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חזון וערכי -אגף חברה קהילה ותרבות 
 ליבה

 

  

הערבות ההדדית והשיתוף כבסיס  ומקיים תהליכי חידוד  הזהות הקיבוצית בחיזוק  האגף מוביל
בחידוד החשיבות של מעמד  , בלימוד וחיזוק מרכיב הזהות הקואופרטיבי, וחברתי כלכלי לחוסןערכי 

האגף עושה  . אחד של חבר קיבוץ וגיבוש כלים תרבותיים לחידוד המרכיב היהודי בתרבות הקיבוצית
זאת בתהליכי הכשרה וטיפוח של ממלאי תפקידים והנהגות הקיבוצים וחידוד מרכיב הזהות 

 .בתהליכים אלו

.משלבת רשתכ בנפרד מהם אחד כל ולמען עמם ופועל הקיבוצים את המאפיין במגוון מכיר האגף  

 

 חזון
.וחידוד הזהות הקיבוצית גיבושאגף חברה קהילה ותרבות פועל ל  

 ערכי הליבה
  ,סולידריות ובהם אוניברסאליים ערכים בסיס האגף פועל ברוח התנועה הקיבוצית על

. ולחרות לכבוד והזכות ,נשים וקידום הזדמנויות שוויון , האדם ערך שוויון ,צדק חברתי  



מטרות על -אגף חברה קהילה ותרבות   

 

חידוד הזהות הקיבוצית 

פיתוח חוסן קהילתי בקיבוצים. 

 פיתוח וקידום הנהגות וממלאי
תפקידים בקיבוץ בתחומי הקהילה  

 .השונים

  בינוי קהילה על ידי חיזוק התרבות
 .המקומית והנעת תהליכי גיבוש זהות

 



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

היכרות עם מחלקות לשירותים  מפגשי

 חברתיים במועצות האזוריות

המחלקות   חידוד העבודה על זהות בעבודת

 .ובהכשרות השונות

 במרכז המועצות האזוריות שותפות

 שותפות בפורום היגוי למרחב הכפרי

קהילתי בקיבוצים ולרווחת   מיזמים לחוסן

 .החבר

 ע.ל.סקרן 

מדד חוסן קיבוצי ככלי להעמקת הזהות   בניית

 הקיבוצית וכבסיס לתכנית עבודה עתידית

בניית שיתופי פעולה עם מכללות במרחב  

.הכפרי  

 2017הקיבוץ  שותפות בצוות מחקר בנושא

 תכנית מובילי עתיד

 אגף חברה קהילה ותרבות פעילות אגפית
2017יעדים מרכזים לשנת   



 היחידה לפיתוח הון אנושי 

 יעוד היחידה

 טיפוח המקצועיות של המנהלים בקיבוצים לצורך העצמת ההון  

 תוך יצירת סביבת עבודה יציבה של מנהלים, האנושי בקיבוץ  

 .מוכשרים ועובדים בעלי מוטיבציה גבוהה  

 

 מטרות על

  הצמחת מנהיגות מקומית בקיבוץ על ידי איתור חברים עם פוטנציאל ניהול והכשרתם על ידי
 מתן כלים ערכיים וניהוליים

חיבור הנהגות הקיבוצים לזהות הקיבוצית ולתנועה הקיבוצית 

מיצוב תפקיד משאבי אנוש במערך הניהולי של הקיבוץ 

חיזוק הקשר עם חברי קיבוץ הנמצאים בעמדות השפעה במגזר הציבורי 
 



 היחידה לפיתוח הון אנושי
2017יעדים מרכזיים לשנת   

 :נמשך

 

פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

 זמן מתוכנן פעילות

 17יוני -16 נוב קורס מנהלי קהילה קיבוצית

 17יוני -ינואר קורס מנהלי ביטחון סוציאלי

 2017אפריל -פברואר  קורס להעשרת מרכזי משק

קורס העצמת מנהיגות במגזר 
 הציבורי

 2017מרץ 

 2017סתיו  קורס להכשרת דובר קיבוץ
 

 2017יוני  2017סקר שכר 
 

 חלוקת מלגות לסטודנטים
 

 2017דצמבר 

 2017נובמבר  כנס הנהגות קיבוצים
 

 במהלך השנה א"פיתוח וליווי מנהלי מש

אחת לחודש במהלך  א"פורום עמיתי מש
 השנה

זמן מתוכנן   פעילות
 להתחלה

 17יוני -16 נוב קורס לניהול מערכת חינוך בקיבוץ

 2017סתיו  א"קורס הערכה ומשוב למנהלי מש

בשיתוף  -קורס מנהיגות חברתית 
 ה"בינ

 2017סתיו 

 2017סתיו  ר בקיבוץ"קורס העשרה ליו

  מנטוריםקורס להכשרת נבחרת 
 תפקידים בכירים לממלאי

 17נובמבר 

 במהלך השנה סדנאות  להנהלות הקיבוצים



 מחלקת בריאות ורווחה
 

 יעוד היחידה

חידוד והעמקת הערבות ההדדית בקיבוץ על כל היבטיה. 

 

 :מטרות על

פיתוח מענים להזדקנות מיטיבה בקיבוצים ובמרחב הכפרי. 

קידום הבריאות בקיבוצים ומציאת מענים המיוחדים לקיבוצים ולמרחב הכפרי. 

קידום הטיפול בבעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ. 

 האוכלוסיהקידום והטמעה של חשיבות ההנגשה בקיבוץ לכלל. 

פיתוח והכשרה של ממלאי תפקידים במגוון תחומי הערבות ההדדית. 

קידום והנגשה של סניף אילן הקיבוצי, פיתוח. 

מתן מענה הוגן ויעיל לפניות חברי קיבוץ . 

 

 



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

לבתים סיעודיים להתאמה לפרוגרמת   סיוע
2016 

 קורס לרכזי בריאות  ורווחה

 ליווי קיבוצים בנושאי בריאות ורווחה

 קידום אשכולות ומרפאות משותפות

עיון והשתלמויות בתחומי הערבות   ימי
 ההדדית

 פיתוח וליווי ועדות צרכים מיוחדים

חשיפת הפעילות ויצירת שיתופי פעולה עם 
 גופים חיצוניים

 .טיפול בפניות חברים לסיוע התנועה

 
הפצה והטמעה של גילוי הדעת בנושא ועדות  

 צרכים מיוחדים

יצירת קורסים לרכזי בריאות ורווחה בשיתוף  
 עם מועצות אזוריות

 בחינה וריענון של הסכמי הבריאות

טיפול בסוגית טיפות החלב במרפאות 
 הקיבוצים

המזדקנת   באוכלוסיהבניית מודל לליווי וטיפול 
 .על פי רצף גיל ומענים אזוריים

 .בחינה ושיפור מערך ההתרמה באילן הקיבוצי

נייר עמדה מעודכן לגבי הסכמים עם  גיבוש
 ה"אהדבשיתוף עם  מ"בעצ

 מחלקת בריאות ורווחה 
2017יעדים מרכזים לשנת   



 יעוד

.חיזוק הביטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ   

 מטרות על

  פיתוח וחיזוק מערכות הביטחון הסוציאלי עבור חברי הקיבוץ
 .תוך ייחוד וסימון מקורות כספיים מתאימים עבורן, בקיבוצם

 פיתוח שכלול וחיזוק תפקיד מרכז תחום הביטחון  הסוציאלי
 .בקיבוץ

  חידוש ושדרוג פוליסת הבריאות הקולקטיבית של התנועה
 .  הקיבוצית עבור חברי הקיבוץ וקיבוציהם

 
 

 פנסיה וביטחון סוציאלי



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

  ברופיןקורס לרכזי פנסיה וביטחון סוציאלי 
 3מחזור 

פעילות שוטפת בליווי פוליסת  הבריאות 
 ושדרוגה צ"התקשל 

ליווי ויעוץ לקיבוצים בנושאי פנסיה וביטחון 
 סוציאלי

עיון והשתלמויות בתחומי הפנסיה   ימי
 והביטחון הסוציאלי

תכנון ובניית קורס המשך מקצועי בתחום הפנסיה  
 בוגרי קורס הבסיסוהביטחון הסוציאלי עבור 

שולחן יועצים בנושא פנסיה ובטחון  הקמת
 סוציאלי

לצירוף קיבוצים נוספים לפוליסת  הערכות
 צ"התקהבריאות של 

ידע למודלים שונים לניהול הפנסיה   הקמת מרכז
 והביטחון הסוציאלי בקיבוצים

 פנסיה וביטחון סוציאלי
2017יעדים מרכזים לשנת   



 יעוד

העצמה ופיתוח המודעות לחשיבות הפעילות התרבותית  , קידום 
 חברתית בקהילה הקיבוצית

 

 מטרות על

מיצוב התרבות הקיבוצית ככלי עיקרי לבינוי הקהילה בקיבוץ  . 

 ייזום הובלה וסיוע ביצירת התנאים לקיום פעילות תרבותית- 
 חברתית בקהילה הקיבוצית

 בניית ביטוי ייחודי בחגים ובפעילות החברתית תרבותית
 והעמקת הזהות היהודית חילונית  . לאורך כל השנה

 

 
 

 תרבות



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

 יחודי לרכזי תרבות" תרבות"קורס 

לרכזי  -למופעים  ימי חשיפה
 (מרתון מופעים) תרבות

 מפגשים אזורים לרכזי תרבות

 הדרכה והכוונה לרכזי תרבות, ליווי
 

 "כזה ראה וחדש"סמינר פתיחה 

 .אירועים למחלקות התנועה סיוע בהפקת

 טקס באנדרטת הקיבוצים
 כנס הנהגות הקיבוצים

 טקס מלגות למשרתי קבע
הרמת כוסית לפני חגים ופרידה מפעילים  

 (צביקה לוי ועוד)שסיימו עבודתם 

כזה  "כנס שנתי משותף לרכזי תרבות וחינוך 
 "ראה וחדש

לפני כל חג  -ימי עיון יעודיים בנושאי חגים 
"כזה ראה וחדש"במסגרת   

 קורס מקצועי למפעילי מערכות הגברה

 הפקת ועידת התנועה
 

 תרבות
2017יעדים מרכזים לשנת   



 צמיחה דמוגרפית

 יעוד

סיוע לקיבוצים לממש את הפוטנציאל הקהילתי באמצעות הצמיחה 
 .הדמוגרפית 

 

 מטרות על

בצמיחה  , באחדות, הרחבת מספר הקהילות שעוסקות ביחד
 .ובהתפתחות

העמקה והרחבת שיתופי הפעולה עם המועצות האזוריות. 

שיפור היכולת להתאים מענים לצרכי צמיחת הישוב  . 

 צמצום מספר קיבוצי תת אכלוס. 

  
 



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

בניית תשתית רעיונית שתאפשר כניסה  
 לתהליך של איחוד סטטוסים בצורה מיטבית

 קיום שיח ערכי ולמידת
מודלים קיימים של איחוד 

 סטטוסים

 סטטוסיםכתיבת עקרונות מובילים לאיחוד 

חוברת של מערך מודולרי   –מצטרפים לקיבוץ 
הסבר וליווי לרכזי  , המשך הפצה  -לקליטה

 .ד"צמ

עבודה עם כלל הגורמים   –ל עולה דרומה "צה
 .הרלבנטיםצמיחה בקיבוצים  לטובת

גליל   קורס מובילי צמיחה דמוגרפית במועצת
 .מועצות נוספות 3עליון ובניית קורס עם 

 קורס מובילי צמיחה דמוגרפית במכללת ספיר

שותפות בפורום עמיתים של מרכז המועצות  
 האזוריות

  רלוונטיםהקמת מאגר מידע תנועתי לנתונים 
 לתהליכי צמיחה בקיבוצים

 צמיחה דמוגרפית
2017יעדים מרכזים לשנת   



 קידום הקואופרציה 

 יעוד

, הפיכת התנועה הקיבוצית לתנועה שחבריה פועלים מתוך זהותם הקואופרטיבית באופן ניהול קיבוצם
 .ביחסיהם עם החברה שמחוץ להם ובקשריהם עם העולם הקואופרטיבי, בארגונים המשותפים להם

 

 :מטרות על

 בניית קבוצה הולכת וגדלה של חברי קיבוצים המאמצים את זהותם הקואופרטיבית ומוכנים לפעול
 .בתוך התנועה ומחוץ לה, מתוכה להשפיע על אחרים

 השתתפות כשחקן פעיל במגרש ההתפתחות של הסקטור הקואופרטיבי בארץ לליווי ותמיכה בהקמת
 .קואופרטיבים חדשים ולהקמתה של תנועה קואופרטיבית עירונית

בנית קשר רציף ויציב עם התנועה הקואופרטיבית העולמית. 

 



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

במרחב הקיבוצי  , השתתפות בפורומים שונים
להטמעת מושג הקואופרציה  , ומחוץ לו

ולהרחבת השימוש בצורת ההתארגנות  
 הקואופרטיבית  

שותפות והובלה של תהליכי  
זהות בקיבוצים בדגש על 

 הזהות הקואופרטיבית   

 השתתפות באירועים בינלאומיים
 (?מונטריאול ומלזיה, מלטה 2017) 

 פורום ארצי לקידום קואופרציה לדיור הובלת

קורסים להבנת הקואופרציה הקיבוצית  
, עליון גליל)לקבוצת סוכני שינוי באזורים 

 (ערבה, עמק יזרעאל

 coop  -דומיין תנועתי ל  החלפת

 

הובלת החלטה בנושא  הקואופרציה  
 בוועידת התנועה הקיבוצית

 קואופרציה
2017יעדים מרכזים לשנת   



פעילות  
 חדשה

פעילות  
 נמשכת

במרחב הקיבוצי  , השתתפות בפורומים שונים
להטמעת מושג הקואופרציה  , ומחוץ לו

ולהרחבת השימוש בצורת ההתארגנות  
 הקואופרטיבית  

שותפות והובלה של תהליכי  
זהות בקיבוצים בדגש על 

 הזהות הקואופרטיבית   

 השתתפות באירועים בינלאומיים
 (?מונטריאול ומלזיה, מלטה 2017) 

 פורום ארצי לקידום קואופרציה לדיור הובלת

קורסים להבנת הקואופרציה הקיבוצית  
, עליון גליל)לקבוצת סוכני שינוי באזורים 

 (ערבה, עמק יזרעאל

 coop  -דומיין תנועתי ל  החלפת

 

הובלת החלטה בנושא  הקואופרציה  
 בוועידת התנועה הקיבוצית

 קואופרציה
2017יעדים מרכזים לשנת   



מגדרי לשיווין היחידה  

      

 :יעוד היחידה     

יצירת מודעות ופעולה ליצירת שוויון בין המינים בקיבוצים ובמגזר הכפרי בכל תחומי החיים 

 

 :מטרות על     

קידום ושילוב נשים לעמדות מפתח ברמה המקומית האזורית והארצית 

הטמעת נושא המגדר בכל יחידות התנועה ובמרחב הכפרי. 



פעילות  
 חדשה

 פעילות נמשכת 

 ,גליל תחתון , מגידו, מרחבים:  מנהיגות את המחר
 .אילות, תמר

 קורסי דירקטוריות

 בר אילן קורס ניהול בכיר בשיתוף אוניברסיטת

 יום האישה הבינלאומי   

 ימי עיון של היחידה

 הרצאות ביחידות התנועה השונות

מועצות  )פעילותינו לגופים חיצוניים  חשיפת
 (ארגוני נשים, גופי מחקר, אזוריות

 .ליווי תלונות וממונות למניעת אלימות מינית
 

 ליווי יועצות לקידום נשים במועצות האזוריות  

 פעילות חדשה

קורס ניהול בכיר בשיתוף אוניברסיטת בר אילן מחזור 
  2017 שני באוקטובר

 

שותפות עם ורד   ,מנהיגות נשית –" זה משנה אם זו את"
כוחות בשטח   ומעצים  קורס מנהיגות המשלב, יהלום

 .המועצה האזורית

 הטמעה והשתלמויות לצוותי חינוך והורים
 בחינוך מודע מוגדר

 

פורום עמיתים במועצות האזוריות למניעת   קידום
 אלימות מינית

 .בתנועה ובמועצות,השונים  הטמעת הנושא באגפים
 

 2018 שותפות בקואליציית נשים לקראת בחירות

 היחידה לנשים ומגדר 
2017יעדים מרכזים לשנת   



 אברהם חלפי –" מסע מוצלח אינו מסתיים לעולם"


