יד טבנקין

הכנס הארצי של חוקרי הקיבוץ והרעיון השיתופי
בנושא" :משמעות חיי שיתוף"
בחסות האגודה הבינלאומית לחקר הקיבוץ והקומונות ICSA
בתמיכת מכון המחקר של הקרן הקיימת לישראל

התוכנית:

יתקיים :י"ב  -י"ג בתמוז תשע"ב 2-3 ,ביולי  , 2012ביד טבנקין
סמינר אפעל ,רחוב היסמין  ,1רמת אפעל

יום ב'  2ביולי

 09:15התכנסות והרשמה
 09:45ברכות – מרקי לוי ,מנכ"ל התנועה הקיבוצית
 11:45 - 09:50מליאה :המחאה החברתית  -לאיזה שינוי מייחלים?
יו"ר  -יונה פריטל
אביה ספיבק ,אמיר פז-פוקס ,ענת מאור ,ג'קי גורן  -נציגת תנועת המחאה
 13:15-11:45מושב 1
בין אדם למקום :קיבוץ יהדות ותרבות
יו"ר  -יובל דרור
שולה קשת ,האם שיתוף רוחני הוא בסיס הכרחי לחיי שיתוף? )'השער הנעול' ,ד .מלץ(
מוטי זעירא" ,דוד מתפלל"  -הרליגיוזיות הבלתי מודעת בניגוניו של דוד זהבי.
נורית פיינשטיין ,ייחודיות החג הקיבוצי ותרומתו לחברה הישראלית ,בהגותו וביצירתו של מתתיהו
שלם.
איחוד מול ייחוד בתנועה הקיבוצית
יו"ר  -אביבה חלמיש
אלי צור ,היוזמה לאיחוד התנועות הקיבוציות בשנת 1945
אלון גן ,מבט משווה על ניסיונות כושלים לאיחוד התנועה הקיבוצית
טל אלמליח" ,שותפות תוך עצמאות" :מפ"ם וה'איחוד הפועלי' בשנות ה60-
הקיבוץ בחברה הישראלית  -מושב לזכרו של הנרי ניר ז"ל
יו"ר  -רוני עזתי
שלמה גץ ,יחס הממשל לקיבוץ –האמנם אפליה?
דניאל דה -מלאך ,הקיבוץ והמאבק הלאומי על קרקע 1960-2010 -
רן חכים ,גיוס משאבים ציבוריים למסגרות השיתופיות
שולחן עגול :החינוך הקיבוצי בין ייחודיות לממלכתיות
מנחה :אבי אהרונסון
נירה ואלה )הגיל הרך( ,נטע טבנקין )חינוך בלתי פורמלי( ,מלכה מירום )מדור בתיה"ס(
 14:15- 13:15ארוחת צהרים
 16:15- 14:15מושב 2
הפרקטיקה של ההפרטה
יו"ר  -ניר אביאלי
ניר אביאלי ,המק'דונלדיזציה של חדרי אוכל קיבוציים ותוצאותיה הלא צפויות
תמה חלפין ,החופש קורא לי מכל הכבישים :על צרכים ורצונות בכלכלת הקיבוץ
אבי גרפונקל" ,מדוע בחר הקיבוץ השיתופי 'להירדם' בשמירה?"
אורי רם )מגיב(
החינוך המשותף – מבט מבחוץ ומבפנים
יו"ר  -ארזה אברהמי
יובל דרור ,תולדות "החינוך המשותף" בעיני זרים
זהר בן-שימול ,הקמתו של המוסד החינוכי בגן-שמואל ופעילותו בעשור הראשון
ריקה ליטרט ,אמי הורוויץ  -משנתה החינוכית ותרומתה להקמת התחנות הקיבוציות לטיפול
בילד ובמשפחה ולביה"ס לחינוך מיוחד "שפרירים".
גלי פלטי ,לינה לא-משפחתית ,גוף ורגשות בעיני בוגרי הלינה המשותפת בקיבוץ
היחס להשכלה בקהילות שיתופיות
יו"ר  -שולה קשת
יעקב עובד ,השכלה גבוהה בקומונות
דורון טימור ,יחסן של הקבוצות השיתופיות החדשות לאקדמיה
ניר מיכאלי" ,למה לי אקדמיה עכשיו?" גישות הקבוצות השיתופיות החדשות לעולם ההשכלה
הגבוהה
רונה יונה ,משמעות קיבוץ ההכשרה – תנועת החלוץ בפולין בין מלחמות העולם
שולחן עגול :גישור ויישוב סכסוכים במגזר הכפרי
מנחות :ארנה שמר  ,אורית יולזרי
 – 18:30-16:30מושב 3
פלורליזם קיבוצי ומשמעויותיו
יו"ר  -שלמה גץ
מנחם טופל ,הקיבוץ  -סיכון ההישרדות  ,מסקנות מחקרם של מכוני המחקר הקיבוציים
בראשות פרופ' בן רפאל
ארזה אברהמי ,הקיבוץ  -מחיר ההישרדות ,חקר ִמקרה
אברהם פווין ,הקיבוץ מ"קהילת יעוד" לחברה רב-תרבותית  -סיכום ביניים
קרולינה וישנייבסקה ,האופן שבו מספרים חברי הקיבוץ השיתופי על השינוי
נשים במגזר הכפרי  -היבטים היסטוריים
יו"ר  -מאיר חזן
בת שבע ,מרגלית שטרן ,המאבק לזכויותיהן של חברות המושבים בתקופת המנדט :מקרה
בוחן ליצירת חברה חדשה
לילך רוזנברג-פרידמן' ,יהודייה מסורתית' או 'עברייה חדשה'? זהות נשית במושב העובדים הדתי
בתקופת היישוב
נעמה חדד  ,רחל שרעבי ,החלוצות ממושבי העולים בפרוזדור ירושלים
אורית מנור ,שילוב בין סוציאליזם ובורגנות? מקרה חקר ייחודי  -מצפה 1908
קהילה מגוונת צרכים
יו"ר  -אלי צור
אילנה מזרחי ,הבניית זהות תעסוקתית של זקנים מופלגים ) (80+בקיבוץ השיתופי והמשתנה
סמדר סיני ,הזכות להיות שונה בקיבוץ :אימהות חד הורית מבחירה -
גאולה שרתוק כמשל
גילה אדר ואליאט אורחן ,איכות חיים ורמת חיים של הוותיקים בקיבוצים
יזהר בן נחום ,רווק בקיבוץ שיתופי – המקרה הפרטי של מרדכי שנהבי
שלחן עגול :מכינות קדם צבאיות:
מנחה :ניר מיכאל
אודי תמיר )מכינת עמ"ק( ,נעם סמית )מכינת בינ"ה( ,דני זמיר )מכינת רבין(,
 20:00-18:30ארוחת ערב

ערב חגיגי :תרבות הקיבוץ  -לציון  40שנה ליד טבנקין
ביום ב'  ,2.7.12בשעה 20:00
סדר פסח נוסח יגור )ראה/י מודעה בעמוד ממול(

יום ג'  3ביולי
 – 10:45-09:15מושב 4
ההשמאלה בקיבוץ הארצי
יו"ר  -שלמה שאלתיאל
אביבה חלמיש ,פרשת סנה-ריפתין בעיני ההנהגה ההיסטורית" :מערכה לחיים ולמוות"
דורון נדיב ,פרשת הראל כמאבק בין הנהגה תנועתית והנהגה מקומית
אלון פאוקר ,קורותיה של אהבה נכזבת :ערגת הקבה"א לברית המועצות בעשור הראשון
למדינה.
הקבוצות השיתופיות
יו"ר  -אלון גן
אורלי גנני ,הבניית המרחב הביתי בקיבוץ עירוני 'רשת'  -פרספקטיבה מגדרית
ורד האס ,סיפורו של קיבוץ משעול – חקר מקרה של קיבוץ מחנכים
נמרוד לוביש ,בין 'תיקון עולם' לתיקון ה'עולם הפנימי' -שינויים פסיכולוגיים בקרב חברי קומונות
במהלך שנת שירות
שולחן עגול :התחדשות הקואופרציה:
מנחה :אילנה לפידות
יהודה פז ,רייפי גולדמן ,יפעת סולל
 13:00-11:00מושב 5
היבטים ארגוניים וקהילתיים של היישוב הכפרי
יו"ר – יוסי כץ
פרדי כהנא ,לא עיר ולא כפר ,תכנון הקיבוץ לאן?
לביאה אפלבאום ,השלטון המקומי במרחב הכפרי – מניהול שיתופי לניהול מוניציפלי
זאב גרינברג ,מודל לבניית קהילתיות מתחדשת  -דרכים לחיבור בין משתכני שכונת ההרחבה
לחברי הקיבוץ הוותיק.
צאלה קרניאל ,שינויים במאפייני התכנון המרחבי והאדריכלי בקיבוץ כביטוי של השינוי במבנה
הקיבוץ ובאורחות חייו
משימתיות – פנים רבות לה
יו"ר – סמדר סיני
יעקב )יזו( שמיר ,בין תנועה למדינה :הפולמוס בין הקבה"מ למדינה בראשיתה
נחום ברוכי ,קירוב לבבות כתפקיד תנועתי של הקיבוץ הדתי
רוני עזתי ,בחינת התמודדות עם דילמות מוסריות של חיילים בני קיבוץ בשנים
הראשונות לצה"ל
אורי הייטנר ,ניגון הלב – קהילה של מסורת וחידוש בעמק יזרעאל.
היחלשות השיתוף:
יו"ר  -ברוך כנרי
גיורא בן-דרור ,היחלשות המערכת השיתופית במושבים והתמורות הנלוות
שרה כוכבי ,המרוויחים והמפסידים :עמדות חברים בקיבוץ "המתחדש" לגבי היחסים
החברתיים שנוצרו בו לאחר השינוי
ראובן שפירא ,אי-שיתוף ואוטוקרטיה בקיבוץ השיתופי :מסורת מנוונת דמוקרטיה ומעודדת
הפרטה
דני זמיר" ,מדוע כשמדברים על מימוש עצמי אנשים מבינים אנוכיות?" )על ערכים ושאיפות בעידן
ההפרטה(
 14:00-13:00הפסקת צהרים
 15:45-14:00מושב 6
האתגר המגדרי בקהילות שיתופיות
יו"ר  -יעקב עובד
יוסי כץ ,הנשים ההוטריות בתחילת המאה ה :21-דרכי ותחומי השפעה במציאות של העדר
שוויון מגדרי
ענבל סיקורל ,שינויי מגדר ללא שינויי היררכיה :נשים במושב קראי
ענת גרניט הכהן" ,הן חדרו אל לב המעוז הגברי ...וחזרו למקומן במושב" -
נשות המושבים בכוחות הבריטיים במלה"ע השנייה
מיה גומא להב ,פרקטיקות של אי שוויון מגדרי בקיבוץ המתחדש
תמורות בכלכלה במרחב הכפרי
יו"ר – יצחק גרינברג
יובל אשוש ויפה מושקוביץ ,השינוי התרבותי במפעל הקיבוצי "בראשית"
מיכאל סופר ,השפעת התמורות במרחב הכפרי על היזמות העצמית במשק המושבי
שרה אדום ,יורם קרול ורם אדור ,מאפיינים ותוצאות של תהליכי מיזוגים ורכישות במפעלי
התעשייה הקיבוצית
אבי שניידר ,מעבודה שיתופית לעבודה משותפת – קואופרציה בלי קואופרטיב
שולחן עגול :השיתוף הבין יישובי במועצות האיזוריות:
מנחה :אורי וובר
סיגל מורן )ר"מ בני שמעון( ,אלון שוסטר )ר"מ שער הנגב( ,אילן שדה )ר"מ מנשה(
 16:00מליאה:
חותמה של התרבות הקיבוצית
יו"ר  -דודו אמיתי
גליה בר אור ,בנימין)בוג'ה( יוגב ,מוקי צור ,עזריה אלון

לפרטים נוספים ולהרשמהyadtabmaz@bezeqint.net :
בטלפון 03-5344458 :שלוחות  050-5383170 ,0/102ובאתרwww.yadtabenkin.org.il :
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