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   התנועה מזכיר דבר
  

  אסטרטגי תהליך במסגרת הגדירה אותם ויעוד חזון לקידום פועלת הקיבוצית התנועה
  כל .שנתיות עבודה תכניות באמצעות למימושם פועלת היא ומאז ,2013 בשנת שהחלה

  דגשים והגדרת הקודמת בשנה העשייה בחינת של יוצא פועל הינה שנתית תכנית
  הישראלית החברה ושל בפרט הקיבוצים של היום לסדר בהתאמה ,הבאה לשנה
 .בכלל

  של בסימן הוגדרה אשר ,2015 לשנת העבודה תכנית את מציגה שלפניכם החוברת
  של המרכזי מקומם את להדגיש במטרה 'הצעיר לדור הפנים עם הדדית ערבות'

  בקיבוצים מוביל אתגר מהווה הצעיר הדור .הקיבוצים של קיימא בת בצמיחה הצעירים
  אשר ',לקופסה מחוץ' יצירתית חשיבה ,חדשנית התייחסות ומחייב הישראלית ובחברה

   .העכשווית למציאות ומתאים רלבנטי ,אטרקטיבי היצע לפיתוח יובילו
  

  ,ומערכתית כוללת שנתית רב עבודה תכנית של נגזרת מהווה זו שנתית עבודה תכנית
 .השנה גם שוטף באופן וממשיך ,2013-2014 במהלך החל יישומה אשר

  
  בתחום – מרכזיים מהלכים מספר בהצלחה התנועה הובילה 2014 שנת במהלך
  ממהלכים חלק .ועוד ועוד הקיבוצי החינוך ארגוני פיתוח ,בקיבוצים הבנייה ,הפנסיה

 .והטמעה יישום ,ביסוס לשלבי יכנסו וחלקם 2015 שנת במהלך להתפתח ימשיכו אלה
  

  ולבסס לפעול תמשיך הקיבוצית התנועה ',איתן צוק' מבצע במהלך שפעלה כשם
  ,הקיבוצים עם משותפת בעבודה ,והלאומי הכפרי במרחב ורלבנטי מוביל כגורם עצמה

 .והארציים האזוריים הגורמים ומגוון המועצות
  

  רצון ,ויצירתיות נכונות הפגינו אשר ,התנועה פעילי צוות ידי על נבנתה העבודה תכנית
  למציאות ומתאימים עדכניים ,רלבנטיים מהלכים ולייצר העבודה דפוסי את לעדכן

 .המשתנה
  

   !מבורכת עשייה בשנת כולנו את ומברך במלאכה העוסקים לכל מודה אני
  
  

 ברושי איתן
 הקיבוצית התנועה מזכיר
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 2015 לשנת מובילים ודגשים אתגרים
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 ויזמות כלכלה ,משק אגף      
  

  .תמיכה ועידוד הפיתוח הכלכלי והצמיחה של הקיבוצים, ליווי :ייעוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2015מרכזיות של האגף בשנת מטרות 
 

בראש וראשונה   –השתתפות במאבקים על מטרות משותפות של הקיבוצים והתנועה הקיבוצית 1.
 .התיישבות ואנרגיה, וכן בסוגיות של חקלאות, נושאי צמיחה דמוגרפית ובנייה בקיבוצים

 סיוע ,חוב הסדרי ,הלוואות ,ערבויות – ע"קמ באמצעות בקיבוצים כלכלית לצמיחה סיוע2.
 .מגורים בתי ולבניית לתעשייה

 .כלכליים בנושאים התנועה ולאגפי לקיבוצים סיוע – שוטפת פעילות3.
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   :שותפים מרכזיים
 ארגונים אזוריים•
 מפעלים אזוריים•
תנועות אחיות ומוסדות אחרים  •

 בהתיישבות
 מועצות אזוריות•
 ממשלה•
 פקידות במגזר הציבורי•
 אנשי מקצוע ייעודיים נדרשים•
 

 :  קהל היעד
 הקיבוצים באמצעות נציגיהם•
 חברי הקיבוצים•
 המפעלים בקיבוצים•
 הארגונים הכלכליים בקיבוצים•
 יזמים בקיבוצים  •
 הקיבוצים כרשת •
 התנועה הקיבוצית•

מטרות לתכנית עבודה   

2015 

 באחריות שותפים מרכזיים/ מול  דגשים

צמיחה כלכלית  .1

 בקיבוצים

  ע"קמסיוע לקיבוצים באמצעות קרן 

הגדלת היקף  . ובאמצעים אחרים

 :הערבויות בדגש על

ערבויות שיכון וככל הנדרש  -

 .התאמתם למסלולי שיוך חדשים

 ע.ל.סהקמת והפעלת קרן -

הוגי דעות   – פורום היגוי רחב

פעילים כלכליים ונציגי  , כלכליים

 קיבוצים וארגונים קיבוציים

בעלי  –צוות תיאום והכוונה כלכלי 

 תפקידים מרכזיים בכלכלה הקיבוצית

 דגן לוין  

  

 –' משאבי המדינה' .2

מימוש מיטבי של 

משאבים לאומיים  

וקידום מטרות כלל 

 קיבוציות  

שיתוף פעולה עם גורמים אחרים 

 .בהתיישבות ומחוץ

 .2015גישה פרואקטיבית בתקציב 

משרד האוצר ומגוון משרדי ממשלה  

 רלבנטיים

 –דגן לוין 

ריכוז 

 ותכלול

סיוע לצמיחה דמוגרפית   .3

 בקיבוצים

הקמת ויישום מסלולי בנייה אפשריים  

רצוי תוך  , ומגוונים בכלל הקיבוצים

 .שמירת אופי הקיבוץ וזכויותיו

 .ח"הסדרת שימושי פל

 "ממלכה, קיבוץ –נעים מאד "

 הקיבוצים וחברי הקיבוץ

,  משרדי ממשלה, רשויות התכנון, י"רמ

 ארגונים לאומיים

 רפי עשת  

 רזי יהל

 מיכה דרורי

 דגן לוין

 .שמירה וצמיחת החקלאות בקיבוצים פיתוח החקלאות והכפר .4

 .הגנה על הרגולציה

,  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מוסדות תכנוניים ואחרים, קיבוצים

 רזי יהל

עידוד יזמות בקיבוצים   .5

,  בדגש על תעשיה

עסקים קטנים ותיירות  

 כפרית

 ;הפעלת המשתלה

,  בחינת אפקטיביות הסיוע ליזמויות

 .עסקים קטנים ולינה כפרית

הרשות לסיוע לעסקים  , ע"קמקרן 

מועצות  , בנקים, ארגונים אזוריים, קטנים

משרדי ממשלה רלבנטיים  , אזוריות

 (חקלאות, תיירות, ת"תמ)

 פלקסראתי 

 רזי יהל

 דגן לוין

ניהול נכסים ומשאבים   .6

 צ"התקשל 

 דגן לוין   ארגונים עסקיים רלבנטיים הסדרה, מימוש, שדרוג

 משה מרום
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 בקיבוצים כלכלית צמיחה .1 

  

   דרך אבני / יעדים  1.1

 :ע"קמבאמצעות סיוע לקיבוצים •
ככל הנדרש, לקיבוצים הלוואות. 
ככל הנדרש, לקיבוצים ערבויות. 
 מ 100ערבויות שימנפו  הלוואות בהיקף של  200 – שיכוןערבויות '₪. 
 (.15% ע"קמחלק . )לסיוע לתעשייה הקיבוצית ב"לההלוואות 
 ועד לגבולות שנקבעוהנדרש ככל  – לתואםערבויות. 
 העמקת היקף הערבויות בעמק  . הרחבה לשני אזורים נוספים – ליזמויותהלוואות

 .המעיינות ובמשקי יהודה והדרום
 למשכנתא הפוכהערבויות שיכון. 

סיוע לכניסת קיבוצים למודל חשמל נטו ולצריכת  : סיוע לקיבוצים בנושא חשמל ואנרגיה•
 .  חשמל מאנרגיות ירוקות

 .המידע בשנתון והנגשתהעמקת , הרחבת, הקדמת: שנתון התנועה הקיבוצית•
 .במשותף עם הארגונים האזוריים ע.ל.סקרן הפעלת •

  

 להצלחה מדדים 1.2

 .הסגמנטים בכלל ע"קמ של הסיוע היקף הגדלת•

   .הלוואות ₪ 'מ 100 שימנפו ערבויות 200 :שיכון ערבויות•

  בעמק הערבויות היקף העמקת .נוספים אזורים לשני הרחבה :קטנים לעסקים סיוע•

 .והדרום יהודה ובמשקי המעיינות

 .הפוכה משכנתא מודל הקמת•

 .בקיבוצים נטו חשמל מכסת מיצוי•

 .ה"תשע ניסן מחגי החל ע.ל.ס מקרן שוטף סיוע•

 .לקיבוצים מרכזית פנסיה קרן הקמת•

  

 

 

 קיבוציות כלל מטרות וקידום לאומיים משאבים של מיטבי מימוש 'המדינה משאבי' .2

 

 דרך אבני /יעדים 2.1

 .2015 לשנת המדינה לתקציב ומושכלות מסודרות הכנות•

 .הקיבוצי במרחב משפיע כגורם ומיצבו הכלכלי הקבינט הפעלת•

 .ורלבנטי חלופי כלכלי כמודל הקואופרציה חיזוק•

 .ההתיישבותי במגזר הבנייה עידוד על הממשלה החלטת תיקון•

 .התקציב לספר תשתיות שדרוג סעיף החזרת•
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 בקיבוצים דמוגרפית לצמיחה סיוע .3

 

 דרך אבני /יעדים 3.1

 .שיכון הלוואות – ע"קמ באמצעות בקיבוצים לבנייה סיוע•

  בהגשת וסיוע ע"קמ ערבויות באמצעות האגודה בתי במודל קיבוצים להשתלבות סיוע•

 .בקיבוץ ובית דמוגרפית צמיחה מחלקת באמצעות הטפסים

  .חדש אפקטיבי משכנתאות הסדר השגת•

   .וקרקע תכנון ,בינוי – רחב היגוי צוות הפעלת•

   .נוסף עובד באמצעות הבנייה מחלקת הרחבת•

 .בקיבוץ ח"פלל והוגן הגיוני הסדר הקמת•

 :לסוגיהן הקרקעות מאבקי•

בעייתי הסדר – י"ממ של 1314 החלטה :הבנייה הקפאת – הבינים הסדר שיפור  

  .הקיבוץ על שישמרו שיוך במסלולי שיבחרו לקיבוצים ובפרט הקיבוצים למרבית

 .ההסדר תיקון נדרש

הקיבוץ על השומרים בנייה מסלולי – הקבע הסדר: 

קצר זמן ובטווח ישים להסדר הפיכתו – 506 החלטה הצעת. 

(הפיקדון לחלופת חלופה) משייכים שאינם לקיבוצים הסדר. 

במסלולים שיבחרו לקיבוצים למימושם סיוע 1155-ו 751 – קיימים שיוך הסדרי  

 .אלו

20 -ל התקרה הגדלת .בקיבוץ אב בתי 'למס מנהלתית הגבלה :35 א"תמ 

 .המגבלה של כוללת הסרה ;קיבוצים

המאבק .הדיור מחירי להורדת לסייע שנועדה ממשלה החלטת :קרקעות הפקעת  

 .מפרקטי עקרוני יותר שהינו מאבק .ץ"לבג פניה נשקלת .בחיתוליו

החכירה בחוזה קיבוצים זכויות בהפקעת באינטנסיביות עוסקת י"רמ :חכירה חוזה, 

 החלטות למאמצי חדש וחוזה הקיים החוזה) ציבור ובמבני מגורים זכויות בעיקר

 .בחיתוליו המאבק .(השיוך

שאינם קטנים מקיבוצים ייצור אמצעי להפקיע מאיימת המדינה :אכלוס תת 

 יתר חריצות ובעצירת הקיבוצים בהגדלת מתמקדים מאמצינו .צמיחה בתהליך

 .הצלחנו – כה עד .המדינה מטעם

 

 להצלחה מדדים 3.2

 אופי על שמירה תוך – רצוי .הקיבוצים בכלל ומגוונים אפשריים בנייה מסלולי ויישום הקמת•

 .וזכויותיו הקיבוץ

 .ח"פל שימושי להסדרת ומאפשר מקל הסדר•

 .האגודה בתי במודל הבנייה פוטנציאל מיצוי•

 למענקי הזכאים בקיבוצים ומימושו הקיבוצי למגזר חדש משכנתאות הסדר על חתימה•

 .שיכון

 .35 א"בתמ קיבוץ לגודל המנהלתית המגבלה להסרת הקרקע הכנת•

   .זאת שביקשו בקיבוצים אב בתי 'מס תקרת הגדלת•
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   והכפר החקלאות פיתוח .4

 

   דרך אבני / יעדים 4.1

 .מתוכננת חקלאות על שמירה•

 מעולם ומסוכנות שגויות תפישות הסתננות וחסימת קואופרטיביים הסדרים על הגנה•

 .העסקיים ההגבלים

  פקידי של החבטות שק את המהווים ח"בע וענפי החלב משק על בשמירה סיוע•

 .בתנובה אפשרית הונית עסקה קידום – ברקע ;הממשלה

 ולחוק החקלאות לחניקת לכלי הפיכתו ומניעת ההתיישבות חוק והתאמת שיפור ,תיקון•

 .בהתיישבות הפגיעה

  טק היי – פ"ומו יזמות ,ועיסוק חקלאית השכלה עידוד – בקיבוצים לחקלאות צעירים משיכת•

  .חקלאי

 

 להצלחה מדדים 4.2

 היקף את המקטינה החדשה החקיקה הפעלת לקראת והארגונים הקיבוצים התארגנות•

 .בחקלאות עסקי מהגבל הפטור

 .בחקלאות עסקי מהגבל בפטור השחיקה מגמת הקפאת•

 .החקלאי התכנון על שמירה•

   .בקיבוצים בחקלאות עוסקים / לומדים / המתעניינים הצעירים שעור•

 

 

 כפרית ותיירות קטנים עסקים ,תעשיה על בדגש בקיבוצים יזמות עידוד .5

 

   דרך אבני / יעדים 5.1

 במשבר למפעלים לסיוע לתואם ערבויות ;להב קרן ;ע"קמ של ישירות ערבויות :תעשיה•

 .(1.1 סעיף – לעיל פירוט ראה)

 .לדרך יצא הדרך פורץ הפרויקט :משתלה•

 .תכליתי באופן ומימושם פעולתה ודרכי המחלקה מטרות גיבוש :כפרית תיירות•

 .תכליתי באופן ומימשום פעולתה ודרכי המחלקה מטרות גיבוש :קטנים עסקים•

  צעירי בקרב ויזמות תעסוקה לעידוד 'וצעיר ירוק' מסלול פיתוח :צעירים ויזמות תעסוקה•

   .הקיבוצים

 

 להצלחה מדדים 5.2

 .מהסגמנטים אחד בכל הערבויות היקף הגדלת•

 פרויקט במסגרת הקיבוצית בתעשייה מתקדמות טכנולוגיות לשתילת עסקאות שלוש•

 .המשתלה

  יזמות מעודדת ואווירה הקיבוצית בתעשייה טכנולוגית התקדמות מעודד אקלים ליצירת סיוע•

 .בקיבוצים

   .בקיבוצים הצעירים היזמים שעור•
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 (צ"התקשל )ניהול נכסים ומשאבים . 6

 

 אבני דרך/ יעדים 6.1

  הגורמים מכלול תכלול .מההסדר מרבית תועלת להשגת מ"מו – הקיבוצים סמינר•

 .מיטבי באופן העסקה למימוש והאינטרסים

 .הנכסים על ושמירה מתאים לגורם הפעילות העברת :צאלים נווה•

 .התנועה בפעילות מרכזי נדבך המהווים משמעותיים סכומים קבלת :שיתופי ניר•

 .משמעותיים בסכומים הלוואות קבלת :המרכזי המשביר•

  מ"מו ;הלוואה קבלת ;וקהילה חברה פעילות למימון לגיטימי מקור  :ושיקום ליעוץ המכון•

 .לבעלות  בקשר בלום כפר ועידת החלטת יישום ;הבעלות של רכישה או למכירה

 .הפשרה הסכם סגירת :כספים אשת•

  .חדש חכירה חוזה על חתימה .באפעל התנועה מטרות על אסטרטגית החלטה :אפעל•

 .הבית של אפשרית למכירה ובהמשך החכירה הסכם להארכת הכנות :בלאונרדו הבית•

 .בישול בשלבי .מהנכס להנאה מתווה חיפוש :הסנה•

 

 

 

 

 *:גאנט אסטרטגי רב שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכפוף לשינויים*

 

 2019 2018 2017 2016 2015 ויעדים משימות
 צמיחה כלכלית בקיבוצים

  

  

          

מימוש מיטבי של  –' משאבי המדינה'

 משאבים לאומיים  

  

          

 סיוע לצמיחה דמוגרפית בקיבוצים

  

  

          

 פיתוח החקלאות והכפר

  

  

          

,  עידוד יזמות קיבוצית בדגש על תעשיה

 עסקים קטנים ותיירות כפרית

  

          

 (צ"של התק)ניהול נכסים ומשאבים 
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 ותרבות קהילה ,חברה אגף      
  

 .תמיכה ופיתוח, ליווי –התמחות בחברה והקהילה הקיבוצית : ייעוד
  

   :שותפים מרכזיים
 משרדי ממשלה•
 אקדמיה  •
 אנשי מקצוע•
 עמיתים בתחום•
 

 :  קהל היעד
 ממלאי תפקידים בקיבוצים•
 ממלאי תפקידים במועצות אזוריות•
 חברי הקיבוצים•
 תושבים ושכונות•

מטרות ודגשים   
 2015לתכנית עבודה 

 באחריות   שותפים מרכזיים  / מול  הפעילות 

הגדרת הזהות   .1 
הקיבוצית העדכנית 

ומשמעויותיה  
 המרכזיות   

גיבוש  , פיתוח מודל הקיבוץ העדכני
קהילה  , משמעויות חברה, תפיסה
, מסמכי עמדה, פ יישומי"מו; וארגון

 .הנחייה
 .פיתוח מודל מעגלי שיח

צוותי  , פורום היגוי רחב
 נושא בתנועה

 רינת גלילי

רכזי צוותי  
 נושא

ערבות הדדית  .2 
 ומרכיביה

  
  
  

ליווי , בניית סל שירותים, ריענון המלצות
הקמה והטמעה של מערכות , והדרכה

מערך תומך לצרכי  , הביטחון הסוציאלי
יישום המלצות בנושא  , הגיל השלישי

חיזוק המערך לטיפול  , סיעודייםבתים 
התאמת שרותי  , בבעלי צרכים מיוחדים

 .הרווחה במועצות לטיפול בקיבוצים

 הקיבוצים
 מועצות אזוריות

 משרדי ממשלה רלבנטיים  
 גופים מסחריים מקצועיים

 מרכז אקדמי רופין
 מרכז לשיקום

 אורית גלאור  
 דנה גורן
 יובל דורי
 עדי רמות

  

צמיחה דמוגרפית  .3 
 וצעירים

ייצוג בתהליכי  , הנחייה, גיבוש מדיניות
 .קליטה ובבינוי קהילתי

סיוע בצמיחה לקיבוצי עוטף עזה וקיבוצי  
 .תת אכלוס

 .18-35הבניית תחום הצעירים 

 הקיבוצים  
 מועצות אזוריות 
 משרדי ממשלה  

 ארגונים לאומיים 
 חברה/צוות בין אגפי חינוך

 ירון לינדמן
  
  
  
  

פיתוח מנהיגות והון   .4 
אנושי בקיבוצים  
 ובמגזר הציבורי  

,  ייצוג, הדרכה, הנחייה, גיבוש מדיניות
 .חלוקת מלגות

פיתוח קורסים וסמינרים למנהיגות  
וממלאי תפקידים בכירים בקיבוצים  

 ובמגזר הציבורי

 :ארגוני הדרכה

,  מכללות, משרדי ממשלה
 עמותות

שלומית  
 צימרינג

 בן צבי הילית

-תרבות ישראלית .5 
 קיבוצית

גופי התרבות של  )ניהול מנהלת תרבות 
 (  התנועה

  

 גופי התרבות של התנועה

מוקדי פעילות בחברה  
 הישראלית

 משרד התרבות והספורט

 ריקי רז

פיתוח ושימור תרבות ישראלית קיבוצית  
בדגש על מסורת מקומית ויהודית ועל  
 .  הקשר של עם ישראל לארצו ולאדמתו

 .  ייצוג, הדרכה, הנחייה, גיבוש מדיניות

 רפרנטים  / הקיבוץ 
 רשת הקיבוצים  
 מועצות אזוריות 

  

 התנועה' מח/ בית התנועה יזום והפקת אירועים

תיאום ותכלול , ייצוג התנועה בקיבוצים ליווי קיבוצים .6
ריכוז מאמץ , מגוון פעילויות התנועה

,  תנועתי ואזורי למען קיבוצי עוטף עזה
תת  "ריכוז תכנית פעולה לקיבוצי 

,  ריכוז ידע עדכני ומתואם, "אכלוס
הפעלה , תכלול הקבינטים האזוריים

במועצות אזוריות  " פורום קיבוצים"וריכוז 
 .שיש בהם רוב מוחלט למושבים

 הנהלות הקיבוצים   
 מועצות אזוריות 

 ארגונים כלכליים אזוריים
 יועצים העובדים בקיבוצים  

יענקלה  
   שצרנסקי

מחקר , ניהול ידע .7
 ותכנון

 פ דרישה"אספקת נתונים ע

פ דרישה "ביצוע מחקרים וסקרים ע
הפקת משמעויות  + איסוף נתונים שוטף 

 והפצתן במסגרות הרלבנטיות

היחידה לאסטרטגיה  
 ומידע כלל יחידות התנועה

יד  , המכון לחקר הקיבוץ
 טבנקין ויד יערי

רינת גלילי  
 בן צבי הילית

קואופרציה כמרכיב  .8
 הקיבוץבזהות 

קידום נושא הקואופרציה כמרכיב זהות  
 .הקיבוץ ומודל קשר בין קיבוצים

 צוות קואופרציה תנועתי

ארגונים קואופרטיבים 
 בארץ ובעולם

 מאיה שפיר
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 המרכזיות ומשמעויותיה העדכנית הקיבוצית הזהות הגדרת .1

 

 דרך אבני /יעדים 1.1

  הנושאים בכלל ואזוריים נושאיים וחשיבה דיון ובקבוצות ,רחב היגוי בפורום עבודה המשך•

  ,צמיחה סוגיות ,הדדית ערבות ,הקיבוץ וגבולות זהות) הקיבוצית החברה את המעסיקים

 .(ועוד מנהיגות

  .הקיבוץ להגדרת המותאמים עדכניים ארגוניים ומבנים מגמות ,גישות לימוד•

 .ומגמות צרכים איתור•

  ומציאות מגוון תואם מנחה מודל – מרכיביה כלל על הקיבוצית הזהות הגדרת גיבוש המשך•

 .עכשווית

   .הישראלית ובחברה בקיבוצים והטמעתן פרסומן ,המלצות הצגת•

 ועדכון הערכה ,מעקב•

 

 להצלחה מדדים 1.2

 .הפורום משתתפי של לתהליך והירתמות פעולה שיתוף•

   .ומאפייניהם ,המודל את המאמצים /השותפים הקיבוצים היקף•

  .התהליך מתוצרי הקיבוצים של רצון שביעות•

 תהליך ,סקר – ומשמעויותיהם התהליך לתוצרי הישראלית החברה והתייחסות תגובות•

   .'וכד מקוון שאלון ,שיח ,שיתוף

 

 

 ומרכיביה הדדית ערבות .2

 

 דרך אבני /יעדים 2.1

   .ההדדית הערבות בנושאי התנועה המלצות ריענון•

 .בתנועה והרווחה הבריאות מחלקת של שירות סל בניית•

 .בקיבוצים הסיעודי לביטוח ראויה חלופה מציאת•

 .בקיבוץ ורווחה בריאות עמיתי של והדרכה ליווי•

  התחום לרכזי קורס וקיום בקיבוצים הסוציאלי הביטחון מערכות של והטמעה הקמה•

 .בקיבוץ

 .2014 במהלך שגובשו כפי סיעודיים בתים על ההמלצות ביישום סיוע•

 .2014 והתנועה אהדה סקר תוצאות פי על בקיבוצים מיוחדים צרכים בבעלי הטיפול שיפור•

 .תפקיד שותפי עם יותר רחב פעולה לשיתוף בסיס יצירת•

 

 להצלחה מדדים 2.2

 .הקיימים הרווחה תנאי שיפור•

 .לשירות המצטרפים הקיבוצים של ומאפיינים היקף•

   .מצטרפים הלא /המצטרפים הקיבוצים של רצון שביעות•

 .מיוחדים לצרכים ועדה שהקימו הקיבוצים מספר•

 .סוציאלי לביטחון מערך שהקימו הקיבוצים מספר•

  לחסרי מענה למתן הכלים ויישום מינימום בפנסיית לעמוד המצליחים הקיבוצים מספר•

 .היכולת

   .הקיבוץ צעירי על בדגש עדכנית הגדרה – ושיח לדיון טיוטה•
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 וצעירים דמוגרפית צמיחה .3

 

 דרך אבני /יעדים 3.1

  פלטפורמה יצירת באמצעות הדמוגרפית הצמיחה לקידום הגופים בין פעולה שיתוף•

 .הבית אתר בסיס על משותפת

  תכנית פיתוח ,(חברה-חינוך) אגפי בין צוות הקמת באמצעות 18-35 הצעירים תחום הבניית•

 .במועצות צעירים 'ומח בקיבוצים צעירים ועדות עם קשר וביסוס שנתית דו עבודה

 .צעירים בנושא כללי ארצי data base הקמת•

 .הקרובות בשנתיים גדר סמוכי בישובים האוכלוסייה הגדלת•

 .האזוריות במועצות ד"וצמ צעירים 'במח רלבנטי כגורם התנועה מיצוב•

 .ודרום צפון במחוז להתיישבות בחטיבה רלבנטי כגורם התנועה מיצוב•

 

 להצלחה מדדים 3.2

   .הבית ולאתר הקיבוצית לתנועה משותף אתר בניית•

 .ואפקטיבי שוטף באופן והפעלתם העבודה לתכנית בהתאם עבודה צוותי הקמת•

 .והמועצות הקיבוצים עם קשרים ביסוס•

 .צמיחה בנושא העוסקים פורומים / בצוותים אקטיבית השתתפות•

 

 

 

 אנושי והון מנהיגות פיתוח .4

 

 דרך אבני /יעדים 4.1

   .פעילות תחומי במגוון – בקיבוצים מנהיגות עידוד תכניות פיתוח•

  .לניהולו כלים ומתן בקיבוץ האנושי ההון ופיתוח קידום•

 .חלשים או/ו קטנים בקיבוצים ההנהגות חיזוק•

  ,צבא ,ציבורי מגזר) המדינה במסגרות צעירה קיבוצית מנהיגות לעידוד מלגות /קרנות יצירת•

 .('וכד אקדמיה

 .הישראלית ובחברה הקיבוץ בתוך הקיבוצית המנהיגות חיזוק•

 

 להצלחה מדדים 4.2

   .מנהיגות בתוכניות המשתתפים ובמספר במגוון ,בהיקף עליה•

 .הישראלית ובחברה תנועתיים בנושאים ומעורבותם התנועה ממלגות הנהנים היקף הגדלת•

 .הקיבוצים הנהגות י"ע המחלקה שרותי צריכת בהיקף עלייה•
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   ישראלית קיבוצית תרבות .5

 

 דרך אבני /יעדים 5.1

  קיבוץ בכל ישראלית קיבוצית תרבות

 הקיבוצית בקהילה חברתית-התרבותית הפעילות לחשיבות המודעות וטיפוח העצמה קידום•

  !קהילה בונה תרבות –

 לארצו ישראל עם של והקשר ויהודית מקומית מסורת על בדגש קיבוצית תרבות קיום•

   .ולאדמתו

 /חג רכזי / התרבות לרכזי עדכניים עבודה כלי והקניית העצמה ,העשרה ,הכשרה ,מקצוע•

   .תרבות תומכי

  .וארצית אזורית ברמת הקשרים חיזוק ,מידע החלפת ,סוגיות ליבון•

 .תרבות ופעילי רכזי בפני ומרצים אמנים ,מופעים של והנגשה חשיפה ימי•

  .ולקיבוצים התרבות לרכזי ורלבנטית מקצועית ככתובת המטה מיצוב•

   .נצבר ומידע ידע הפצת ,ליווי ,הנחייה•

 .שאחרי ביום וליווי טיפול – ועוד משבר /מלחמה /חירום במצבי פעילות•

 

 ארצית ברמה תרבות גופי

 .פעילות מתווה גיבוש – המנהלת פורום של סדירים מפגשים קיום•

   .ומיתוג פעולה שיתופי – רלבנטיים נושאים וקידום איתור•

 .הקיבוצית לתנועה התרבות גופי בין לקשר הישראלית בחברה המודעות הגברת•

 .ועדכנית מקצועית ,יעילה בצורה הקיבוצית התנועה של התרבות גופי ניהול•

 

 לתרבות זיקה בעלי בתנועה ופעילות אירועים

 .(רכזים ,חינוך ,נשים) ואגפיה התנועה מחלקות עם הפעולה שיתוף הגברת•

 .התנועה בית ופעילי לעובדי מקומית ברמה אירועים והפקת יזום•

 .ומחלקותיה התנועה של שנתית תכנית פי על תנועתית ברמה ,אירועים והפקת יזום•

 

 להצלחה מדדים 5.2

   .בפועל תרבות רכז היה לא בהם בקיבוצים תרבות רכזי 8 -כ מינוי•

   .עצמית יצירה על בדגש ,ויהודית המקומית למסורת בזיקה ישראל ומועדי חגי כל ציון•

   .השונות האוכלוסייה לשכבות ,חברתית /תרבותית פעילות קיום•

   .בכנס תרבות רכזי 80-90 השתתפות•

   .הייעודיים העיון ובימי מהקורסים אחד בכל איש 25-30 -כ של השתתפות•

 .גיאוגרפית חלוקה י"עפ אזורים 3 -ב השנה במהלך אזוריים מפגשים של סבבים 3-4 קיום•

   .אזור בכל תרבות רכזי 30-ל המשתתפים מעגל הגדלת

   .צופים 350 -כ ;מופעים 24 .(ויולי ינואר) בשנה חשיפה ימי 2 קיום•

 .התרבות רכזי של רצון שביעות•

  ,קהילה מנהלי ,אמנים ,התרבות רכזי) יומי בסיס על ובקשות /שאלות /פניות תגובות קבלת•

  .(אנוש משאבי

 עדכון ,לרבעון אחת קשר דף הפצת ,יומי בסיס על ל"הדוא באמצעות וחומרים מידע הפצת•

 .לשנתיים אחת סקר ביצוע ,שבועי בסיס על התרבות רכזי של קשר רשימת

 .השפעה בעל גורם ידי על יאורח מהמפגשים כשאחד ,בשנה מנהלת מפגשי 2-3 קיום•

  .סמליל או כיתוב/אזכור באמצעות לתנועה התרבות גופי בין הקשר ציון•

 .לרבעון אחת כספיים חות"דו קבלת•
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 הקיבוצים ליווי .6

 

 דרך אבני /יעדים 6.1

  והנחיה ריכוז ,מעקב ,הכוונה ,הכנה ,תיאום ,ייצוג – הקיבוצים מול התנועה פעילות תכלול•

 ('לקוח ניהול')

 .הקיבוצים מכל ומתואם עדכני ידע ריכוז•

  המשקפת הקיבוצים לבין התנועה יחידות בין משותפת פעולה תכנית וגיבוש ייזום•

 .עזה עוטף ליישובי דגש מתן תוך משברים /הזדמנויות

 ."אכלוס תת" לקיבוצי פעולה תכנית ריכוז•

 ,ריכוז ,הקמה – האזורי הקבינט במסגרת המשותפות התכניות יישום אחר ובקרה מעקב•

   .ומעקב הכנה תכלול

 הכלכליים ולארגונים האזוריות למועצות ,וחבריהם לקיבוצים התנועה בין הקשר חיזוק•

   .האזוריים

 .לצמיחה כמנוף קיבוצים בין הקשרים חיזוק•

  חוף) למושבים מוחלט רוב בהם שיש אזוריות במועצות "קיבוצים פורום" וריכוז הפעלה•

 .(ועוד יהודה מטה ,אשקלון

 

 להצלחה מדדים 6.2

   .משותפת פעולה תכנית נערכה בהם הקיבוצים ומאפייני שעור•

 .ומימושה הפעולה תכנית הצלחת•

 .משולבת תנועתית פעילות נערכה בהם הקיבוצים רצון שביעות•

   .והשפעתם הוקמו אשר האזוריים הקבינטים מספר•

 .(בסקרים ביטוי) בקיבוצים התנועה של הרלבנטיות חיזוק•

 ממוקדת לפעילות או קבועות בוועדות ,בקיבוצים התנועה וגורמי הרכזים למעורבות ביקוש•

 .('וכד בהנהלות בדיון ,באסיפה השתתפות כמו)

 .התנועה מיסי תשלומי•

 .התנועה במועצות הקיבוצים נציגי השתתפות מידת•

 

 

 ומחקר ידע ניהול .7

 

 דרך אבני /יעדים 7.1

 .התנועה של המחקר גופי עבודת תכלול•

 .אקטואליים בנושאים סקרים קיום•

 .מקצועיים בכנסים מחקרים שילוב•

 .חשיבה בצוותי חוקרים שילוב•

 .מחקר מכוני בכנס שותפות•

 

 להצלחה מדדים 7.2

 .התנועה לעבודת הרלבנטיים והמחקרים הסקרים מספר•

 .עבודה לתכנית כבסיס מחקרים שילוב•
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 הקיבוץ בזהות כמרכיב קואופרציה .8

 

 דרך אבני /יעדים 8.1

 .מודעות ובניית הקיבוץ חבר בזהות מרכזי כמרכיב הקואופרטיבי הזהות מרכיב הטמעת•

 כלכלה ,חברה – התנועה אגפי שלושת של הקיבוצית הזהות הגדרת בתהליכי השתלבות•

  .בכולם הקואופרטיבי הזהות מרכיב וחיזוק וחינוך

 .וארציים אזוריים בכנסים הנושא הצגת•

 

 

 *:גאנט אסטרטגי רב שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכפוף לשינויים* 

 2019 2018 2017 2016 2015 ויעדים משימות
הגדרת הזהות הקיבוצית העדכנית ומשמעויותיה  

  המרכזיות 
          

            ערבות הדדית ומרכיביה

            צמיחה דמוגרפית וצעירים

            פיתוח מנהיגות והון אנושי 

           ישראלית-תרבות קיבוצית

           ליווי קיבוצים

            מחקר ותכנון, ניהול ידע

 קואופרציה כמרכיב בזהות הקיבוץ
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 ונוער חינוך ,משימות אגף      
  

 .'החצר הקיבוצית' –התמחות באיכות חינוכית ייחודית : ייעוד
 .יוזמה הובלה וקידום מפעלי השליחות של התנועה הקיבוצית בדגש על יצירת חיבור ארצי, ריכוז

   :שותפים מרכזיים
 ממלאי תפקידים בקיבוצים•
 משרדי ממשלה•
 מועצות אזוריות•
 בתי הספר האזוריים  •
 ל"תנועות הנוער בארץ ובחו•
 אקדמיה  •
 אנשי מקצוע•
 עמיתים בתחום•
 מוסדות חינוך ומכללות להוראה•
 עמותות וארגוני מתנדבים•
משרד הביטחון והאגף  , ל"צה•

 הביטחוני חברתי
 

 :  קהל היעד
 .  ממלאי תפקידים בקיבוצים•
 .ממלאי תפקידים במועצות אזוריות•
 .בעלי עניין בשיתופי פעולה•
 תנועות הנוער•
בקרב   –עיקרי )ל "וגרעיני נח ש"ש•

 (בכל הארץ –נוסף , הקיבוצים
 צעירים לקראת גיוס•
 חיילים     •
 צעירים אחרי צבא•
 חברי קיבוץ•
כלל החברה   –מעגל חיצוני •

 הישראלית

תחומי פעילות   
 ומסגרות עבודה

 באחריות שותפים מרכזיים/ מול  הפעילות

השלמת האסטרטגיה של יחידות   אתגרים ויעדים אגפיים  .1 
תכלול והסדרת העבודה , האגף

קידום ההכרה בחינוך  , האגפית
ביסוס מערך הייעוץ , הקיבוצי

טיפוח  , היערכות בחירום, וההדרכה
פיתוח תחום  , מנהיגות חינוכית

התנדבות ומעורבות , הצעירים
 בחברה

גורמי חינוך  , יחידות התנועה
, במועצות האזוריות, בקיבוצים

, משרד הכלכלה, משרד החינוך
ארגוני פנאי  , תנועות הנוער

צעירים  , וחינוך בלתי פורמאלי
,  ארגוני מתנדבים, בקיבוצים

גורמי  , ארגונים חברתיים
 .השפעה רלבנטיים ועוד

 גבי אסם

 2. 

  

, הכרה, ביסוס הארגון המפעיל הגיל הרך 
'  הקמת יח, כתיבת הפדגוגיה

בטיחותית במסגרת  ' אדריכלית ויח
 ייעוץ פרטני', רשת הגן הקיבוצי'

חינוך  גורמי , פורום היגוי רחב 
, במועצות האזוריות, בקיבוצים

, משרד הכלכלה, משרד החינוך
ארגוני פנאי  , תנועות הנוער

פ  "וחינוך בלתי פורמאלי וע
 דרישה

 חלי זלינגר
 רביד דרהי

ר נירה ואלה  "ד
 רוני טוניק

מיצוב כגורם מוביל עבור מערכות   חינוך חברתי קהילתי   .3 
חיזוק  , ייצוג, החינוך הקהילתיות

פרסום עמדות התנועה  , שותפויות
 בנושאים רלבנטיים  

עילם  , ס"דבי ברא
אפרת  , בר לב

רוני , קרינסקי
 טוניק

גיוס  , מיתוג החינוך הקיבוצי ארגון ילדים ונוער .4 
בניית תכנית עבודה  , תקציבים

הקמת  , ויישומה בקיבוצי פיילוט
הכשרה מקצועית  , מאגר מידע

חיזוק  , למדריכים החברתיים
 ממשקי עבודה

 ס"דבי ברא

בניית מערך ייעוץ למערכות החינוך  מערך הדרכה .5 
חיזוק הקשר  , החברתי בקיבוצים

 בין היועצים לתנועה

דבי  , רוני טוניק
חלי  , ס"ברא

 זלינגר

טיפוח הקשר עם צוותי החינוך של   ה"נעל .6 
הרחבת התכנית  , התכנית

בניית תכנית  , בקיבוצים נוספים
 המשך לתקופת הגיוס והשחרור

  
  

משרד  , משרד הקליטה, ה"נעל
מועצות  , קיבוצים, החינוך
 ל"צה, אזוריות

 איציק שפרן
 בזנריעל 
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תחומי פעילות   
 ומסגרות עבודה

 באחריות שותפים מרכזיים/ מול  הפעילות

הרחבת התכנית והעמקתה   מ"תל .7 
,  בתכנים ומרכיבי כישורי חיים

חשיפת  , חידוש עבודת צוות היגוי
 התכנית בתנועה ומחוצה לה

 איציק שפרן ל"צה, משרד הקליטה, קיבוצים
 בזנריעל 

בניית  , ביסוס פעילות השולחן שולחן תנועות הנוער .8 
מודלים לעבודה משותפת בין  

תנועות הנוער לחינוך החברתי  
 קהילתי

, ל"תנועות הנוער בארץ ובחו
מנהלי מערכות  , מדריכי נעורים

מנהלי יחידות נוער  , חינוך
מנהלי  , במועצות האזוריות

 קהילה ומזכירי קיבוצים

 ס"בראדבי 

שולחן תכניות   .9 
 ייחודיות

גיבוש פורום לתאום ועבודה 

,  תאום בין המסגרות, משותפת

איגום  , ריכוז וקידום מגוון פעילויות

צ"שיווק ויחס, משאבים ושותפויות

  

,  ל"גרעיני נח, ל"מתנדבים מחו
,  מ"תל, ה"נעל, ר"גרעיני צב

,  קיבוצים, חיילים בודדים, ש"ש
, מועצות אזוריות, גופים מארגנים

 משרדי ממשלה

 איציק שפרן

בחינה וריענון של מפעל שנת   שנת השירות .10 
ייצוב  , הרחבתו וחיזוקו, השירות

 תהליך המיון

מובילי , מועמדים מרחבי הארץ
,  משרד הביטחון, המשימות

 תנועות הנוער

 סער פוקס
 לירז ברנד

 גודארדאיילת 

,  הרחבת המשימות, ליווי, תיאום ל"נח .11 
חידוד חזון  , קליטה בקיבוצים

 שיווק, מיתוג, המסלול

מובילי , מועמדים מרחבי הארץ
,  משרד הביטחון, המשימות

 קיבוצים, תנועות הנוער

 הוכמןגלי 
 נגה

  

 קליטה בקיבוצים, ליווי, תיאום צבר .12 
 בחינה אסטרטגית של התכנית

משרד  , משרד הקליטה, הצופים
, הסוכנות היהודית, הביטחון

קיבוצים קולטים  , ל"צה', מסע'
 ובכלל

 עופר רימון  

',  המכינות הקיבוציות'הקמת רשת  מכינות .13 
המשתתפים וחיזוק ' הגדלת מס
 פיתוח תכניות המשך, הקשר עמם

מובילי , מועמדים מרחבי הארץ
,  משרד הביטחון, המשימות

 תנועות הנוער

 אורי אופיר

חיזוק הקשר בין הקיבוץ לחייליו  ביטחון .14 
עידוד שירות  , ובין התנועה לחייליה

קבע  , פיקוד וקצונה)משמעותי 
פיתוח מסלולים  , (ארוך ומילואים

חיזוק החוסן היישובי , ייחודיים
 לשעת חרום

חיילים  , ל"צה, מנהלי קהילה
ב  "י-א"בני י, בסדיר ובקבע

,  משרד הביטחון, ש"ש, והוריהם
רכזי צעירים ונוער  , ל"צה

 במועצות האזוריות
, רכזי בטחון –מועצות אזוריות 

שירותי  , י"ראשי צח, מרכזי חוסן
 ההצלה

 יואב מרגלית
 גולדפישר נוקי

,  כנסי הוקרה, גיוס משאבים חיילים בודדים .15 
 שיתופי פעולה עם תכנית צבר

ארגוני  , ל"צה, קיבוצים
 ארגונים חברתיים, מתנדבים

 צביקה לוי
  

 צוות ממשק חינוך קיבוצי צוותי ממשקים .16 
 צוות ממשק צעירים בתנועה

', כנס יא)צוותי ממשקים זמניים 
 (שביל ישראל', כנס יב

משתתפים  , יחידות התנועה
רלבנטיים מהקיבוצים ומארגונים  

 ארציים

 ס"בראדבי 
 אורי אופיר

 לינדמןירון 
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 רשת והקמת מערך פיתוח – הקיבוצי החינוך .1

 

 דרך אבני /יעדים 1.1

  – האגף מחלקות של האסטרטגיה השלמת•

oהקיבוצי הגן" המפעיל בארגון הפיזי בנושא". 

oנוער כארגון 'יב עד מלידה הקיבוצי החינוך. 

oהביטחון 'מח פעילות. 

oהפעלתה ואופן השרות שנת יעדי. 

oנוער וחברות ה"נעל לתכניות התנועה זיקת. 

oהיהודית הסוכנות ,הקליטה משרד ,הצופים תנועת עם השותפות תיבחן – צבר, 

 .ל"צה ,הביטחון משרד ,"מסע" תכנית

oאינטרנטי ידע מאגר הקמת. 

  – האגפית העבודה והסדרת תכלול•

o(מחלקתי מתקציב מעבר) אגפי תקציב בניית. 

oהאגף פעילויות כלל של חודשי ז"לו. 

o('וכד מחיר הצעות ',הוצ החזרי) פנימיים נהלים הסדרת. 

oילדים מספרי ,קשר אנשי – אגפי נתונים מסד... 

  – ייחודי כזרם הקיבוצי בחינוך הכרה•

oהמסגרות והתאמת לבחינת הקיבוציות והתנועות החינוך למשרד משותפת ועדה  

 ."הקיבוצי חינוך"ל והכללים

oהקיבוצי חינוך"ב המחנכים התמקצעות". 

oתכנית ,2016 כנס ',הפדג הכתיבה ליווי :איטליה אמילייה יו'רג עם שותפות 

 ."הקיבוצי הגן" בינלאומית

oהקיבוצי החינוך" קרן הקמת". 

  .'יב - לידה הייעוץ מערך ביסוס•

 .הקיבוצית החינוך במערכת חירום למצבי היערכות תכנית בניית•

   .משמעותי צבאי קדם במסלול הבוחרים 'יב ובנות בני מספר הגדלת•

 .חינוכית מנהיגות טיפוח•

 .35 גיל עד 'יג -מ בתנועה הצעירים לליווי רצף תכנית בניית•

  קבוצות"ב הנכללים הגופים בין מידע והחלפת תיאום מערכת המקיים שולחן וארגון מיסוד•

 .מ"תל ,בודדים חיילים ,במולדת ראשון בית ,צבר ,ה"נעל ,מתנדבים ,אולפן :"ייחודיות

  – בחברה ומעורבות התנדבות•

o"עבודה לתכנית מסיסמה – "משימה קיבוץ ולכל מתנדב חבר כל. 

oיהודים-ערבים בנושא תכנית גיבוש. 

oחילוניים-דתיים בנושא תכנית גיבוש. 

 

 להצלחה מדדים 1.2

   .2015 פברואר עד האסטרטגיים התהליכים השלמת•

 .האגף מחלקות של העבודה תכניות ביעדי עמידה•

  סוף אחרונה טיוטה ,ה"תשע בסוף ראשונה טיוטה ',15 ינואר עד החקר קבוצת הקמת•

 .ז"תשע – ופרסום השקה ,ו"תשע

 .לפחות אזורים 5 -ב ה"תשע סוף עד "ליועץ מלווה בין שידוך"•

 .הרחב ההיגוי צוות של מפגשים 3 קיום•
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 הרך הגיל .2

 

 דרך אבני /יעדים 2.1

   – הרך בגיל קיבוצית חינוכית רשת הקמת•

o3-לידה לגילאי המפעיל הארגון ביסוס. 

oהאזוריות והמועצות הקיבוצים עם והתקשורת הקשר העמקת. 

oאזורית חלוקה פי על ההדרכה מערך ביסוס. 

oוקורסים השתלמויות – מקצועי מערך פיתוח. 

oהקיבוצי הגן" קרן הקמת – משאבים גיוס". 

  ,לקהילה חינוך ,הדדית ערבות :הייחודיים העקרונות והטמעת הקיבוצי החינוך בייחודיות הכרה•

  – לעבודה חינוך ,להתיישבות חינוך

oהקיבוצי הגן" של הפדגוגיה כתיבת". 

oתיעוד /פדגוגית כתיבה :מיזמים 3 לקידום איטליה אמילייה יו'רג עם השותפות העמקת, 

 .באורנים "הקיבוצי הגן" בינלאומית השתלמות ,2016 כנס

oהלימודים שנת של רציף כהמשך הקיץ במהלך הגנים עבודת הסדרת.  

oהממשלה משרדי עם רציפה עבודה. 

 אדריכלית יחידה הקמת - ובתקציב בתפעול ,הפיזי במבנה ',בפדג הייחודיים החלקים יישום•

  'הקיבוצי הגן רשת' במסגרת בטיחותית ויחידה

  – הרך בגיל חינוכית מנהיגות טיפוח•

oבמכללות ר"גי מנהלות בהכשרת חינוך וכלכלת ניהול לימודי שילוב. 

oקיבוצים לבני במכללות החינוך במסלולי מלגות הענקת.  

oראוי א"כ במציאת לקיבוצים סיוע – המדור בניהול ר"גי מנהלות מאגר בניית. 

 .השנה לאורך המקצוע אנשי כל עם מפגש – השתלמות ימי•

  – פרטני ייעוץ•

oהייעוץ במערך גם 'יב ועד מלידה החינוכי הרצף ביסוס. 

oולתנועה למחלקה יחידה וגאוות קשר יצירת. 

oצוות מפגשי קיום. 

oהיועץ ליווי. 

oהקיבוצים לצרכי רלבנטי מקצועי לגורם הייעוץ צוות הפיכת. 

oיעוץ הצורכים הקיבוצים מספר הגדלת.  

 

 להצלחה מדדים 2.2

 .המפעיל לארגון (מועצתית/עצמאית) קיבוצים 80 רישום תהליך סיום•

 .האזוריות והמועצות הקיבוצים עם בשנה פגישות 3•

 .2015 יולי סוף עד השנה לאורך עיון ימי 13 הפקת•

 ."הקיבוצי גן"ה לקרן תקנון טיוטת הכנת•

 ."הקיבוצי החינוך" מספר חלק – מאמרים 3 של טיוטה•

 .והכלכלה החינוך ממשרד הקיבוצי החינוך בייחודיות בפועל הכרה קבלת•

 .'וכד קורסים ,השתלמויות ,עיון ימי ,בכנסים השנה לאורך המשתתפים שעור•

 .2015 יוני עד הייעוץ במערך המשתמשים קיבוצים 50•
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 קהילתי חברתי חינוך .3

 

 דרך אבני /יעדים 3.1

 .בקיבוצים החינוך מערכות של יומן סדר שעל בנושאים התנועה של עמדות פרסום•

 ערכית מסגרת על שמירה תוך הקהילתיות החינוך מערכות עבור ומחדש מוביל גורם להיות•

  – משותפת

oהממשלה משרדי מול הקהילתיות המערכות ייצוג. 

oמועצות-תנועה-קיבוצים :במשולש ויוזמים מובילים שותפים. 

oקורסי ,הקיץ קייטנות רישוי בתחומי ונוער חברה מנהל עם המשותפת העבודה חיזוק  

 .נוער עבודת ,אוריינטציה

oקשר איתם נוצר שטרם והמועצות הקיבוצים ואיתור מיפוי. 

oהמפעלים באמצעות וחזונה ערכיה ,הקיבוצית לתנועה הנוער של הזיקה חיזוק  

 .הארציים השנתיים

 .וקבועה סדורה ישיבות שגרת – התנועה ובית האגף מחלקות עם עבודה נהלי חיזוק•

 .והיערכות סנכרון ,לתיאום מדור ישיבות שגרת – מחלקתיים עבודה מפגשי הסדרת•

  האזורים רכזי בתיאום חירום במצבי התנועתית בהיערכות השתלבות – וחירום משבר מצב•

 (להלן 14 סעיף – בטחון עבודה תכנית ראה)

 

 להצלחה מדדים 3.2

 .עמדה דפי 6 פרסום•

 .דרום / צפון – אזוריים מפגשים שני קיום•

 .הדרכה רכזי פורום של בשנה מפגשים 8 קיום•

 .דרום / צפון – ותיקים ומדריכים חינוך למנהלי המועצות בשיתוף השתלמויות 3 קיום•

 .רבעון בכל חדשים קיבוצים 10 עם קשר יצירת•

 

 

 ונוער ילדים ארגון .4

 

 דרך אבני /יעדים 4.1

 .לארגון שיווקית אסטרטגיה תהליך בניית – 'יב עד לידה – הקיבוצי החינוך מיתוג•

 .וממשלתיים תנועתיים חוץ – לארגון תקציביים מקורות איתור•

   – והנוער הילדים ארגון ופרסום שיווק•

oלארגון המצטרפים והישובים הקיבוצים מספר הגדלת 

oבמועצות (הרך לגיל בדומה) לארגון לכניסה מועצתי מודל יצירת 

oבקיבוצים הסברה 

oהנעורים למדריכי הסברה 

oאזוריים מפגשים הסברה 

  – 'יב-ז הארציים המפעלים את הכוללת שנתית עבודה תכנית בניית•

oהחברתי החינוך ונציגי מועצות נציגי 2 ,מנהלים 6 בהשתתפות היגוי צוות הקמת 

 .המשימות 'ובמח בתנועה קהילתי

oהתקנה של הקריטריונים פי על התכנית ביישום פיילוט שיהיו קיבוצים 4-5 איתור. 
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 .התנועה של כולל אסטרטגי ממהלך כחלק – אינטרנטי ידע מאגר הקמת•

  – בקיבוץ החברתי המדריך של מקצועית הכשרה•

oו-א למדריכי מוכר מקצועי הכשרה מסלול בניית. 

oיב-א למדריך מוכר מקצועי הכשרה מסלול בניית. 

oבקיבוצים חברתי חינוך למנהלי מוכר מקצועי הכשרה מסלול בניית. 

  החינוך מחלקת מיצוב – ונוער חברה מנהל /החינוך משרד עם העבודה ממשקי חיזוק•

 .הקהילתי החברתי בחינוך ההכרה בקידום משמעותי כגורם הקיבוצית

 

 

 להצלחה מדדים 4.2

 לארגון לוגו פרסום ,2015 ינואר במהלך התנועה בהנהלת לארגון המיתוג תכנית הצגת•

 .2015 ינואר במהלך

 .עוד ובהמשך 2014 דצמבר עד אחד תקציבי מקור לפחות איתור•

 .בארגון רשומים קיבוצים 130 – ה"תשע סוף עד•

 .מועצתי ברישום מועצות 5 כניסה•

 .2015 אפריל עד "המפעיל ארגון"ה עם יחד אזוריים מפגשים 6 -ל הגעה•

 .ה"תשע במהלך היגוי צוות מפגשי 4•

 .ביוני 2015 -ל והנוער הילדים ארגון תיק הגשת•

 .(מועצות 12 -ב ה"תשע במהלך) ו"תשע מועצות 15 -ב אוריינטציה קורסי קיום•

 

 

 הדרכה מערך .5

 

 דרך אבני /יעדים 5.1

  – בקיבוצים החברתי החינוך למערכות יעוץ מערך בניית•

 (אזורים לפי) ארצית בפריסה יועצים קבוצת בניית•

 העשייה ותחומי המחלקה חברי עם היכרות•

  – באמצעות היועצים בקרב ולתנועה למחלקה יחידה וגאוות קשר יצירת•

 צוות מפגשי•

 היועץ ליווי•

 המחלקה של והשתלמויות עיון בימי היועצים שילוב•

 .הייעוץ במערך גם 'יב ועד מלידה החינוכי הרצף ביסוס•

 .הקיבוצים לצורכי רלבנטי מקצועי לגורם הייעוץ צוות הפיכת•

 .חברתי חינוך למפגשי תוכן תחומי בניית•

 .חירום למצבי הקיבוץ היערכות ולמידת להיכרות – י"צח לצוות יועץ בין חיבור – חירום מצבי•

 

 

 להצלחה מדדים 5.2

 .ה"תשע שנת סוף עד יועצים 7-8 הגדרת•

 .לחודש אחת וליווי צוות מפגשי קיום•

 .העיון בימי או המחלקה ממפעלי באחד בשנה פעמיים לפחות יועץ כל שילוב•

 .השנה לאורך והיכרות למידה מפגשי שני קיום•

 .יוני עד ייעוץ הצורכים קיבוצים 70•

 .השנה לאורך אזוריים מפגשים 10 בלפחות היועצים שילוב•
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 ה"נעל .6

 

 דרך אבני /יעדים 6.1

 .נוער וחברות ה"נעל לתכניות התנועה זיקת של מחודשת אסטרטגיה בחינה•

 .תורמים וגופים קרנות עם הקשר ושימור משאבים גיוס•

 .התיישבותי לחינוך והאגף ה"נעל מנהלת עם הקשר העצמת•

 .בקיבוצים ה"נעל קבוצות של החינוך צוותי עם הקשר טיפוח•

 .בצפון חדשה לקבוצה מסלול פתיחת – נוספים בקיבוצים ה"נעל תכנית הרחבת•

 .לדורותיו ה"נעל בוגרי כנס – הקיבוצית בתנועה ה"נעל שנות 20•

 בקיבוצים קליטה – והשחרור הגיוס בתקופת ה"לנעל המשך תכנית בניית•

 

 להצלחה מדדים 6.2

 ."חבצלת" עם תקופתיים מפגשים שני קיום•

 .כספים גיוס .א עם רבעוני מפגש קיום•

 .התיישבותי לחינוך ובאגף ה"נעל בהנהלת במפגשים השתתפות•

 .הסיום במסיבות והשתתפות קבוצה בכל ביקורים 2 לפחות•

 .מוזס קרן מלגות חלוקת בטקס השתתפות•

 .להמשך התחייבות עם ה"נעל בכיתת חניכים 20 קליטת•

 

 

 מ"תל .7

 

 דרך אבני /יעדים 7.1

 .חיים כישורי ומרכיבי בתכנים התכנית העמקת / הרחבה•

 .לתכנית התקציבי הבסיס הרחבת•

 .ומלווים למקשרים הוקרה אירוע•

 .לתכנית היגוי צוות עבודת חידוש•

 .חוץ וכלפי ארגוני פנים צ"ויח חשיפה•

 

 להצלחה מדדים 7.2

 .קיבוצים 15 בלפחות חניכים 90•

 .בהצלחה מסיימים 95%•

 .מתוקצב פרטני בליווי חניכים 25•

 .פ"ח הצטיידות מענק + נוספות לשנתיים התחייבות עם לשנה ח"אש 100 גיוס•

 .בקיבוץ מהם אחד ,ההיגוי צוות של עבודה מפגשי 3 קיום•
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 הנוער תנועות שולחן .8

 

 דרך אבני /יעדים 8.1

 .הנוער תנועות שולחן של פעולתו ביסוס•

 .ובאזור בקיבוץ נוער תנועת עם קהילתי חברתי חינוך המשלבים מודלים בניית•

 .הנוער בתנועות לקורסים מהקיבוצים היוצאים מספר הגדלת – צים"מד קורס•

 שירות לשנת היוצאים 'מס את להעלות מנת על הנוער בתנועות השירות שנת מיתוג•

 .מהקיבוצים תנועתית

 

 להצלחה מדדים 8.2

 .השנה במהלך ישיבות 5 קיום•

 .התנועה פועלת בו במקום לפחות אחד סיור ביצוע•

 .צים"מד לקורס היוצאים מהקיבוצים הילדים 'מס הכפלת (2017 יולי) שנים 3 בתוך•

 שירות לשנת היוצאים מהקיבוצים הילדים 'מס הכפלת (2017 יולי) שנים 3 בתוך•

 

 

 ייחודיות תכניות שולחן .9

 

 דרך אבני /יעדים 9.1

 :"ייחודיות קבוצות"ב הנכללים הגופים בין מידע והחלפת תיאום מערכת וארגון מיסוד•

 מ"תל ,בודדים חיילים ,במולדת ראשון בית ,צבר ,ה"נעל ,מתנדבים ,אולפן

   גוף כל של שנה וסיכומי עבודה תכניות הצגת•

 ועליה קליטה בתחומי פעילים גופים בין פעולה שיתופי העצמת•

  kibbutz Experience מיזם מסמך•

 ה"נעל-צבר ראשוני מסמך•

 וקליטה עליה בתחומי הקיבוצים מעורבות בנושא עיון יום•

 

 להצלחה מדדים 9.2

 רבעוניים מפגשים 4 קיום•

 שנים 3 במשך ,שנה בכל 10% -ב הייחודיות לתכניות השותפים הקיבוצים מספר הגדלת•
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 השירות שנת .10                 

 

 דרך אבני /יעדים 10.1

   – השירות שנת מפעל של וריענון בחינה•

 .חינוכי-רעיוני חזון ניסוח•

 .ההכנה תהליך בחינת•

 .השנה במהלך הליווי בחינת•

 .ההמשך מסלולי בחינת•

 .החינוך משרד של ש"הש לתקנת כניסה לגבי והחלטה בחינה תהליך•

  – התנועה של השירות שנת מפעל וחיזוק הרחבת•

 .ל"לנח לצאת מבלי ל"נח ש"דח על היוצאים ש"הש מספר צמצום•

 .הגופים בין הפעולה שיתוף חיזוק – משלחים ארגונים שולחן•

 .המפעל לחיזוק פוליטית פעילות•

 .העבודה לשיטת האדם כוח התאמת•

 .נוספים משאבים גיוס•

 .התקשורתית החשיפה שיפור•

 .עזה עוטף בקיבוצי ש"ש קומונות הקמת•

 .הערבי המגזר עם עבודה של ש"ש מסלול יצירת – ז"תשע לקראת•

 כחלק למשלחת והזהות השייכות הגברת למען השירות שנת הפעלת אופן שכלול•

  – הקיבוצית מהתנועה

 .הקומונות בליווי צ"התק נציגי של הנוכחות חיזוק•

 .'וכד חינוך ,ל"נח ,ביטחון – האגף פעילי חיבור•

 .השירות שנת מפעל עם התנועה מטה של ההיכרות חיזוק•

 .המלגאים תכנית של מוצלחת הפעלה•

 .הארציים השנתיים המפגשים מספר הגדלת•

 .הקומונות מנציגי ש"ש מועצת הקמת•

 .אביחי קרן של הרעיונית ההדרכה ושיפור חידוד•

 .ל"הנח מסלול חיזוק•

 .צבאיים המשך מסלולי יצירת•

   – המיון תהליך ייצוב•

 .המסגרות של המיונים תכניות על פיקוח•

 .הפרטנית ההשמה צמצום•

 ולגבי ,במפעל הקיבוצים ובנות בני לשיעור בנוגע תכנית וגיבוש החלטה ,דיון•

 .קיבוצים בהם שאין התיישבותיים ספר בתי או/ו עירונים של השתתפותם

 .המיון בשיטת התמיכה וחיזוק הציבור שיתוף•

 .מסודר מסקנות הסקת תהליך•

 

 להצלחה מדדים 10.2

 .2015 בספטמבר 100-ל ל"נח ש"דח צמצום•

  חברה מנהל של הרכזים בפורום השתתפות או/ו המשלחים לארגונים עצמאי שולחן הקמת•

 .ונוער

 .קיבוצית בעיתונות 5 ועוד ארצית בעיתונות אייטמים 3 פרסום•

 .השירות שנת במהלך כנסים 3 קיום•
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 ל"נח .11                 

 

 דרך אבני /יעדים 11.1

  .היגוי צוות הקמת•

 .התנועה ואגפי מחלקות עם חיבור•

 .ומיתוגו המסלול חזון חידוד•

 .מותאם התיישבותי מסלול הצעת•

 .המשימה פרק לבוגרי קולטות מסגרות עיצוב•

 .הקבוצות מעגל עם הקשר ובירור חיזוק•

  – הגיוס לתהליך וקבוצה משימתיות של תוכן הכנסת•

oהרעיוניים והמלווים ש"ש צוות בשיתוף שנתית הדרכה תכנית בניית. 

oינואר ,דצמבר ,נובמבר :מתעניינים כנסי שלושה. 

oשנתי ז"לו ,סמינרים כנסים ,מפגשים – הגיוס תהליך של ופיתוח בניית. 

oהמסלול של הדרגתית גדילה.  

 .דמוגרפית וצמיחה צעירים צוות עם קשר•

 .התנועה של חברה מחלקת של המלווים עם קשר•

   .המסלול כל של מפגש•

 .המסלול של הזהות ופיתוח מיתוג•

 .להדרכה המסלול בוגרי גיוס•

 .גרעין לכל ומחויבים קבועים מדריכים•

 .(שלב לכל) למסלול כולל הדרכה רציונל בניית•

  – המדריכים ליווי•

oהמסלול מדריכי פורום הקמת. 

oהמסלול למדריכי שנתי סמינר. 

oלקראת הקרובים בחודשים ואוניברסיטאות מכללות עם פגישות :אקדמי מסלול 

 .2016 ל"שנ

 .חיצוניים וגורמים ממשלה משרדי עם קשר•

 

 להצלחה מדדים 11.2

   .אחרים בוגרים גרעינים עם שכבתיים בפרויקטים המשימה פרק גרעיני שילוב•

 .(חניכים 80-100 ,4-5 כ"סה) שניים או אחד גרעין הוספת•

 .לחודש אחת לפחות ופרסומם התנועה לדובר אירועים סיקורי שליחת•

 .בשנה הרכזים צוות עם מפגשים 2 לפחות קיום•

 .בשנה בנושא מזכירות דיוני 2 -ו הנהלה דיוני 3 לפחות קיום•
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 צבר .12

 

 דרך אבני /יעדים 12.1

 ,היהודית הסוכנות ,הקליטה משרד ,הצופים תנועת עם השותפות של אסטרטגי בירור•

 .ל"צה ,הביטחון משרד ,"מסע" תכנית

 .קיימות צבר תכניות ליווי•

 .לתכנית חדשים קיבוצים גיוס•

 .בתנועה צבר רכז החלפת•

 

 להצלחה מדדים 12.2

 .לתכנית שהצטרפו החדשים הקיבוצים שיעור•

 .והשותפים המשתתפים רצון שביעות•

 

 

 מכינות .13

 

 דרך אבני /יעדים 13.1

  – "הקיבוציות המכינות" רשת הקמת•

oהקיבוציות המכינות" לרשת ויעוד מטרות ,חזון ניסוח". 

oלמהלך התנועה ומזכירות הנהלה אישור.   

oהביטחוני האגף הביטחון משרד ,המכינות מועצת :החיצוניים השותפים רתימת-

 .קיבוצים ,אזוריות מועצות ,ל"קק ,חברתי

oבינה" ,"רבין" :התנועה י"ע מתוקצבות קיימות מכינות חיבור". 

oברוך מעיין ,הנשיא כפר :בקיבוצים מכינות חיבור.... 

oייחודי נוסף תוכן ,חקלאי-התיישבותי ,גדר צמודי בקיבוצים :חדשות מכינות יצירת  

 .מכינה לכל

   – למכינות היוצאים הקיבוצניקים מספר הגדלת•

oמיפוי. 

oהמשך מסלולי 4 מתכנית כחלק 'יב-'יא לשכבות לעידוד עבודה תכנית כתיבת  

 .'יב לבוגרי

o140 -ל 70 -מ היוצאים מספר הגדלת. 

  – (המכינה) השרות שנת במהלך למכינות היוצאים עם הקשר חיזוק•

o(ל"כנ) מיפוי.   

oשל השרות שנת במשלחת המכיניסטים של לשילובם שנתית רב תכנית כתיבת 

 .התנועה

   – גיוס טרום ,שנתיות חצי המשך תכניות הקמת•

oהיגוי צוות בניית + התקנה למידת.   

oליישום רלבנטיים וגורמים קיבוצים איתור. 

oתכנית יצירת. 

 

 להצלחה מדדים 13.2

 .2015 בינואר 1 עד מכינות 2 להקמת אישור קבלת•

 .2015 'ספט עד לרשת קיימות מכינות 4 כניסת•

 .כנרת ,מרדכי יד :2015 'ספט עד חדשות מכינות 2 הקמת•
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 ביטחון .14

 

 דרך אבני /יעדים 14.1

 .ובחירום בשגרה – הקיבוצית בתנועה הביטחון מחלקת מיקום של אסטרטגית הגדרה•

  – לקיבוצם החיילים שבין הקשר הגדרת•

oבקיבוצים קשר צוותי הקמת. 

oשנתי כנס ,תקופתיים מפגשים ,ניוזלטר :קשר וועדות פורום יצירת. 

  – משמעותי לשרות הגיוס עידוד•

oחיבור) אזוריות מועצות /נעורים חברות /הספר בבתי מחודשת הסברה תכנית בניית  

 .(ש"לש ליציאה ההסברה עם

oייחודיים פיקוד מסלולי פיתוח. 

oלקצונה יציאה עידוד. 

  כבאות ,משטרה ,ב"מג ,כ"שב ,מוסד ,ל"צה :הביטחון בכוחות ארוך בקבע לשירות עידוד•

  – באמצעות

oהיום המשרתים הקיבוץ ובני חברי מיפוי. 

oהביטחון מזרועות אחת כל עם ייחודיות תכניות בניית. 

oמלגות חלוקת.   

oהקבע משרתי עם התנועה של הוקרה מפגש /כנס. 

  מועצות ,קיבוצים :בין חירום בשעת מתכללת כצומת הקיבוצית התנועה של מקומה שימור•

  – הלאומיות החירום ורשויות ל"צה ,אזוריות

oהחירום וגורמי אזוריות למועצות המרכז עם בשותפות חירום שעת תיק הכנת. 

oחירום מערך בנושא אזוריים בכנסים השתלבות. 

 

 להצלחה מדדים 14.2

 (רשת) הביטחון מחלקת עם ובחיבור קשר וועדות עם מהקיבוצים 90% שנתיים תוך•

 2015 בינואר קשר וועדות פורום של ראשון כינוס•

 .הקיבוצים בני בקרב מתגייסים 97% על שמירה•

 הקרובות השנים בשלוש ,לשנה 10% -ב לקצונה היוצאים העלאת•

  הזרועות יתר עם התוכניות השלמת ,ה"תשע במהלך זרועות 3 עם ייחודית תכנית בניית•

 .שנתיים בתוך
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 ל"צה עם פעילויות .15

 

 דרך אבני /יעדים 15.1

 משאבים גיוס•

oע"קמ לקרן פנייה 

oהאזוריים למפעלים פנייה 

oקיבוציים למפעלים פנייה 

 בודדים וחיילים צבר גרעיני של למקשרים הוקרה כנס•

   הבודדים החיילים למשפחות הוקרה כנס•

 .החדש צבר תכנית רכז עם מובנים פעולה שיתופי יצירת•

 

 להצלחה מדדים 15.2

 .המשאבים גיוס שיעור•

 .רצונם ושביעות בכנסים המשתתפים שיעור•

 .בכירה קצונה למסלולי שימשיכו הקבע משרתי אחוז•

 

 

 ממשקים צוותי .16

 

 קיבוצי חינוך ממשק צוות 16.1

 

 דרך אבני /יעדים 16.1.1

 .קיבוצים בהן שיש המועצות 32 כל עם אגפי קשר ביסוס•

 תפקידים ובעלי בקיבוצים נעורים מדריכי ,רך גיל מנהלי ,חינוך מנהלי – נתונים מסד עדכון•

   .במועצות

 עם אישי למפגש ולהגיע להצליח במטרה לאזורים הארץ חלוקת – הקיבוצים כל עם קשר•

 .ולמידה להיכרות ,קיבוצית מערכת כל

 על ולשמור הקהילתיות המערכות את לחזק במטרה – מתכללים עבודה דפוסי הגדרת•

 .האגף של הרלבנטיים והמענים הקשרים

 - הקיבוצית החינוך במערכת חירום למצבי היערכות תכנית בניית•

oהאזוריים והרכזים חברה אגף עם ממשקים הגדרת. 

oהעבודה מודל עם האגף של היכרות. 

 

 להצלחה מדדים 16.1.2

   .מועצות 32 -ל רציף קשר כיום עמן שמתקיים מועצות 20 -מ הממשק הרחבת•

 .2015 יוני סוף עד הקיבוצים לכל הגעה•

 .הצורך פי על או בחודשיים פעם לפחות אגפי פנים מפגש קיום•
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 בתנועה צעירים ממשק צוות 16.2

 

 דרך אבני /יעדים 16.2.1

 35 גיל עד 'יג -מ בתנועה הצעירים לליווי רצף תכנית בניית•

 (ש"ש 'מח עם בתיאום) והמכינות השירות שנת למשרתי רלבנטית וכתובת רלבנטיות•

  – (הביטחון 'מח עם בתיאום) ובקבע בסדיר לחיילים רלבנטית וכתובת רלבנטיות•

oל"הנח מסלולי עם הצעירים צוות של ההכרות העמקת. 

oהקיבוצית התנועה חיילי לכלל עבודה תפיסת בניית. 

oביטחון מחלקת עם בשילוב ייחודים פיקוד מסלולי פיתוח. 

  – לסטודנטים רלבנטית וכתובת רלבנטיות•

oלסטודנטים המלגות ותפעול חלוקה ,בהפצה פעילה שותפות. 

oומפעליה בתנועה מעשית התמחות מסלולי פיתוח. 

  – בקיבוץ לצעירים רלבנטית וכתובת רלבנטיות•

oהקיבוצים צעירי" רפסודיית מינוף". 

oבקיבוצים צעירה מנהיגות :מסגרת הקמת. 

oצעירים כנס. 

 .בקיבוצים צעירים וועדות עם קשר•

 .בקיבוץ קליטה תהליכי עידוד•

  – הצעירים בתחום האזוריות ובמועצות בכלל הכפרי במרחב מוביל גורם להוות•

oהאזוריות במועצות הצעירים מרכזי מנהלי פורום פיתוח. 

 

 להצלחה מדדים 16.2.2

 .השולחן של חודשיים דו מפגשים קיום•

 .הצעירים ברפסודיית קיבוצים 20 -מכ משתתפים 400•

 .ומפעליה התנועה בפעילות כמתמחים סטודנטים 20 -כ שילוב•

 .קיבוצים 5 -מ צעירים של בקיבוצים צעירה למנהיגות פיילוט קבוצת הקמת•

 .קיבוצים 60 -ב צעירים רכז עם קשר ביסוס•

 .השנה במהלך עיון ימי 4 קיום•

 .קיבוצים 10 -מ חומרים וקבלת הפעיל הפורום הרחבת•

 קיבוצים 5 ידי על קליטה לתהליכי מודלים אימוץ•

 

 

 (הוק אד) זמניים ממשקים צוותי 16.3

 'יא כנס•

 'יב כנס•

 ('ח) ישראל שביל•
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 *:אסטרטגי רב שנתיגאנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכפוף לשינויים* 

 2019 2018 2017 2016 2015 עבודה ומסגרות פעילות תחומי

           אתגרים ויעדים אגפיים

           הגיל הרך

           חינוך חברתי קהילתי  

           ארגון ילדים ונוער

           מערך הדרכה

           ה"נעל

           מ"תל

           שולחן תנועות הנוער

           שולחן תכניות ייחודיות

           שנת השירות

           ל"נח

           צבר

           מכינות

           ביטחון

           חיילים בודדים

           צוותי ממשקים קבועים

           צוותי ממשקים זמניים
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 הקיבוצית התנועה מטה      
  

 .אספקת תשתית ארגונית מקצועית לעבודת התנועה על מגוון יחידותיה ופעילויותיה: ייעוד
  

 :  קהל היעד
 ל"מזכ•
 כלל אגפי ויחידות התנועה  •
 .התמחות מול הקיבוצים וגורמים רלבנטיים בחברה הישראלית –בנושאים נבחרים •

/ תחומי פעילות  
 מחלקות

 באחריות   שותפים מרכזיים  / מול  2014מטרות ודגשים לתכנית עבודה 

 ניהול כללי  .1
  

 ניהול ותיאום כלל יחידות התנועה
 ארגוני וניהולי  , תקציבי –בקרה ומעקב 

הטמעת דפוסי עבודה ופעילות בכלל 
 יחידות התנועה ובמטה 

 יחידות התנועה
 חשבת, גזבר

  
 רכזי אגפים ומחלקות

 מיכל וינברג

 יעוץ משפטי ליחידות התנועה הקיבוצית   מחלקה משפטית .2
גיבוש עמדה משפטית בנושאים הקשורים  

 בייצוג הקיבוצים  
 יעוץ בנושאים שבין החבר לקיבוצו

כלים לקיבוצים  / מודלים/ מתן המלצות
 סביב סוגיות מרכזיות

, מועצות אזוריות, קיבוצים
 משרדי ממשלה

 מיכה דרורי
 יעקב אברהמי

 אמיר גנז
 מרב ניב

, הפרט בקיבוץ, קיבוצים יישוב מחלוקות בקיבוצים   בוררות .3
 גורמים רלבנטיים למחלוקת

 יוסי חלבי

 ח"הנה, כספים .4
 וגיוס משאבים

הכנת תקציב שנתי  , ניהול כספי התנועה
,  טיפול במקורות התקציב, ומעקב ביצוע

סיוע וייעוץ  , ניהול תזרים המזומנים היומי
 לאגפי התנועה  

רכזי אגפים  , חשבת, ל"מנכ
,  משפטית' מח, ומחלקות

 קיבוצים, גורמים כלכליים

 אפרים שפירא
 ח"צוות הנה

ניהול כוח האדם של התנועה בהתאם   משאבי אנוש   .5
 ליעדיה ותכנית העבודה  

'  מח, יחידות התנועה
 חשבת שכר, משפטית

 מיכל וינברג

 תקשורת, דוברות .6
 ואינטרנט

הערוץ הבלעדי לדברור ותקשור של כלל  
פעילויות התנועה הקיבוצית בכלל ערוצי  

 התקשורת

ערוצי  , יחידות התנועה
שיווק  , גורמי פרסום, תקשורת

 צ"ויחס

 עופר נוימן
 אירית בר נתן

 , פיתוח ועדכון תכניות עבודה אסטרטגיה ומידע   .7
ייזום ופיתוח , ניהול שעון אסטרטגי

הובלת צוות  , מהלכים ונושאים רלבנטיים
 אסטרטגי

,  גופי המחקר, יחידות התנועה
 גורמים מקצועיים

 ר.מ.ד

 בן צבי הילית יחידות התנועה ליווי הפעילות השוטפת, מדידה והערכה תכנון ומעקב .8

,  מערך הביקורת בתנועהאחריות על  מבקר   .9
 הביקורת והצוות' ניהול יח

ליווי והנחיית הקמת מערך הביקורת 
 בקיבוצי התנועה

,  בעלי תפקידים בתנועה
,  מוסדות התנועה ותאגידים

 קיבוצים
כפוף לוועידה ולמועצת  *

 התנועה בלבד

 אלי גולדמן

 ייצוג קבוצת הקיבוצים השיתופיים מטה שיתופי .10
שילוב המטה בפעילות שלושת אגפי  

 התנועה
חיזוק הקשר בין התנועה לבין שותפים  

 רעיוניים

קבוצות  , יחידות התנועה
 הבוגרים

,  מאיה שפיר
,  יהודה סלומון

 טויבמריו 

 פעילויות מטה ייחודיות

 איה שגיא ל"מנכ ל"הפעלת תכנית למתנדבים מחו מתנדבים .11

 מזכיר התנועה ייצוג התנועה במסגרת גופים פוליטיים מחלקות פוליטיות  .12
 ל"מנכ

 מרשק חניק
 קנדליורי 

 מרדכי הר אבן ל"מנכ תחזוקת בית התנועה הנהלת הבית .13
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 דרך אבני /יעדים
  

 כללי ניהול .1

 .המטה של הפעילות תחומי על בדגש התנועה יחידת כלל של שוטף ניהול•

 .המאושר והתקציב השנתית העבודה לתכנית בהתאם – תקציבי ומעקב בקרה ביצוע•

 .עבודה דפוסי הטמעת•

 

 משפטית מחלקה .2

 .הקיבוצית התנועה ליחידות משפטי יעוץ•

 .ייצוגיים בנושאים משפטית עמדה גיבוש•

 .הקיבוצי היום סדר על העומדים בנושאים (מגיבים ולא) מקדימים משפטיים מהלכים ייזום•

 :הקיבוצים לרשות המשפטי והידע הניסיון העמדת•

oכלים ,מודלים גיבוש – מרכזיות סוגיות סביב הרלבנטי המשפטי הידע וריכוז פיתוח 

 .והמלצות

oלקיבוצו החבר שבין בנושאים ייעוץ. 

oבקיבוצים והטמעתו הידע והנחלת הדרכה מערך יצירת. 

 

 בוררות .3

  על נמנה שאינו עצמאי גוף הוא הקיבוצית התנועה של ולגישור לבוררות המוסד :כללי•

  הקובעת עצמאית הנהלה למוסד .מהן למי קשור אינו כך בשל ומעמדו התנועה מחלקות

  ומגשרים בוררים 100 -מכ מורכב המוסד .פועל הוא פיהם על והכללים המדיניות את

 .מחלוקות יישוב של דרכים במגוון במסגרתו הפועלים

 :באמצעות בקיבוצים מחלוקות יישוב•

oבוררות 

oגישור 

oפישור 

oהסכמות בניית 

 .(דירות שיוך כמו) מחלוקת בנושאי הקיבוצים לרשות קבועים צוותים העמדת•

 

 משאבים וגיוס ח"הנה ,כספים .4

  ותאגידים תקציב תאגידי – זמן לאורך הקיבוצית התנועה כספי של ומקצועי יעיל ניהול•

   .עצמאיים

 .ביצוע מול תקציב של חודשי ומעקב השנתי התקציב הכנת•

 :התקציב במקורות טיפול•

oהמיסים גביית שיפור. 

oיציבים כספיים משאבים גיוס. 

 .התנועה של הכספית המערכת כל של היומי המזומנים תזרים ניהול•

   .(האגפים ידי על תעשה מקצועית הכנה) קיבוציים הסכמים בסגירת התנועה לאגפי סיוע•

 

   אנוש משאבי .5

 .העבודה ותכנית ליעדיה בהתאם התנועה של האדם כוח ניהול•

 .כלים והקניית פיתוח•
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 ואינטרנט תקשורת ,דוברות .6

  התנועה של המשתנים בצרכיה לעמוד המסוגלים תנועתי תקשורת ומערך תכנית בניית•

 .בישראל התקשורתית הבמה במרכז ולהציבה הקיבוצית

  למיתוגה וחותרים התנועה של וערכיה חזונה על המושתתים שיווק ומערך תכנית בניית•

 .לעצמה הציבה אותם והחזון הערכים סביב

 ,אתר) הקיימים מדיה-הניו כלי באמצעות הקיבוצית התנועה של והביטוי השימוש הגדלת•

 .(פייסבוק ,ניוזלטר

 

   ומידע אסטרטגיה .7

 .מרכיביהן מגוון על – שנתיות ורב שנתיות עבודה תכניות ועדכון פיתוח•

   .השנתי 'האסטרטגי השעון' ניהול•

 .התנועה לעבודת מייעץ כגורם אסטרטגי צוות הובלת•

 .החלטות וקבלת מהלכים הובלת ,לייזום כבסיס מידע וקידום עיבוד ,פיתוח•

 .וייעוץ ליווי – מרכזיים לאירועים הכנה•

   .אגף כל של המובילים לדגשים בהתאם ,המקצועיים האגפים עם ממוקדת עבודה•

 החברים ,הקיבוצים של היום לסדר ורלבנטיים עדכניים עבודה ונושאי מהלכים ופיתוח ייזום•

   .הישראלית והחברה

 

 ומעקב תכנון .8

 .להערכה מדדים והפעלת הצבת•

 .החלטות ביצוע על ובקרה מעקב•

 .האגפים פעילות של שוטף ליווי•

 .'האסטרטגי השעון' ותפעול מעקב•

 

 התנועה מבקר .9

  מוסדות ,התפקידים בעלי כל של הפעולות בדיקת – בתנועה הביקורת מערך על אחריות•

  יעילות ,חיסכון ,מידות טוהר ,תקין מנהל ,חוקיות ,תקינות :מבחינת התנועה ותאגידי

 .ואפקטיביות

  ותקנים מידה אמות על שמירה תוך ,בעבודתו הביקורת צוות והנחיית הביקורת 'יח ניהול•

 .מקצועיים

 .התנועה בקיבוצי הביקורת מערך הקמת והנחיית ליווי•

 .תקופתיים חות"דו הפקת•

 .הביקורת המלצות יישום אחר מעקב•

 

 שיתופי מטה .10

   .השיתופיים לקיבוצים המשותפים ונושאים השיתופי הרעיון ,"השיתופי הזרם" ייצוג•

  האגפים משלושת אחד כל שיוביל הרחב ההיגוי פורום בפעילויות השיתופי המטה שילוב•

 – העתידי הקיבוץ זהות על השיח במסגרת ,המקצועיים

oהקיבוצית הזהות הגדרת – ותרבות קהילה ,חברה אגף. 

oויזמות כלכלי לפיתוח מודלים – ויזמות כלכלה ,משק אגף. 

oהקיבוצי לחינוך המדריך – ונוער חינוך ,משימות אגף. 

  וקבוצות הקבוצות מעגל ,הבוגרים קבוצות – רעיוניים שותפים לבין התנועה בין הקשר חיזוק•

 .אחרות שיתופיות
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  מתנדבים .11 

 .המשתתפים מספר והגדלת בתכנית להשתתף נוספים קיבוצים עידוד•

 ושל התנועה של דמותה ושיפור עלייה עידוד לצורך ,לחברה ותרומתה התכנית הישגי מינוף•

 .ובעולם הישראלית בחברה ,ישראל מדינת

  תשתית ויצירת העולם ואזרחי התפוצות יהדות לבין הקיבוצית התנועה בין הקשר חיזוק•

 .ואחרים אישיים ,אקדמיים תקשורתיים ,מדיניים ,חברתיים ,עסקיים קשרים לבניית
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 עבודה של מודלים
  

 קבינט אזורי

 מרכזיות משמעויות
 ,לתנועה משותפות אזוריות מסגרות הובלת

 – האזור לבין ,ויכולותיה יחידותיה מגוון על
  .פיתוחו את המובילים הגורמים מגוון על

  ומפגשים פעולה תכנית ,יום סדר הגדרת
 עיקר ;חודשים למספר אחת – קבועים

  של המפגשים בין מתבצעת העבודה
  המפגשים .השטח לבין התנועה ובין הקבינט
 .החלטות קבלת לצורך בעיקר מיועדים

 
   ?מתקדמים איך

  פעילות את מתכללת הקיבוצית התנועה
  .האזוריים הרכזים באמצעות הקבינטים

 ,היום סדר ריכוז ,הכנה כולל התכלול
  עבודה ,מפגשים על ואחריות בקרה ,מעקב

  אחר ומעקב המפגשים בין שוטפת
   .משמעויותיהם

 
 :אזוריים קבינטים ארבעה פועלים כיום

 (רותם ריי באחריות) עליון גליל•
   (פאר ליאת באחריות) מערבי גליל•
 (יעקב רננה באחריות) עזה עוטף•
 (סולומון יהודה באחריות) ערבה•
 

  ארבעה לפעול מתוכננים 2015 שנת במהלך
   .נוספים קבינטים

 

   הרעיון
 הקיבוצית התנועה החלה 2014 שנת במהלך

 באזורים אזוריים קבינטים הקמת בהובלת
  עבודת לאפשר מנת על ,בארץ רלבנטיים

  שותפות והתנעת ,וכוללת תחומית רב מטה
  אזוריים במרחבים הקיבוצים לפיתוח

   .מועדפים
 – גיאוגרפי אזורי בסיס על פועלים הקבינטים

  ומפעלים ארגונים ,אזוריות למועצות בהתאם
  והצרכים בארץ הקיבוצים פריסת ,אזוריים
  .בשטח

 
 מטרות

 :האזורי הקבינט מטרת
  הקיבוצים את המעצימים מהלכים ליזום•

  ולהזדמנויות לצרכיהם בהתאמה ,באזור
 .היום סדר על העומדות

 כוללת בראיה אזוריים מהלכים להוביל•
  איגום המשקפים מהלכים – תחומית ורב

   .זמן ולאורך כוללת וראיה משאבים
  בין משותפת עבודה תשתית ליצור•

   .זמן לאורך השטח לבין התנועה
 

  –מסגרות אזוריות 

בהתאם לאזורי  
 הפעילות של הרכזים

 (המחשה)
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 ממשקים ויחסי גומלין –רחב וצוותי נושא פורום היגוי 

  אופרטיביים בנושאים עוסקים הנושא צוותי
  ,הרחב ההיגוי פורום מעבודת הנגזרים

  של יומה סדר על הנמצאים ובנושאים
   .התנועה
  עם התייעצות מחייבת הנושא צוותי פעילות

  יכולים הנושא צוותי .רלבנטיים גורמים מגוון
  נציגים הכוללים ,תחומיים רב צוותים להיות

  השונות התנועה מיחידות לנושא רלבנטיים
 .הנידון הנושא סביב

 
 :בתנועה היום הפועלים נושא צוותי

 הדדית ערבות•
  עבודתו את סיים) בקיבוצים צעירים•

 (צעירים מסמך – תוצר ופרסם
 מבנה – ראשון תוצר פרסם) ארגוני מבנה•

 (ח"אגש ארגוני
 בקיבוץ סטטוסים מגוון•
  ההיגוי לפורום במקביל) הקיבוץ זהות•

 (האגף של הרחב
 קואופרציה•
 הקיבוץ תכנון•
 שיווקית אסטרטגיה•
 הקיבוצי החינוך•
 המחקר מכוני צוות•
 התרבות גופי שולחן•
 וקהילה חברה שרותי סל•
 וארגונים ועדים ריבוי•
 העכשווי הקיבוץ נגזרות•
   בקיבוצים ופיתוח בניה•

 ארגוני מבנה הגדירה הקיבוצית התנועה
  מאגפי אחד כל נדרש במסגרתו אשר

 – רחב היגוי פורום להוביל התנועה
 ,מקצועי) מגזרי בין שיח של רחבה מסגרת
 ,לידע כבסיס ('וכד ,אקדמי ,ציבורי

  ישירות ותשומות שותפויות עידוד ,התמחות
 .התנועה לפעילות

 ,חשיבה לצורך משמש הרחב ההיגוי פורום
  שותפויות קידום ,פיתוח ,התייעצות ,לימוד

 עוד כל – בזמן מוגבלת אינה ופעולתו ',וכד
  הוא ומעניינת רלבנטית כמסגרת משמש הוא
 .ולהתקיים להמשיך יכול
 נדרש אינו הרחב ההיגוי פורום ,אופיו בשל

  יש כך לצורך – אופרטיביים תוצרים להפיק
 .נושא צוותי להפעיל באפשרותו

 
 הפועלות הרחב ההיגוי פורום מסגרות

 :בתנועה כיום
 הקיבוצי החינוך•
 הקיבוץ זהות•
 ובנייה תכנון ,קרקעות•
 אסטרטגי צוות•
 

  עבודה כמסגרות משמשים הנושא צוותי
 להפקת להוביל המיועדות ,הוק אד ,זמניות
 על) מנחה תפיסה – מוגדר זמנים בלוח תוצר
 לקבלת כלים ,(מדיניות /ערכי בסיס

  והצגת שונות אלטרנטיבות בחינת ,החלטות
  לקידום מודולריים מודלים ,משמעויות
  .ועוד שונים תהליכים
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 נספחים
  

 לוח אירועים שנתי –' נספח א

 

 

 *2015לוח אירועים לשנת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכפוף לשינויים* 

 פברואר ינואר  

  

 -כנס מגזר כפרי  11-12.2.15•

 חינוך

 מרץ

  

יום האישה הבינלאומי   9.3.14•

 הצגה לעובדים –

 אפריל

 

 הרמת כוסית לפסח 1.4.15•

ישיבת  –יום השואה  16.4.15•

משלחת  / מזכירות ביד מרדכי

 לפולין

 מאי

  

טקס ( ג בעומר"ל) 7.5.15•

זיכרון לחללי התנועה  

הקיבוצית באנדרטת  

 הקיבוצים

 יוני

  

כנס חיילים ומסיימי   4.6.15•

 שנת שירות

סמינר סיכום חצי  7-8.6.15•

 כרי דשא –שני 

 יולי

 

רפסודיה   19-28.7.15•

 (שלושה מחזורים)

 ספטמבר אוגוסט

 נובמבר אוקטובר

  

 ועידת התנועה הקיבוצית•

 דצמבר


