


אנו שבויים בכלא של חשיבתנו ושיטת ייצור הכסף 
 הנוכחית והפכנו לאסירי השיטה 

 הפגיעה הגסה במרקם הסביבתי והחברתי 
 הובילה לחוסר אמון שיש לשנות מהיסוד



מונטרית-אקודמוקרטיה לקראת  -מחוב לשפע   

 בין שיטת ייצור הכסף והקצאתו לבעיית יוקר המחיה  הקשר 
  

איך הוא נוצר מי ייצר אותו פעם ומי מייצר את , מה זה כסף
 ?עיקר הכסף החדש כיום

 
 ?מאיפה מגיע הכסף

 
 ? כיצד נוצרו החובות האדירים 
 

משברי הדיור והפערים בחברה קשורים לדרך בה איך 
 ?הכסף מיוצר



  :אמר פעםרוטשילד ...  הון בשלטון
 

 

   תנו לי שליטה על המערכת המוניטרית של מדינה "  
 ".אכפת לי מי המושל בהולא 



  
  

הכסף והקצאתוייצור רפורמה בדרך   

 
  

האם אפשר לנהל מערכת כלכלית שתשרת את החברה 
 ? האזרחית ולא תפגע בסביבה

 
משמעות העובדה שמרבית האנשים הקהילות והארצות  מה 

 ?בחובות אסטרונומים
 

משאב שהוא  , קורה שקיים בעולם מחסור כרוני בכסףכיצד 

מעשה ידי אדם ומיועד לעזור להסדיר תקשורת מיטיבה 
 ...במערכות יחסים כלכליות



:ברטולד ברכט אמר  

 השודד הגדול הוא לא זה ששדד בנק "

 "אותו  זה שהמציא אלא 



?האמנם –דמוקרטיה מונטרית   

שהופך  " מהאוויר"כיום מאפשרת לבנק לייצר כסף חדש השיטה 

לחוב עם ריבית כל פעם שנפתחת הלוואה חדשה וכך בישראל  

מהכסף החדש על ידי הבנקים כחוב על פי מה שטוב   94%מיוצר 

 .והחברהלהם ושלרוב אינו מיטיב עם הסביבה 

 

מהכסף החדש על ידי בנק   6%-משבארץ מיוצר רק פחות מכיוון 

 "....איפה הכסף"לא פלא שכולם ממשיכים לשאול , ישראל

 

תהליכי ייצור וניהול הכסף והפנייתו לטובת ורווחת כולם  שינוי 
 .ברמות שונות מצריך מערכות יצירתיות ואינטגרטיביות



 
דרך ייצורו והקצאתו היא  , משמעות שינוי תפיסת הכסף

 הפיכת עוני וחובות לפריחה ושגשוג

 כלכלה 

 גלובלית

 כלכלה 

 מקומית



 כסף מבוסס על אמון בלבד 

                  
                 





 Municipal solution to the Big recession in Austria 



 
  

Example from Switzerland’s Wir cooperative bank 

Switzerland’s Wir cooperative bank is a Successful Credit 
Clearing Association it is called “the granddaddy of complementary 
currencies”. Since its creation in 1934, the co-op has experienced greater-
than-average activity and growth in periods of economic downturn, 
demonstrating that it helps stabilize the Swiss economy. 

The WIR bank is a not for profit bank. It serves the interest of the clients, not 
the bank itself. It is a very stable system, not prone to failure as the current 
banking system is. It remains fully operational even in times of general 
economic crisis. 

The existence of a bank building and six impressive WIR-owned regional 
offices, as well as the following comparison of data speak for themselves. 

 The membership, at first was completely open, but later it was restricted in 
order to build solidarity among the “entrepreneurial middle-class.” 

 Although WIR started with only 16 members, it has grown rapidly… 

                                                      1973                                1993 

Number of Participants               20,402 members          76,618 members 

Turnover – In Swiss francs        196 million                      2.521 billion 

Balance – In Swiss francs             83 million                     1.028 billion 

 



 אחוז החומר הנזכר צורת הלמידה

 5% הקשבה להרצאה

 10% קריאה

ויזואלי-לימוד אודיו  20% 

 30% הדגמה

 50% קבוצות לימוד

 75% תרגול בעשייה

 90% הוראה 

מחקרים רבים שנערכו בשלושת העשורים האחרונים מוכיחים  

תלויים פחות במורה  –שימור הידע , וחשוב ממנה –כי למידה 

להלן  . ויותר בשיטה שבה מתרחש הלימוד, או בחומר הנלמד

 נתונים לגבי צורת הלמידה ואחוזי שימור הידע
 



ברזיל" סאבר"השיטת   







http://market.hakaveret.org.il/ 

http://market.hakaveret.org.il/


 

 

 

Examples 

From the 

World 



Curitiba, Brazil 

From Garbage 2 Food 



Curitiba, Brazil 

http://www.youtube.com/watch?v=hRD3l3rlMpo 
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Curitiba, Brazil 
 
 
 

Assets 



   

Curitiba, Brazil 
Cleaning the City & Receiving  
Food + Public Transportation 



Curitiba, Brazil 



Curitiba, Brazil 
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OTHER CITIES LIKE LONDON ARE 
ALREADY IN THE GAME… 

UK 





In upstate New York, Ithaca dollars pay rent, buy 
groceries  & health club memberships.  

USA 



GREECE - Volos 

• In Volos – Greece during the crises,  the shops were full of products 
but people didn’t have money so resource exchange was slowed down 
and growing unemployment followed up and led to poverty 

• The money that originally was created to make trade more efficient 
became part of the problem…no money – no Trade…and the results 
are great suffering … 

• until the local people of Volos invented a local currency named TEM. 
The results were outstanding:  

The community decides  the roles  and                                              
management in a democratic way so people                                                         
and businesses started using it and                                                                  
accelerated the resource  exchange and                                           
prosperity in the town of Thousands of people. 
 
  http://www.youtube.com/watch?v=9y9R0v96K48  

  BBC Report in YOUTUBE 
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JAPAN - Fureai Kippu  
• The Fureai Kippu was invented in Japan to address the Social 

need of graceful service for old people who live in the area serve 
the elderly and receive credits that serve their elderly needs 
even if they live far away…over 60,000 people use this system. 

INTERVIEW  about Fureai Kippu     http://www.youtube.com/watch?v=_xmyM_uNXkU 

Pension in the future is not  certain   http://www.youtube.com/watch?v=0eLdNHIddMk 

 

 

29 

http://www.youtube.com/watch?v=_xmyM_uNXkU
http://www.youtube.com/watch?v=0eLdNHIddMk
http://www.youtube.com/watch?v=0eLdNHIddMk
http://www.youtube.com/watch?v=0eLdNHIddMk


( בלגיה) גנטבעיר עניה השכונה הכי הפיכת 

...          מצוקה מוזנחת לגן פורחמשכונת 

. מטבע קהילתיבעזרת   
 

זריםעובדים דור ראשון של מרבית התושבים   

 עם הרבה אבטלה והזנחה

.שפות שונות ורוב של תורכים 20מהגרים עם   

 

כשנשאלו המהגרים הגרים במבני דירות מוזנחים  

גינות עם פרחים וירקותמה הכי חסר להם אמרו   









חיבור בין משאבים שלא מנוצלים וצרכים שלא  

 מתוקצבים בעזרת מטבע קהילתי בשם 
 

Torekes )מגדלים( www.torekes.be 

 

http://www.torekes.be/


 
http://www.hakaveret.org.il                                         

  
הינה מיזם לצמיחה ולהעצמה כלכלית וחברתית " הכוורת"

 . לקהילות ולעסקים קטנים, למשקי בית, לאנשים פרטיים

 

מאפשרת לכל אחד מאתנו לקחת את גורלו  " הכוורת"

, חכמת ההמונים, הכלכלי בידיו ובעזרת  פתרונות יצירתיים

שיתוף וערבות הדדית להתגבר על יוקר המחייה וליצור  

 .סביבתי ותרבותי, שפע כלכלי

 

הפתרונות מכילים בין השאר כלים לשימוש במטבעות   

קהילתיים משלימים והם כוללים מרכיבי עזרה וסיוע  

 . המשפחתית  והמקומית ולעסקים קטנים, לכלכלה האישית
 

http://www.hakaveret.org.il/
http://www.hakaveret.org.il/


 אשראי הדדי וחילופי משאבים מיטיבים

    האתר מהווה פלטפורמה שבה כל פרט מציג ומשווק את 

להשתמש במשאבים אישיים  כל אחד יכול , שלו וכךההיצע 

שאינם מנוצלים דיים כדי לטפל ולממש צרכים שאינם  

והפרחים שיקבל מתוקצבים והחסרים משאבים למימושם 

 . מאפשרים לו להגשים משאלות שלפני כן לא ניתן היה לממשן

 

החברים מבצעים את כל הפעולות ישירות בינם לבין עצמם  

ורואים את כל התנועות בחשבון הפרחים   ללא צורך בתיווך

המערכת נותנת כלים חדשים ואפקטיביים ומשדרגת גם   .שלהם

ועוזרת למנף את פעילותם ולהרחיב אותה בקרב " בנקי הזמן"

 .ציבור רחב של אלפי אנשים



ובינונייםמשאבים בין עסקים קטנים חילופי   

מערכת של סחר חליפין בין העסקים הקטנים להחלפת  יצירת 

 .   בארטרמוצרים ושירותים בעסקאות , סחורות

 

יתרונות . אלו בעלות ערכים נקובים במטבע חילופיעסקאות 

יצירת פלטפורמה זמינה וזולה  : המערכת לעסקים הקטנים הם

טיפול במלאים והנעתם , נאמנות לקוחות, לשווק ולמכירות

עזרה למצוקת , המזומנים בתזריםעזרה , במהירות ללקוחות

לרכישות משותפות  ם"העקביהתארגנות של , האשראי

 .מספקים בתנאים נוחים ועוד





Smart Phone -התאמה ל 



נותניםמה אנחנו   

צוות הכוורת מעמיד לרשות הקהילות המקומיות את הטכנולוגיה 

שפותחה ואת זירת החילופין ומעבירה לרשות הקהילות את הידע הרב 

 .שנרכש ופותח על ידי בארץ ובעולם בתחום זה

אנו עוזרים בהטמעת תבניות השינוי בתרבות הצריכה ושיתופי   

ודואג ים  , העסקים הקטנים והקהילה, הפעולה בקרב משקי הבית

 .  להדרכה  ליווי ותמיכה שוטפת

 

 .   הכוורת מיושמת בהצלחה בקהילות שונות בארץ וצומחת בקצב מהיר

 
    yossiaud@gmail.com          2275865-054          יוסי אוד    

                                                                                                                              
                                                                                                               abdalma@gmail.com           6609556-055       אריה בן דוד 
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