
   הקיבוצית בתנועה  פוליטית – רעיונית  מחלקה  התחדשות

 הקדמה

 

 הקיבוצית התנועה בוחרת בישראל  החברה בפני  העומדים ואתגרים מורכבת מציאות,  פוליטית בטלטלה ,סוער  בים

  פוליטית -האידיאולוגית השותפות את לחזק התנועות איחוד בוועידת  שהוגדרו " המכוננים "היסודות על בהסתמך

  – השמאל וגוש העבודה תנועת ערכי על בהתבסס הציוני המפעל המשך על לאומיות בהכרעות להשפיע מנת-על

 .  ראלביש בחברה המציאות  לשינוי ביללהו המתהווה מרכז

 

 

  :המטרה

  בישראל החברה פני ולעצב להשפיע תפעל  מרכז - השמאל גושב  פלורליסטית זיקה בסיס על הקיבוצית התנועה

- סוציאל חברה  קידוםל ,העצמאות מגילת ברוח אזרחיה כלל של ודמוקרטית  יהודית כמדינה ישראל לחיזוק

 , שכנינו עם ושלום המדינות שתי פתרוןול והחקלאות בפריפריה  ההתיישבות לחיזוק , רווחה ומדינת דמוקרטית

 .  הפוליטית. המערכת באמצעות הקיבוצי  המגזר צרכי וקידום הפוליטיות במסגרות  הייצוג הבטחת תוך

 

 :השיטה

 כל מול הפועל עגול שולחן באמצעות  וחבריהם הקיבוצים של הפוליטית פעילותם  את תקדם הפוליטית המחלקה

  מתמשכת רעיונית שפה היוצר שיח בבניית תתמקד הפעילות והעתידיות. הקיימות שמאל -המרכז גוש מפלגות

  -חברתיים -פוליטיים  מאבקים תחת בריתות תקדם בנוסף.  ואחדות סולידריות מתוך  הקיבוצית ובתנועה בקיבוצים

 מקצועית עבודה תתבצע הפעילות לצד אחת. גג קורת  תחת להתלכד ארגונים מגוון דתוומעוד ותהמאפשר ציבוריים

   הקיבוצית. והתנועה הקיבוצים את המאפיינים האינטרסים על השומרת

 

 

 הפוליטי:  גוףה פעילות

 הציבורית   בזירה המשותף האידאולוגי הבסיס לקידום שמאל - המרכז מפלגות   גוש עם שותפות בניית •

   לגוש המשתייכות הציוניות המפלגות בכלל  הקיבוצים חברי של הפוליטית המעורבות קידום •

  ימשיכו אלה שמפלגות )ככל ומרצ. העבודה במפלגות הקיבוצים מחוזות שימור תוך ,שמאל – המרכז

 .(הקיימת במתכונת פעילות להיות

 ורעיונית ערכית דרך של התוויה מוקדי התנועה והנהלת צעירים גףא בשיתוף הפוליטית המחלקה •

  הישראלית.  בחברה  היום סדר שעל בנושאים שינוי להובלת הקוראת הקיבוצית התנועה בתוך מתחדשת

 ממשל   וגורמי הפוליטית המערכת מול הקיבוצית התנועה של  האידיאולוגיה וקידום ייצוג •

 ממשל   ורמיוג  הפוליטית המערכת מול הקיבוצית התנועה של האינטרסים וקידום ייצוג •

 על עהפוהש הקיבוצית התנועה למוסדות מהכנסת ,וחקיקה דיונים על מועד מבעוד אינפורמציה העברת •

 . (ועוד חינוכי ,חברתי ,כלכלי)  החיים תחומי בכל הקיבוצית לתנועה הנוגעים חקיקה מהלכי

 

 

 

 

 

 

 המוצעת העבודה דרך

 

 :שונים עילים פ 3-2 ידי על יבוצעו אשר עיקריות משימות 4-ל חלוקה



 והעקרונות הערכים  וקידום בקיבוצים שמאל – המרכז לגוש השייכות הציוניות במפלגות  התמיכה חיזוק .1

  התגייסות כולל ",גוש" ה למפלגות הקיבוצים חברי של התפקדות קידום -הגוש למפלגות המשותפים

 . כאחד הבחירות וביום בחירות לקראת

   (.ב"וכיוצ בניה  ,חקלאות מאבקי)  קיבוציים כלל ומאבקים מפלגתית על פוליטית לפעילות ארגונית תשתית .2

 ,השלטון מוסדות עם ישיר קשר - "ההחלטות מתקבלות בהן במסדרונות ואוזניים רגליים" -ממשל קשרי .3

 , הציונית ההסתדרות )כגון אחרים פוליטיים גופים ,השונות הכנסת וועדות המפלגות מכל כים"ח ,שרים

  בשיתוף /בכפוף  אפשרי .הממשלה ובמשרדי בכנסת תתבצע העבודה מרבית -וכו'( הכללית ההסתדרות

   .לוביסטים משרד

  . שמאל -המרכז  בגוש  יותר או אחת מפלגה עם קשר על אחראי יהיה פעיל כל .4

 

 : הערות

 לקדם מנת על  במפלגות השליחות ועבודת השטח  מטה של משימות  מידתי באופן תשלב המחלקה פעילות -1

 .  הקיבוצים חברי של פוליטית מעורבות

  ,הקיבוצית לתנועה חיבור על בדגש ומרצ עבודה – המחוזות לעבודת  מחודשת הגדרה בנית תתבצע -2

 קידום . בתנועה האגפים עם רעיונית והכשרה משימתית אחדות בנית לצד  מפלגתית עצמאות על שמירה

 חלק לקחת לחברים הקורא הקיבוצים בכלל פוליטי לוח ובנית המפלגתיים למוסדות חברים התפקדות

   . הקיבוצית התנועה והנהלת מזכירות  ובתמיכת בשיתוף זאת כל ,הנדרשת במעורבות

   הרלוונטיות. המפלגות עם ובתאום  עצמם המחוזות עם בשיתוף  תהיה המחוזות נציגי בחירת -3

 . הפעילות את לקדם כדי נוספים  משאבים לאיגום תפעל התנועה התקציב מסגרת תשמר -4

 

   ארגוני מבנה

 

 
 

 

 

מחלקה פוליטית

ייצוג רעיוני ומפלגתי 
כולל ומחוזות  

הקיבוצים במפלגות
קשרי ממשל

מטה שטח  
למאבקים ציבוריים 

ותנועתיים


