מהפכה, גם התנועה הקיבוצית עברה תהליכי התמסדות 

וחוותה את הפער בין החלום ואופני מימושו. בסדרה נלמד על תהליכי ההתחדשות והצמיחה 

בקיבוצים ונבחן האם הקיבוץ יכול לשמש מודל ראוי ודגם אלטרנטיבי של קהילתיות, ערבות הדדית 

וסולידאריות חברתית גם במאה ה-21. 

החלוציות של אתמול 
החלוציות של מחר

סוד הקסם הקיבוצי: עבר-הווה-עתיד

מבנה הסדרה )6 הרצאות וסיור אחד(

האדם החדש של המהפכה הקיבוצית  110.11.22.

ראשית הדרך: בית יוצר לחדשנות חברתית - הקיבוץ בתקופת היישוב224.11.22.

משבר המעבר מישוב למדינה – הקיבוץ בשנות החמישים: ממלכתיות ופילוגים38.12.22.

בסבך הפער המתרחב – הקיבוץ בשנות השישים429.12.22.

השורשים הרעיוניים של תהליכי ההפרטה בקיבוץ: תהליכי שינוי בתנועה הקיבוצית512.1.23.

סיור: "הידיעות על מותי היו מוקדמות מדי": מקיבוץ מופרט לקיבוץ עירוני - 626.1.23.

התחדשות קיבוצית במאה ה-21 )בשעות 8:00 – 17:00(

חילופי שפות בסדר היום הקיבוצי ומעבר מ"שפה של לחם" ל"שפה של פרח"79.2.23.

לפרטים נוספים: 

alongan@013.net | 052-8346333 - ד"ר אלון גן, רכז הסדרה, יד טבנקין

nomika@migvan.org.il | 054-7689181 - נעמיקה ציון, יד טבנקין

סדרת הרצאות | נובמבר 22 – יוני 23
יד טבנקין, סמינר אפעל, רח' היסמין 1, רמת אפעל 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kUrfmd25373EPO7lnnL0cpMKuiNFf3N6tl8iy4qt8gGqeg/viewform
mailto:alongan%40013.net?subject=
mailto:nomika@migvan.org.il

