כנס לרגל צאתו לאור של הספר:
הקואופרציה בישראל :עבר ,הווה ,עתיד
יד טבנקין ומוסד ביאליק2021 ,

למה לנו קואופרציה במאה ה?21-
יום שני 13 ,בספטמבר  ,2021בשעות 17:30 – 10:45
יד טבנקין ,סמינר אפעל ,רח' היסמין  ,1רמת אפעל
להרשמה  -הקישו כאן
לינק לזום -

https://smkb.zoom.us/j/87982252850

 10:45התכנסות וכיבוד קל
 11:15מושב פתיחה
מנחה :ד"ר פז אלניר ,מנהלת יד טבנקין

איך ספר נולד?
ד"ר מנחם (מנולו) טופל ,עורך הספר הקואופרציה בישראל

ד"ר יהודה פז וחזון הקואופרציה בישראל ובעולם  -דברים לזכרו
מולי דור ,חבר המערכת האקדמית של הספר; יו"ר הועד המנהל אג'יק מכון הנגב

יהודה פז  -אבא לאנשים ורעיונות
מיכאל (מייקי) גינגולד ,בנו של יהודה פז; פיתוח בינלאומי באזורים כפריים בהודו

 11:45מושב ראשון
תפקידה של הקואופרציה בהקמת מדינת ישראל :מאתוס למשבר -
מה ניתן ללמוד מההיסטוריה?
מנחה :ד"ר ערן בוכלצב ,מנהל מו"פ ,אג'יק  -מכון הנגב

קריסת חברת העובדים בשנות השמונים  -האם אפשר היה אחרת?
פרופ' יצחק גרינברג ,המכללה האקדמית בית ברל

תנועות ההתיישבות והקיבוץ :האם הפכו הקיבוצים מקומונה שיתופית
לקואופרטיב?
פרופ' מיכל פלגי  /ד"ר שלמה גץ ,המכון לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה

הקואופרטיבים החקלאיים והמפעלים האזוריים  -תפקידה הכלכלי של
המדינה בבנייתה ובחיסולה החלקי של הקואופרציה השניונית
פרופ' משה שוורץ ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הקואופרציה בישראל :מתנועה של שותפות לשיתוף כלכלי
ד"ר אביגיל פז ישעיהו ,היסטוריונית וממחברי הספר

 13:15הפסקה וארוחה קלה
 13:40מושב שני
“יש כלכלה אחרת  -יש חברה אחרת" :מהם התנאים להצלחתה של
הקואופרציה במאה ה ?21-תמיכה מלמעלה או צמיחה מלמטה?
מנחה :נעמיקה ציון ,יד טבנקין ומכון יסודות

מהן ההזדמנויות הכלכליות שמציעה לנו הקואופרציה במאה ה?21-
עמית בן-צור ,מנהל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב

האם בכוחו של המודל הקואופרטיבי לצמצם פערים כלכליים וחברתיים
בין מרכז לפריפריה?
יוני בן בשט ,מחבר נייר מדיניות בנושא במכון יסודות

ירושלים כבירת הקואופרציה והעסקים החברתיים של ישראל –
חזון ומציאות כמקרה מבחן
עמרי בן עמי ,מנהל מחלקת עסקים חברתיים וקואופרטיבים ,עיריית ירושלים

מגיבה :עו"ד מרב ניב ,המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית

 15:00הפסקה
 15:15מושב שלישי  -פאנל
קואופרטיבים מהגל השני :בשורה חלופית או חולפת?

שיחה עם מייסדות ושותפות בקואופרטיבים שצמחו בישראל
בעשור האחרון
מנחה :ד"ר ארנה שמר ,האוניברסיטה העברית ויד טבנקין; מחברת פרק בנושא
בהשתתפות:
עפרי ארליך ,מנהלת פיתוח עסקי בקואופרטיב סופי – בית תוכנה בבעלות
שיתופית ושוויונית בירושלים
עו"ד אוריה כספי ,מנהלת קואופרטיב ניקיון תנד'יף ,עסק חברתי בבעלות
עובדות הניקיון בג'סר א זרקא
גל אבלגון ,יו"רית קואופרטיב המפלצת ,המפעיל את פאב המפלצת בקרית
יובל בירושלים
נטע ברקאי-שטרן ,חברה בקואופרטיב מקומי ,מטפלים בתחום בריאות הנפש
בדרום תל אביב
דפנה שמיר ,חברה בקואופרטיב שומעים חזק להגברה ותאורה
סהר מלמוד ,רכזת קואופרטיב תרבות פרכור בפרדס חנה-כרכור

 16:45מבט לעתיד
על שולחן הרשמת :קידום וליווי מודלים קואופרטיביים בשנים הקרובות
עו"ד שלומית שיחור-רייכמן ,רשמת האגודות השיתופיות ,משרד הכלכלה והתעשיה

 17:30פיזור

הכנס יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק
לפרטים :נעמיקה ציון nomika@migvan.org.il | 054-7689181

