
יזמויות מנוף בכלכלת הקיבוץ  

ובפרנסה וביטוי לחבריו

חיים חבלין

מחלקת יזמויות ועסקים קטנים

התנועה הקיבוצית



התנועה

,  עיקר פעילות המחלקה ליזמויות ועסקים קטנים
,  כלכלה, רכזים–יחד עם מחלקות נוספות בתנועה 

חברה, משפטית

לקשר ולהנגיש את מכלול  , לסנכרן, לתווך
.הפעילויות הקשורות ליזמות ברמה התנועתית

 לעלות מודעות אודות הצורך בקידום יזמות ברמת
. האזור והקיבוץ הבודד, התנועה

  להנגיש ידע אודות פיתוח יזמות בקיבוצים

  לסייע בהסרת חסמים ליזמות וטיפול בקשיים

  קידום שותפויות אזוריות משולבות ברמה האזורית
והארצית 



האזור

לפעילות ברמה אזורית בליווי הקיבוצים והיזמים שני 
:שלבים עיקריים

  ליווי הנהגות הישובים בבניית תשתית לפעילות העסקים
.  הקטנים בקיבוצים

ליווי פרטני לבעלי עסקים ויזמות.

:שחקנים המקדמים יזמות בקיבוצים

מרכזי מעברים

מרכזי מעוף

מועצות אזוריות

מפעלים אזוריים

 2000ציונות

האשכול האזורי



הקיבוץ

  חלק מתפקידיה של מחלקת היזמות והעסקים
לקיבוץ  " תורה"לקדם מתווה עבודה ו, הקטנים

.  הבודד בתחום היזמות

 לפעול עם הקיבוץ לקבלת החלטות לגבי
מקומם וייעודם של העסקים הקטנים והיזמויות  

י מוסדות הקיבוץ "ע–בכלכלת הקיבוץ 
.  הנבחרים

יש לשקול הקמת מינהלת יזמויות בקיבוץ

  יש לגבש מדיניות בקיבוץ להפיכת מוסדות
.  שירות ליזמות עסקית



תפקידי מינהלת יזמויות בקיבוץ

ריכוז הטיפול במערך היחסים : כללי
ליווי  , קידום, בין הקיבוץ ליזם

מקצועי ועידוד בהקמת עסקים 
,  י החבר כמקור פרנסה"עצמאיים ע

כתובת לחברים בהתנהלות מול  
קישור ותיווך במידת הצורך , הקיבוץ

בין הנהלת החשבונות ומוסדות 
הקיבוץ לחברים המנהלים עסקים 

.עצמאיים



תפקידי מנהלת היזמויות והעסקים הקטנים
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ת



שרימפס כפר רופין



מהלך אחד–קומביין ומכבש 



קיבוץ עינת" אפיה קסומה"



....טיפ

אני משוכנע שחצי ממה שמפריד בין יזמים מצליחים לבין לא "
"מצליחים הוא הנחישות הטהורה של היחיד

1995מתוך ראיון בשנת –בס  'סטיב גו

I'm convinced that about half of what separates the 

successful entrepreneurs from the

non-successful ones is pure perseverance

http://www.quotationspage.com/quote/40115.html
http://www.quotationspage.com/quote/40115.html


תודה על  
ההקשבה


