התנועה הקיבוצית
במרחק שיחת טלפון ממך

שם המשרד  /תפקיד
לשכת מזכ"ל התנועה הקיבוצית

שם

2013
טלפון  /נייד

מזכ"ל -איתן ברושי

דוא"ל
broshi@tkz.co.il

מנהלת הלשכה  -נועה יפת

03-6925325

mazkir@tkz.co.il

מנכ"ל  -מרקי לוי

052-4204716

marki@tkz.co.il

מנהלת הלשכה  -אירית גולדברג

03-6925330

מנהל כספים  -אפרים שפירא

054-2620669

משרד  -ציפי גביזאדה

03-6925288

zipi@tkz.co.il

מנהל האגף  -עמרי כנען

050-7677918

omri@tkz.co.il

משרד  -רחל גור

03-6925333

מנהל  -עו"ד אודי פלד

052-3662208

משרד  -רחל גור

03-6925333

אגף משימות :נח"ל ,שנת שירות" ,צבר",
התנדבות ,גרעינים ,צעירים

מנהל האגף  -יואל מרשק

052-2465474

משרד  -רויטל עקרוני

03-6925398

ginatak@tkz.co.il

מחלקה משפטית

מנהל  -עו"ד מיכי דרורי

050-7677954

mdrori@tkz.co.il

משרד  -ליאת לם

03-6925319

מנהלת האגף  -רינת גלילי

052-3868845

משרד  -אתי צפני

03-6925245

מנהלת  -ד"ר גבי אסם

050-5655276

משרד  -קרין כהן

03-6925331

hinuch@tkz.co.il

מחלקת בריאות ורווחה :סיעוד ,ביטוחים,
קשישים ,מיצוי זכויות ,איל"ן

מנהלת  -יעל אייזנר

052-5358793

yael_a@tkz.co.il

אורית גלאור

052-4475453

oritg@tkz.co.il

מטה לתרבות בקיבוצים

ריקי רז

050-5493319

riki@tkz.co.il

מטה לצמיחה דמוגרפית (קליטה)

מנהל  -איציק שפרן

050-5228600

eitzik@tkz.co.il

ערן גליק

050-3514407

erang@tkz.co.il

יואב מרגלית

050-5550300

bitahon@tkz.co.il

נוקי גולדפישר

052-2751575

nuki@tkz.co.il

תכנית "בית חם לחייל הבודד"

צביקה לוי

052-2722440

נשים ומגדר

הילית בן צבי

052-5859827

hilitb@tkz.co.il

טיפול בפניות הפרט מקיבוצים

דנה גורן

050-6879856

dana@tkz.co.il

היחידה למשאבי אנוש

שלומית צימרינג

052-5017232

hr@tkz.co.il

מטה הקיבוץ השיתופי

מנהלת  -מאיה שפיר

03-6925418

maya@tkz.co.il

תוכנית מתנדבי חו"ל לקיבוצים

משרד

03-5246156

kpc@kibbutzvolunteers.org.il

תוכנית ת.ל.מ (יוצאי אתיופיה בקיבוץ)

ניבה אשכנזי

052-2578266

המוסד לגישור ובוררות

יוסי חלבי  /ליאת לם

03-6925370

borerut@tkz.co.il

תכנון ומידע לציבור

עמיקם אסם

052-4656506

amikam@tkz.co.il

דובר התנועה הקיבוצית

אביב לשם

050-7677913

dover@tkz.co.il

פורום הקיבוץ המתחדש

אורי מרגלית

050-5755623

orim@biz-rmk.co.il

הנהלת חשבונות

אלונה בראנץ

03-6925317

מבקר התנועה הקיבוצית

משה תרשיש

052-3204520

bikoret@tkz.co.il

052-2339503

mw@tkz.co.il

לשכת מנכ"ל התנועה הקיבוצית
גזברות
אגף רכזי אזור/מלווי הקיבוצים

אגף הכלכלה :חקלאות ,תעשייה ,מקרקעין,
תשתיות ,אנרגיה

אגף החברה ומחלקותיו

מחלקת החינוך :גיל רך ,בתי ספר ,בלתי-
פורמלי ,כלכלת חינוך ,תזמורת בני הקיבוצים

מחלקת הביטחון -הכנה וליווי חיילינו בסדיר

efraim@tkz.co.il

economy@tkz.co.il
udi@tkz.co.il
economy@tkz.co.il

mishpatit@tkz.co.il
rinat@tkz.co.il
eti@tkz.co.il
gabi@tkz.co.il

ashniva@gmail.com

alona@tkz.co.il

קבוצה יוצרת  .שער הגולן

פורטל התנועה הקיבוצית www.kibbutz.org.il :עורכת  -ד"ר אירית בר-נתן

iritg@tkz.co.il

