
  
  

 
 

 
 

 תנועה בתנועה – הועידה השישית של התנועה הקיבוצית

 2021נובמבר  15
 

 טיוטה –הצעות החלטה 
 
.  הועידה מאשרת את ההצעות שהובאו בפניה  ומכריזה על הקמת גוף משותף שיאחד את 1

 הקיבוצית בחברה הישראלית )"חבצלת החדשה"( כמהלך משלים למיזוג התנועות.פעילויות התנועה 

ובעיצובה של מדינת ישראל  בחיזוקה.  התנועה הקיבוצית רואה בקיבוציה נדבך מרכזי וחיוני 2

 כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית החותרת לשלום עם כל שכניה.

.  התנועה הקיבוצית נערכת לגידול הדמוגרפי הצפוי במדינת ישראל ורואה בחיזוק הפריפריה יעד 3

לאומי ראשון בחשיבותו, ולפיכך מבקשת כי ממשלת ישראל תאמץ ותעצב מדיניות ברורה של חיזוק  

 קיבוצים, מושבים, מרחב כפרי וערי מחוז בפריפריה.  –ההתיישבות 

חשיבות רבה בחיזוק תרומתם ומעורבותם של קיבוצי התנועה במדינה  .  התנועה הקיבוצית רואה4

ובחברה הישראלית. לפיכך יפעל מטה התנועה, בשיתוף עם חבצלת החדשה וארגוני החברה 

 והחינוך של התנועה הקיבוצית לקידום וחיזוק העשייה החברתית והציבורית של התנועה וקיבוציה. 

ון זכויותיהם של הקיבוצים בקרקע והבטחת רישום שטחי .  התנועה הקיבוצית תפעל למען עיג5

 הנחלה בקיבוץ בחוזי חכירה לדורות.

.  התנועה הקיבוצית תפעל לחיזוק הזהות הקיבוצית והערבות ההדדית בקיבוציה ובין קיבוציה 6

ולהטמעת תפיסת "קהילה קיבוצית במיטבה". כמו כן תפעל התנועה להכרה וקידום של דגמי חיים 

 קואופרטיביים וקהילתיים, במרחב הכפרי והעירוני כאחד.

.  התנועה הקיבוצית מחויבת להמשך קיומו ופיתוחו של המשק החקלאי במטרה לשמר את מקומה 7

של ישראל כמובילה בתחום החקלאות, להבטיח את ביטחון המזון של תושבי המדינה ולשמר את 

 ר את משטר הנחלות ואת התכנון החקלאי.השטחים הפתוחים. אנו קוראים לממשלת ישראל לשמ

.   התנועה הקיבוצית רואה בתהליכי הצמיחה והקליטה בקיבוצים תהליך חיוני להמשכיות 8

ההתיישבות בפריפריה, ולכן מבקשת כי ממשלת ישראל תפעל בהקדם לפישוט הליכי התכנון והבניה 

ליטה ולצמיחת קיבוצים במרכז ולהסרת החסמים הבירוקרטיים המונעים כיום הרחבת האפשרויות לק

 ובפריפריה.

.   התנועה הקיבוצית רואה חשיבות רבה באחדות ובשיח מכבד ומגנה בחריפות תופעות של שיסוי, 9

הסתה, גזענות, הדרה ואפליה שפשטו והתגברו בשנים האחרונות בחברה הישראלית. התנועה 

המרקם החברתי של מדינת  הקיבוצית מגוייסת להתנגד ולהכחיד תופעות אלה, המסכנות את

 ישראל.

. התנועה הקיבוצית נרתמת למאבק בהתחממות הגלובלית ותמשיך להוביל תהליכים של ייצור 10

בענפי  אנרגיה חליפית, שימוש במים מושבים ומיחזור, ותטמיע שיטות של חקלאות מקיימת

 החקלאות שלה. 

 

 


