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משקי  –ערן גליק 

בית  , עמק הירדן

.שאן ודרום הגולן

משקי  –רמי פלג 

הגליל העליון  

.וצפון רמת הגולן
משקי  –ליאת פאר 

(.מילואות)המפרץ 

רוני ברניר  

.משקי יזרעאל

איל אלקלעי  

.משקי גרנות

יענקלה שצרנסקי 

,  מגילות, הדרוםמשקי

,     חוף אשקלון, מטה יהודה

.גזר, ערבות הירדן, ברנר

יהודה סולומון  

, חבל אילות

–אורית בראון .תמר, רמת נגב

,  בני שמעון, אשכול

.שער הנגב
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יחידת הרכזים

משנה

מיקום יחידת הרכזים במטה התנועה  



יעוד תפקיד הרכז

".מערכת השרירים והעצבים של התנועה"

,  המחודשתבמתכונתו , הפעילות האזוריתרכז 

המועצות  , התנועהבין ישאף לשילוב כוחות 

הארגונים הכלכליים האזוריים וגורמים  , האזוריות

עבודה  כך שתיווצר סביבת , נוספים במרחב

עבור  ורלוונטית מתכללת, ארגונית משותפת

.הקיבוצים וחבריהם



תחומי עיסוק של הרכז

הצפת נושאים מהקיבוצים לגיבוש מענה  1.
.ממטה התנועה

הפצת חומרים רלוונטיים ממטה התנועה  . 2
(.נוהל חדש)לקיבוצים 

תיאום וסיוע נקודתי לקיבוצים בעת  . 3
.חרום/משבר

לממלאי ( לעיתים גם מנטורינג)סיוע , ליווי. 4
.התפקידים בקיבוצים



תחומי עיסוק של הרכז-המשך 

קיום  –הפעלה ושותפות בפורומים אזוריים . 5
כנסים אזוריים בשיתוף פעולה עם אגפי  

.ארגון סיורי מטה בקיבוצים, התנועה

טיפול –" לא משאירים פצועים בשטח. "6
,  זיהוי סיכונים–נקודתי בקיבוצים במשבר 

הקמה ושותפות  , תכלול פעילות ההבראה
.בוועדים ממונים

תיווך וסיוע ראשוני –במקרים מסוימים . 7
.במחלוקות בין החבר הקיבוץ למוסדותיו



:דוגמאות מהשטח

הצפה והפצה של נושאים מהתנועה לשטח   1.
.ומהשטח לתנועה

.חיזוק הקיבוץ דרך האחדת סטטוסים•
.פיתוח והכשרת מנהיגות צעירה•
."סמינר נקלטים"•



:דוגמאות מהשטח

.סיוע בעת משבר. 2
.אירוע השריפה בהראל•
.מעורבות במשבר פנים קיבוצי•
.קיבוץ בחן–יציאה מפירוק לוועד ממונה •
נווה ים  •
.אירוע ירי ברשפים•

"לא משאירים פצועים. "3
.עוטף עזה•



:דוגמאות מהשטח

.ליווי ממלאי תפקידים. 3

.תיאום אזורי. 4

.פורום אזוריים. 5

.ארגון ותיאום סיורי מטה. 6



ביסוס הרלוונטיות של התנועה הקיבוצית בקיבוצים  1.
.ובאזורים

:מגמות ואתגרים

.דיור בר השגה לחברים. 7

.הכשרת ועדי הנהלה. 3

.איחוד סטטוסים. 4

הדמוקרטיה במטרה   , חיזוק הזהות הקיבוצית. 2
.לשמור על הרב דוריות והקיימות לאורך זמן

(.לוותיקים ולחדשים)? מהו קיבוץ. 5

.עדכון מודל שינוי אורחות חיים. 6

".בית"חיזוק שיתופי הפעולה בין האגפים והמחלקות ב. 8



שיתופי עבודה עם אגפים בתנועה



ארגון מושב בכנס ההנהגות





יחד , רכז אזור גרנות אייל אלקלעי במנהלת להצלת קיבוץ נווה ים

.יפתח ענייה–אסיף איזאק והמפרק מפעיל –עם ראש המועצה 



מטה התנועה  

בקיבוץ הראל 

אחרי השריפה

אירוע הירי 

בקיבוץ רשפים



מוקד בעת חרום



פורום עמיתים

אזוריים



פורום גליל עליון  

פ אזורי"נושא שת



פורום מנהלי קהילה של 

גרנות מבקר בעוטף עזה



סיור מטה  

סיור מטה בעמק  'בדגניה א

המעיינות



ז  "סיור מטה במוא

מגידו

סיור מטה בקיבוץ  

מעגן מיכאל



ביקור מטה  

בקיבוץ מגידו

ביקור מטה בחוות  

תלמים בקיבוץ מגידו



סיורי מטה במרחב  

.הדרום


