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 הקיבוצית לתנועה ממשל קשרי הנידון:

 הקדמה

 האם מפלגות של ושקיעתן ,האחדות ממשלת של הקמתה ועם 2019-2020 שנת של הבחירות סבבי שלושת בתום

 התנועה בפני הניצבים והאתגרים ,לממשלה ו"העבודה" "לבן כחול" תומפלג של ןכניסת יחד ,ההיסטוריות

 הפוליטית המחלקה פעילות אופי של ובחינה מחודשת חשיבה מחייבות ,בכלל הישראלי והשמאל בפרט הקיבוצית

  .העכשוויים (והאיומים) ולהזדמנויות לאתגרים ,לזמן והתאמתן הקיבוצית התנועה בבית הפוליטי הכח והפעלת

 

  :המטרה

 והגדלת בישראל והמדיני הפוליטי במרחב בנעשה הקיבוצית התנועה של והשליטה ההשפעה גדלתוה העמקה

 בפעילויות מעורבות המשך תוך ציבוריים ומאבקים ממשלה החלטות ,חקיקה בהליכי התנועתית המעורבות

  .למענה ופועלות הקיבוצית התנועה עם אידיאולוגית המזוהות ,מפלגתיות

 

 :השיטה

 רק  ולא המפלגות בקרב הקיבוציים לאינטרסים הדואג אפקטיבי כגוף ובנייתה הפוליטית המחלקה של ארגון רה

  .הקיבוצים בקרב המפלגתיים לאינטרסים

 של הקמתה לאחר ,בישראל הפוליטי האקלים ושינוי המשתנים לצרכים בהתאם ,המשאבים של מחדש חלוקה

  .הבאה הבחירות מערכת ולקראת "האחדות" ממשלת

 

 הפוליטית: המחלקה 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  

 שמאל – המרכז         

 ממשל וגורמי הפוליטית המערכת מול הקיבוצית התנועה של האינטרסים וקידום ייצוג 

 ממשל וגורמי הפוליטית המערכת מול הקיבוצית התנועה של האידיאולוגיה 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

 רציונל

 

 בעבודה (,ייעוץ +משרות 1.5) פוליטית בפעילות בשנה ₪ 700,000-כ הקיבוצית התנועה משקיעה כיום 

 הפעילות .ומרצ העבודה מפלגת – ההיסטוריות "הבית" מפלגות 2 מול פרטנית עבודה קרי "אנכית"

 המפלגות פעילי ושל מפלגות של האינטרסים את כיום משרתת הקיבוצית בתנועה המתקיימת הפוליטית

 2 עבור רפרנטים 2 עובדים קיבוץ שבאותו להיות שיכול כך) .התנועה של האינטרסים את בהכרח ולא

  .(הקיבוצי היום סדר שעל נושא לקדם צריך בו במצב ל"כנ ,שונות מפלגות

 של מחדש לבחינה הזדמנות תומהוו שאלה בסימן היסוד הנחות את העמידו האחרונות הבחירות תוצאות 

  .מאידך הפוליטית המחלקה של מחדש ועיצוב מחד המשאבים חלוקת

 מפלגות עם הקשרים וחיזוק שמאל המרכז גוש מפלגות כלל עם "רוחבי" קשר מייצרת ל"הנ ההצעה 

 את לקדם מנת על הגוש מפלגות כל מול לקדם עליו אשר אחריות תחום פעיל לכל כלומר - "הימין"

  (.ומרצ העבודה ,לבן כחול :כיום) הפוליטית בזירה הקיבוצית התנועה של סיםהאינטר

 העבודה במפלגת הקיבוצים מחוז פעילות את לשמר ניתן :ההיסטוריות האם למפלגות הקשר שימור 

 להשתתפות תקציבית בחינה לרבות ,אלו במפלגות אחרים במחוזות לנהוג בהתאם או בהתנדבות) ובמרצ

 (פעילותה במימון המפלגות



 

 המוצעת העבודה דרך

 

 :שונים פעילים 2-3 ידי על יבוצעו אשר עיקריות משימות 3-ל חלוקה

 ,השלטון מוסדות עם ישיר קשר - "ההחלטות מתקבלות בהן במסדרונות ואוזניים רגליים" -ממשל קשרי .1

 .הממשלה ובמשרדי בכנסת תתבצע העבודה מרבית -השונות הכנסת וועדות המפלגות מכל כים"ח ,שרים

  .לוביסטים משרד בשיתוף /בכפוף אפשרי

 והעקרונות הערכים וקידום בקיבוצים שמאל – המרכז לגוש השייכות הציוניות במפלגות התמיכה חיזוק .2

 פעילות לוח בניית ",גוש"ה למפלגות הקיבוצים חברי של התפקדות קידום -הגוש למפלגות המשותפים

 והגברת בחירות לקראת המפלגות לחיזוק פעילות ,כנסת ריחב עם בקיבוצים מפגש ,בקיבוצים פוליטי

 .הצעירים הקיבוצים חברי בקרב הפוליטית המעורבות

  (.ב"וכיוצ בניה ,חקלאות מאבקי) קיבוציים כלל ומאבקים מפלגתית-א פוליטית לפעילות ארגונית תשתית .3

 

 :מוצע ארגוני מבנה

 

 

 
 

מחלקה פוליטית 

ייצוג רעיוני 
ומפלגתי כולל

מחוז הקיבוצים 
במפלגות  

(התנדבות)

קשרי ממשל
תשתית ארגונית  

למאבקים 
ציבוריים


