
קואופרטיבים 
בונים עולם טוב יותר
;

?ואצלנו

...קואופרציה חקלאית בעולם



?מה זה בכלל קואופרטיב
:ICA-של ההגדרה רשמית

,  קואופרטיב הינו התאגדות עצמאית של בני אדם
המתאחדים מרצונם החופשי                         

,  על מנת לספק צרכים משותפים בתחום הכלכלי
,                                       החברתי  או התרבותי

באמצעות מיזם                                      
שהוא בבעלותם המשותפת                              

.ובשליטתם הדמוקרטית



–על פי האקדמיה ללשון העברית 

Cooperative(קואופרטיב)
=

אגודה שיתופית



...קצת מספרים על  הקואופרציה בעולם
יש בעולם כמיליארד ורבע חברי קואופרטיבים•

(.יותר משביעית מאוכלוסייתו)

כולם חברים בתנועה אחת•

ברית הקואופרטיבים הבינלאומית

מיליון ארגונים קואופרטיבים2.6•

מדינות שונות116-ב•

מסך המפרנסים בעולם12%מועסקים שהם 250,000•



32%
26%
22%
17%
3%
2%
2%

חקלאות

שירותים פיננסיים

קמעונאות וצרכנות

ביטוח

תעשיה

בריאות סיעוד ורווחה

אחר

תחומי העיסוק העיקריים של 
הקואופרטיבים בעולם של היום



(  מיליון עסקים2.6מתוך )הקואופרטיבים הגדולים 300רק 

הכלכלה  , מגלגלים מחזור זהה למחזור השנתי של אנגליה

...השישית בעולם

עצמת הארגונים הקואופרטיבים בעולם

הסיבה שאינכם שומעים עליהם היא שהקואופרטיבים אינם  

...  מופיעים בתשקיפים של הבורסה



?מתי צמחו הרעיונות השיתופיים בעולם

-שהתרחשה בין אמצע המאה ה, המהפכה התעשייתית
לוותה בתהליך עיור מהיר  , 19-לאמצע המאה ה18

וביצירת שני מעמדות חדשים של בורגנים אמידים  
.מחד ופועלים עניים מאידך

,  ואנגלסמרכס –בעקבותיה קם גל של הוגי דעות 
פורייה ועוד ארל, קלוד אנרי דה סן סימון, אואןרוברט 

.שהניחו את הבסיס לחשיבה חברתית כלכלית

שבאנגליה  דייל'ברוצהוקם 1844בשנת 

שהיו הראשונים  , קואופרטיב של אורגים

לנסח ערכים ועקרונות להתנהלות  

קואופרטיב בר קיימא באופן הניתן לחיקוי  

.י אחרים"ע

.הוקמה ברית הקואופרציה הבינלאומית1892בשנת 



!1910וכל זה קרה הרבה לפני 

שנים רבות אחרי כל ההתנסויות הקואופרטיביות באירופה שתוארו לעיל ואחרי  

באום 1910נוסדה בשנת , ספרים ומניפסטים סוציאליסטיים, פרסום מאמרי עמדה

, נהלל–1921ובשנתדגניה הידועה בשם , וני שבישראל הקבוצה הראשונה'ג
. המושב הראשון

לימים ראו עצמם הקיבוץ והמושב ניסוי אנושי ראשון וייחודי בשיתוף ובשוויון

תופעות העומדות בפני עצמן



–קואופרציה חקלאית 
–או קואופרציה של חקלאים 

מבט עולמי
.איגום משאבים בין חקלאים באזור פעילות מסוים:מטרתה

:נחלקת לסוגים שונים

שירותיםהמספקתהתאגדות–חקלאייםלשירותיםקואופרטיב
מכונות,דלק,דשן,זרעים,תשתיות)תשומותשלאספקה–לחקלאים

(ושיווקפרסום,הפצה,אריזה,הובלה)משותףשיווקאו/ו,(ועוד



קואופרטיב: למשל
גארדהליד אגם 

בצפון איטליה



–קואופרציה חקלאית 
–או קואופרציה של חקלאים 

מבט עולמי
.איגום משאבים בין חקלאים באזור פעילות מסוים:מטרתה

:נחלקת לסוגים שונים

שירותיםהמספקתהתאגדות–חקלאייםלשירותיםקואופרטיב
מכונות,דלק,דשן,זרעים,תשתיות)תשומותשלאספקה–לחקלאים

(ושיווקפרסום,הפצה,אריזה,הובלה)משותףשיווקאו/ו,(ועוד

מיכון,מים,קרקעכמוייצורמשאבימאגם–חקלאילייצורקואופרטיב
(שיתופייםמושבים,קבוצים)משותפתועבודה



ל ושירותים לחברים בתחומי חיים אחרים"שילובים של כל הנ...

–קואופרציה חקלאית 
–או קואופרציה של חקלאים 

מבט עולמי
.איגום משאבים בין חקלאים באזור פעילות מסוים:מטרתה

:נחלקת לסוגים שונים

שירותיםהמספקתהתאגדות–חקלאייםלשירותיםקואופרטיב
מכונות,דלק,דשן,זרעים,תשתיות)תשומותשלאספקה–לחקלאים

(ושיווקפרסום,הפצה,אריזה,הובלה)משותףשיווקאו/ו,(ועוד

מיכון,מים,קרקעכמוייצורמשאבימאגם–חקלאילייצורקואופרטיב
(קבוצים)משותפתועבודה

אגודות אשראי לחקלאים

 (?המפעלים האזוריים)מערכות משותפות להגדלת שרשרת הערך

 (ביטוח חקלאי)מערכות ביטוח קואופרטיביות לחקלאים



.חקלאית-מהקואופרציה בעולם 32%

זהו הסקטור הרחב 
ביותר

בארצות המפותחות 
רוב החקלאות  –

קואופרטיבית

בארצות מסוימות  
ובגידולים מסוימים  

-זה יכול להתקרב ל
100%



70% of territory above 1,000m

53% covered by woodland 

6,212 km² 

540,000 inhabitants 



Agrifood

873 Members
(109mn litres milk)  

€58mn
7% exports to 7 countries

€0.51/L

Dairy

17 Cooperatives

100
%

50
%



AgrícolaAgrifood Fruit
4,000 Members

(7,000 hectares- 300,000 tons) 

€232mn
30% exports to 42 countries

€151mn

0.51€/Kg
100
%

16 Cooperatives
100
%



126,167 Members
43 Cooperatives

367 branches
€13.3bn deposits
€11.7bn loans

CreditAgrifood
Intercooperation

65% local banking sector

https://www.nordestfund.net/do.jsp?XDH=1248&XD=1233&LANGUAGE=IT&MAH=578d2455369ad16c7af0aa33a22ee778


16 Communities
of Valley

Agrifood … Social Sustainability



Meals on Wheels

Agrifood Intercooperation Labour, Service, 
Social, Housing



Emergency Volunteers

CreditAgrifood
Intercooperation



מגוון הקואופרטיבים החקלאיים בעולם

מקואופרטיבים מקומיים  
קטנים בעולם המתפתח 
עד ארגוני ענק כמו  

ארגון מגדלי תבואות  
במערב אוסטרליה 

שמהווה אחד ממשתתפי   
B20



...מלבד הקיבוץ והמושב, ובארץ
החברה בישראל קמה 
כחברה קואופרטיבית



הנהגת היישוב–הקמת ההסתדרות ומשק העובדים 
1948-1920

ההסתדרות הכללית

חברת העובדים
הקמת תשתית  

תעשייתית וחרושתית
משק עובדים ארצי-

התיישבות שיתופית  
חקלאית לגווניה

מושב  ; קיבוץ,קבוצה 
עובדים  

והמושב השיתופי

מרכז הקואופרציה
קואופרציה יצרנית  

ותחבורתיתשירותית

קופת חולים
מפעלי עזרה  

הדדית

שיכון לפועל העירוני
מעונות עובדים
שיכוני פועלים
קריות פועלים

בנק הפועלים
קופות הלוואה וחיסכון

מימון הייצור וההתיישבות  
אשראיתקואופרציה 

לפועלים



–גולת הכותרת 
קואופרטיב קטן לשיווק תוצרת חקלאית



–גולת הכותרת 
קואופרטיב קטן לשיווק תוצרת חקלאית



,  המשבר הכלכלי של סוף שנות השבעים, ניהול שגוי של הקואופרטיבים
ההגמוניה הניאו ליבראלית שגרמה לטובים שבינינו להתחרות זה בזה 

.תרמו להיעלמותה של הקואופרציה-ושלטון בעל השקפת עולם שונה 

–התוצאה 

.ארכאי ולא רלבנטי, לא יעיל, דימוי של משהו מסואב

2011מאז מחאת 

צעירים מתייחסים אליו כחדשני ומבטיח...מורגש יחס שונה לנושא



ניצול  , ניכור, במציאות של פערים הולכים וגדלים
צעירים וצעירים  , אנשים רבים, וכשלי שוק רבים

מבינים שיש מקום לשימוש מחודש  , פחות
!!!בצורת התארגנות זו

גם התנועה הקיבוצית מבינה שבזמן הזה נכון לקיבוצים לאמץ את  
. מרכיב הזהות הקואופרטיבי שמייחד ומסביר את הווייתנו

.שלד זה מהווה בסיס הולם לקבלת החלטות



...המכנה המשותף לכל הקואופרטיבים

שבעת  

עקרונות הקואופרציה  

מהווים תעודת זהות  

!ומורה דרך לכולם



מחייבים את כולם–עקרונות הקואופרציה 

חברות וולונטרית ופתוחה: 1

–ניהול דמוקרטי על ידי החברים : 2
לכל אחד קול אחד

השתתפות כלכלית של החברים: 3

עצמאות ואוטונומיה: 4

הכשרה ומידע, חינוך: 5

שתוף פעולה בין קואופרטיבים: 6

מחויבות לקהילה ולחברה: 7



...אז מה אם
?היחדמה אם ננצל שוב את יתרונות הגודל והכוח של •
?התחרותיות שהנחילו לנו, מה אם נתגבר על החשדנות•
?מה אם נלמד להאמין זה בזה ונחזור לשלב כוחות•
?מה אם נחזור להתארגן בצורה קואופרטיבית•



מסע תגליות אמתי הוא לא למצוא  "
אלא להתבונן במה  , נופים חדשים

"שישנו דרך עיניים חדשות

:פרוסט



...תודה על ההקשבה


