קורות חיים – יניב שגיא
יניב שגיא נכנס לתפקידו כמנכ"ל גבעת חביבה בספטמבר . 2012
מזה כ 25-שנים יניב מתפקד בתפקידים מרכזיים בקיבוצו ,עין השופט ,בתנועת השומר הצעיר בארץ
ובעולם ובקשר למערכות ציבוריות של העם והמדינה .בעיקר בתחומי החינוך ,תנועות הנוער ,הקיבוץ,
ההסתדרות הציונית ושותפות יהודית-ערבית בישראל.
יניב הוא בן קיבוץ עין השופט שבו הוא חבר גם כיום .לאחר השחרור משירותו הצבאי הסדיר בסיירת
הצנחנים יניב יצא לשליחות בארצות הברית כנציגן של השומר הצעיר ושולחן העלייה הקיבוצי ,לאחר
חזרתו לקיבוץ הוא נבחר על ידי קיבוצו בגיל  25להיות מזכיר הקיבוץ (היה המזכיר הצעיר ביותר של
קיבוץ רב דורי ותיק ) .לאחר סיום הקדנציה כמזכיר קיבוץ עשה יניב את התואר הראשון שלו
באוניברסיטת תל אביב בדגש על חינוך ופילוסופיה יהודית .עם חזרתו לקיבוץ יניב ניהל את הרפת
של הקיבוץ ובהמשך השתלב כמורה ומחנך במוסד החינוכי הרי אפרים .לאחר שנתיים הפך להיות
מנהל חברת הנעורים של הרי אפרים .תפקיד בו כיהן עד לשנת  2000כאשר נבחר להיות מזכ"ל
השומר הצעיר בישראל .במשך  5שנים כיהן כמזכ"ל השומר הצעיר ובמהלך תקופה זו גם היה 3
שנים יושב ראש של מועצת תנועות הנוער בישראל .בשנת  2005חזר לקיבוץ לקדנציה שניה כמזכיר
קיבוץ .ב 2009יצא בפעם השנייה לשליחות הפעם כשליח המרכזי של השומר הצעיר וגבעת חביבה
בצפון אמריקה .השליחות הייתה מטעמן של ההסתדרות הציונית ,השומר הצעיר וגבעת חביבה.
בשלוש השנים האחרונות מכהן כמנכ"ל גבעת חביבה  .בשנים אלה גבעת חביבה חידשה את
תכוניותיה ואת מעמדה בישראל כגוף מרכזי בבניית חברה משותפת ושוויונית לכול אזרחי המדינה,
בדגש על השותפות בין אזרחי ישראל היהודים לאזרחי ישראל הערבים-פלסטינים.
במהלך התפקידים שביצע לאורך שנים עבד יניב בשיתופי פעולה עם שרים ,מנכ"לים של משרדי
ממשלה ,חברי כנסת מכול סיעות הבית ,ראשי רשויות ,ערבים ויהודים בערים ,בכפרים ובמועצות
האזוריות ,ממלאי תפקידים מרכזיים במוסדות הלאומיים וממלאי תפקידים מרכזיים בתנועה
הקיבוצית.
יניב נשוי לגליה שהינה יועצת חינוכית בבית הספר הדו לשוני בכפר קרע "גשר על הואדי" ואבא
לשלושה ילדים – תו ,גיא ומטר.

