
?מי אנחנו

ומה אנחנו  

?רוצים להיות



(2021הוצג לקהילה ביולי )רקע מתוך האבחון 

פערים  -לא אחידה ולא מדויקת , לא קבועה, זהות הקיבוץ לא ברורה✓

אופיו ועתידו, בתפיסת הקיבוץ

אינטרסים שונים ופערים שהולכים ומחריפים, סטטוסים שונים✓

קבוצות ומעמדות, חמולות, קהילה המחולקת לחבורות✓

דעות קדומות  , היכרות שטחית/ חוסר היכרות בין חברי הקהילה ✓

וסטיגמות  



מטרות
גיבוש זהות קהילתית ברורה ויציבה✓

העמקת ההיכרות בין חברי הקהילה וצרכיהם השונים והמשתנים✓

יצירת שיח מכיל ומכבד בין הקבוצות השונות בקהילה✓

הגברת האחריות האישית והקהילתית  , חיזוק תחושת השייכות לקהילה✓

והרחבת מעגלי השותפים הפעילים

יצירת בסיס להחלטות אופרטיביות✓

מטרות



שלבי התהליך
הקמת צוות  מוביל

מירב, מורן, יפעת, אביטל

התנסות הצוות  ✓
במתודה

קביעת מתווה העבודה✓

ן/והכנתםות/איתור מנחים

קהילהות.חברי16▪

התנסות במתודה  ▪

דיוק השאלות▪

הכנה להנחיה▪

עיבוד והוקרה, סיכום▪

קיום מפגשי שיח

-מעגלים בשבועיים24•
2021דצמבר 

ות.משתתפים233•

נוערות.בני23•

(18-25)ות.צעירים20•



שאלות לדיון-מעגלי שיח 

?מהי נחשון עבורי✓

מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם ✓
איך אנו ?ולחזק את הקהילה שלנו

?מציעים שהדברים יקרו



תוצרים



כפי שעלתה במעגלי השיח-הזהות הרצויה 
התאמתם למציאות  תוך , ערכי העברהמבוסס על קיבוץ מתחדש נחשון הינו 
.שיח מקרבוערבות הדדיתאשר מעודד בית ומהווה העכשווית 

,  מחוברת ומלוכדת, רב דורית, קהילה אחתהקהילה בנחשון היא 
.אותהומכבדת אותה מאפשרת, בין חבריההמכירה בשונות 

,  שותפים ומעורבים, בטוחים, שייכיםחברי הקהילה מרגישים 
.איזון בין הפרטי לקהילתיומצליחים לשמור על לצרכי האחר רגישים

בתחומים השונים  למצות את הפוטנציאל שואפים , אנו  כקהילה
, תרבות ארגונית מקצועיתתוך הקפדה על 

.בהון האנושי ובהון החברתיושימוש עידוד יוזמות 

פועלת במקצועיות  , מרוב מקומימורכבת הנהגת הקיבוץ 
אמון הדדי  תוך , עם חברי הקהילהבשותפות ועובדת 

.את צרכי חבריהמענים המקדמים ומתן 



דרכים לחיזוק וקידום הקהילה  
הצעות שעלו במעגלי השיח



נושאים  
להתייחסות

זהות



זהות

-חינוכית ודתית, חברתית, ברור מעמיק של הכיוון הרצוי מבחינה ערכית•
מעגלי שיח ממוקדים

–הקפדה על קביעת מדיניות והתנהלות התואמים את החזון שיקבע •
חוקי יסוד

לפיו זכויות החברים הוותיקים  " שביל הזהב"מציאת –איחוד סטטוסים •
מובטחות לצד שותפות מלאה של החברים החדשים



אחריות אישית-יחסים חברתיים 
צמצום השיח הווירטואלי והרחבת המפגשים הפרונטליים•

תוך התייחסות לפערים ולקשיים, מכבד וסבלני, הקפדה על שיח פתוח•

צמצום הביקורת על  -הערכה והוקרת תודה על שנעשה ועל מה שקיים •
נחשון ועל החלטות שהתקבלו בעבר

ללא שיפוט והתנכלות  , כיבוד הבחירה האישית ומתן תחושת חופש ופרטיות•
חיסונים, עמדות פוליטיות, זהות דתית, זהות מינית-

,  להשתתף במפגשים ובאירועים: הגברת האחריות האישית והקהילתית•
הזמין ל , לשאול ולהתעניין, ליזום, וועדות ולצוותים, להתנדב להנהלות

לגלות רגישות לאחר, לשיחה/ לקפה

כלבים משוחררים  , וונדליזם, לכלוך: הקפדה על התחשבות במרחב הציבורי•
'וכד



אחריות קהילתית-יחסים חברתיים 

מפגשים  , מפגשי היכרות, חוגי בית: הגברת ההיכרות בין הקבוצות השונות•
,  מפגשי שיח בקבוצות קטנות, סיפורים אישיים/ תחביבים/ סביב מקצועות

מפגשי נשים

, מועדון, חדר אוכל, אירועי תרבות, חוגים-הרחבת ההזדמנויות למפגשים•
, בתים פתוחים, טיולים, ארוחות משותפות, קפה אחרי ארוחת שישי, פאב

,  קבוצות ספורט, פרויקטים משותפים בתוך הקיבוץ ומחוצה לו, תערוכות
בנק זמן

מגרשי : מותאמים או שיפור הקיימים( במות מפגש)יצירת מרחבי מפגש •
בריכת שחיה, יער מאכל, פאב, מועדון, חוגים ויצירהחדרי , ספורט

ילדים וותיקים: דורי-חיזוק החיבור הבין•

יצירת מנגנון לפתרון קונפליקטים בין אנשים•



תרבות

–הטמעת התרבות כחלק טבעי בקהילה ובמעגלי החיים •
הקפדה על מסורות, לא רק אירועי שיא 

מציאת האיזון בין קיום אירועים לבין קידום במות מפגש •
ויזמות קהילתית

,  מענה לצרכי השכבות השונות: הקפדה על תכנון מראש•
צוותים  , (פחות זרימה)התייחסות לפרטים הקטנים 

מתוכננים לחגים  

השתתפות והובלה: הרחבת מעגל השותפים•

הגדלת השימוש במשאבי ההון האנושי המקומי•

הגדלת משאבי התרבות  •

חיזוק ועדת תרבות•



ניהול

הנגשת  : הגברת שיתוף הקהילה בקבלת החלטות•

בדגש על הפן הכלכלי-הקשבה, הסברה, מידע

-שמירה על האיזון בין צרכי הפרט לצרכי הקהילה•
ולא )קבלת החלטות שישרתו את הפרטים 

(שהפרטים ישרתו את ההחלטות

עקבי , הקפדה על יישום ההחלטות באופן רציף•
ומקצועי

הקפדה על סיום תהליכים ויידוע הציבור•

: שיפור ופיתוח התשתיות הקיבוץ, הרחבת•
, מקומות מפגש, מרחב ציבורי, מגרשי ספורט

מרכזים, בריכה, מדרכות



מקומיניהול 

יצירת איזון בין ממלאי תפקידים מקומיים  •

ומקצועיים

קידום ופיתוח אנשים מתוך הקיבוץ לתפקידי •

ליווי, הכשרה, לימודים-ניהול והובלה 



יוזמות ויזמות

חידוד  -הסדרת התנהלות לגבי יוזמות •

ההבדל בין יוזמה פרטית ליוזמה ציבורית

הגדלת  , צמצום הבירוקרטיה–עידוד יזמות  •

הנגשה לציבור, הגמישות

בקיבוץ יזמות עסקיתקידום •



צעירים ונוער  

הגברת החשיבות של הנוער והצעירים כדור  •
ההמשך והשקעה בהם

הקשבה והתייחסות לצרכי הצעירים ובני  •
הנוער

עבודה : שילוב צעירים לאחר צבא בקהילה•
ופנאי



נוער

יצירת מקומות עבודה לנוער•

יצירת מרחב פעולה והשפעה משמעותית עם •
לא רק –עמם השותפות וחיזוק הנוער 

"פועלים"

תוך שיפור  , חיזוק תנועת הנוער בקיבוץ•
תפקודה



חינוך

-לחינוך בשיתוף ההורים והקהילהחזוןגיבוש •
?איזה חינוך אנחנו רוצים

חינוך  , גיל רך, וועדות: יצירת מתווה קבוע בחינוך•
חברתי

,  אנשי מקצוע איכותיים: השקעת תקציבים•
סביבה חיצונית, בתים, הכשרות לאנשי צוות

יידוע –הרחבת השותפות עם ההורים בחינוך •
ושימוש במשאב האנושי



סרטון



?איך ממשיכים



2022יוני-מאי

אסטרטגיתתכנית
נחשוןמזכירות



תכנית אסטרטגית

o אינטגרטיבית , רחבהבראייה תכנית פעולה

ולסביבה( קיבוץ נחשון)המתייחסת לארגון וארוכת טווח 

o בחירת , בקביעת מטרותיותכנית המסייעת לארגון

דרכי הפעולה ומימושן

oתוך כדי תנועה  , הכיווןלארגון את מזכירהתכנית ש



תכנית אסטרטגית

:אבני דרך

?איפה אנחנו כיום1.

?לאן אנחנו רוצים להגיע2.

?איך נגיע לשם3.





קביעת מטרות

לשמור על המסלול כדי להגיע למטרה-שמר-ר.ט.נמהשורש 

הקהילה ותרומתו בטווח הארוך/הצהרות כלליות על כיווני דרך לפעילות הארגון•

הקהילה/ כוללות בתוכן את הערכים והשאיפות של הארגון•

חוזקות  , הזדמנויות ואיומים בסביבה החיצונית: מבוססות על בחינת האילוצים•

הקהילה/ וחולשות של הארגון

מנוסחות באופן חיובי ובהיר•



(OBJECTIVES)מטרות תפעוליות -קביעת יעדים 

בוחר כדי להשיג את מטרותיושהארגוןהאמצעיםהיעדים הם •

הצהרות ספציפיות המתייחסות לתוכניות שניתן למדוד לפי •

תקופת זמן ובמונחים כמותיים

כמה ובאיזה זמן: קביעת יעדים קובעת כימות של תוכניות•



נושאים בהם תעסוק 
התוכנית  

האסטרטגית

,  סטטוסים והסדרת מעמדות–מבנה תאגידי 
כולל בני קיבוץ

כולל בניה ומוכנות לצמיחה–ד"וצמשיוך 

כולל אמון בהנהגה –קבלת החלטות ויישומן 
תקשורת מיטבית, ובהנהלה

כולל שיפור התשתיות–רווחה כלכלית 

משמעות ושייכות כולל חיזוק  , מעורבות–ש"ממ

חינוך ודימוי עצמי, עזיבה פנימית, היחסים החברתיים



מטרות העל

YES WE KNN

מחוברת  , רב דורית, יצירת קהילה אחת✓
,  המכירה בשונות בין חבריה, וחדתאומ

מאפשרת אותה ומכבדת אותה

חיזוק תחושת הביטחון של חברי הקהילה ✓
בחבריהם ובמנהיגות, בעצמם

חיזוק והטמעת תרבות ארגונית מקצועית  ✓
הרגישה לצרכי הפרט והקהילה

יצירת שפה אחידה וברורה✓



כולל בני קיבוץ, סטטוסים והסדרת מעמדות, מבנה תאגידי 
:  מטרות

הסדרת המבנה התאגידי✓

תושבים, בנים, חברים: הסדרת המעמדות בקיבוץ✓

יצירת שפה אחידה וברורה בנושא הסטטוסים והמעמדות✓



,  מבנה תאגידי 
סטטוסים  
והסדרת  

כולל  , מעמדות
בני קיבוץ

:יעדים

גיבוש והצגת מתווה על המבנה התאגידי על ידי  . 1
,  צוות מצומצם המורכב מנציגי ההנהלה העסקית

2023עד מרץ -והמזכירות ח"האגש

הבאת הצעת החלטה לאישור החברים . 2
לפני הבאתה לקלפיברוב מיוחד הוותיקים 

2023דצמבר איחוד סטטוסים עד .3

תושבים  הקמת צוות להגדרת מעמדם של . 4
והצגתה למזכירות  2022עד סוף שאינם חברים 
2023עד סוף -להמשך תהליך 



כולל בניה ומוכנות לצמיחה-ד"וצמשיוך 
מטרות

סיום תהליך השיוך בעדיפות עליונה✓

המשמעות והמעורבות של כלל חברי  , חיזוק תחושת השייכות✓
הקהילה

קליטה מיטבית ✓



שיוך

:יעדים

ז לכל תהליך השיוך בהתאם  "הגדרת לו. 1
ר עד חודש "באחריות היו-לעקרונות הבאים 

2022ספטמבר 

2022את התיק השלם עד סוף י"לרמלהגיש . א

להאיץ את תהליך השיוך עד השלמתו. ב

לקיים מספר מפגשי הסברה לציבור. ג

,  אבני דרך בתהליךלעדכן את  הציבור בהשגת. ד
עם ההגעה אליהם

לבדוק אפשרויות סיוע של הקיבוץ לחברים  . ה
(מ"מע+3.75%)י"לרמהוותיקים עבור התשלום 

צוות לבדיקה פרטנית של המימון /למנות אדם. ו
במטרה , יחד עם כל משפחה של חברים חדשים

להגיע לפתרון הולם



ד"צמ

:יעדים

קיום דיון משותף למזכירות ולוועדת קליטה  .1
למיפוי צרכים ותיאום ציפיות ובדיקת ייתכנות

להקמת צוות לחיזוק החיבור בין הנקלטים 

2022עד ספטמבר -לקהילה

עבור כל הנקלטים  " תיק לנקלט"השלמת .2
2024וועדת קליטה עד ליוני –בנחשון

בדיקה היתכנות בניית רבי קומות להשכרה  .3
במסגרת קידום  , ארוכת טווח עבור בני קיבוץ

2023וועדת תכנון עד יוני -ע"התב



כולל אמון  –קבלת החלטות ויישומן , ניהול והתנהלות
:מטרות–תקשורת מיטבית , בהנהגה ובהנהלה

חיזוק השותפות בין ההנהלות לחברי הקהילה✓

שיפור הנגשת המידע לציבור✓

בפרט בניהול הבכיר, הגדלת השימוש במשאבי ההון האנושי המקומי✓

הסדרת התנהלות לגבי יוזמות ויזמות✓

(ארגון אזורי, תנועה, מועצה)הרחבת מעגלי השותפים החיצוניים ✓

כיבוד החלטות ונורמות המקום  ✓



,  ניהול והתנהלות
קבלת החלטות  

ויישומן

עדיםי

הקפדה על פרסום בזמן של הזמנות לישיבת  1.
או חומרים על כל אחד /מזכירות והסבר קצר ו

לביצוע  –ככל שנדרש , מהסעיפים הנדונים
ר המזכירות"באחריות יו, מיידי

הקמת צוות שיגבש המלצות על  דרכים . 2
עד -המידע לציבור  בדרכים מודרניות להנגשת

2023ינואר 

שימפה  , "דפי זהב", הכנת אלפון מקצועות. 3
צוות  -את אוכלוסיית נחשון לפי תחומי פעילות 

2023עד סוף , האיתור הציבורי



,  ניהול והתנהלות
קבלת החלטות  

ויישומן

עדיםהמשך י

הקפדה על פניה אקטיבית לחברים רלוונטיים  . 4
,  צוות האיתור הציבורי-בכל הליך איתור באחריות 

מיידילביצוע 

עד ,מנהל קהילה-"יזמות בנחשון"כתיבת נוהל . 5
2023סוף 

עם המועצה  " מטה מול מטה"קיום ישיבת . 6
אחת , ר"באחריות היו–בכל התחומים , האזורית

לחציון

בשנה " מפגשי שאלות תשובות"קיום ארבעה . 7
ר וועדות עם חברי הקיבוץ"של נציגי ההנהלה ויו



רווחה כלכלית ושיפור התשתיות
מטרות

הגדלת תקציב הקהילה✓

השלמת הקרנות הסוציאליות✓

שיפור ופיתוח התשתיות הקיבוץ בהתאם לצרכי  , הרחבת✓

הקהילה



רווחה כלכלית 
ושיפור  

התשתיות  

יעדים

הכנת תכנית להגדלת מקורות הקהילה 1.
כולל  , ('וכדעזבונותמקורות מהמועצה קרן )

תוך שמירה על שימוש  , שימוש במבני ציבור
,  מנהל הקהילה–לפעילויות תרבות במבנים 

2023לקראת תקציב 

קיום דיון ציבורי לגביי סבסוד שכר הדירה  . 2
2023לקראת תקציב –ועלויות המים 

הפערים בקרנות דיון ומעקב אחר , מיפוי. 3
הוועדות  -הסוציאליות ודרכים לצמצומם 

2023הרלוונטיות לקראת תקציב 



רווחה כלכלית 
ושיפור  

התשתיות  

המשך יעדים

מנהל תשתיות  –הכנת תכנית אב לתשתיות . 4
2023עד דצמבר 

תשתיות ושלבי יישום בתכניתדיון במזכירות . 5
עד יוני  , מנהל תשתיות–ופרסומה לקהילה , ביצוע
2024

-המשך ביצוע רב שנתי של בנק התשתיות. 6
בשוטף, מנהל תשתיות



רווחה כלכלית 
ושיפור  

התשתיות  

המשך יעדים

-קיום דיון על הגדלת הפנסיה המינימאלית. 7
2022יולי -בשיתוף וועדת פנסיה 

דיון בהחלטות קיבוץ על אופן חלוקת כספי . 8
ר הקיבוץ עד סוף  "יו-מדרג השימושים לקרנות 

2022

-הפערים בקרן השיוךדיון ומעקב אחר , מיפוי. 9
2024עד יוני , מזכירות



כולל חיזוק היחסים  משמעות ושייכות , מעורבות: ש"ממ
מטרות-חינוך ודימוי עצמי , עזיבה פנימית, החברתיים

המעורבות החברתית והאחריות האישית , הגברת תחושת השייכות✓

והקהילתית  

שיפור היחסים החברתיים✓

"גאוות היחידה"חיזוק הדימוי העצמי ו✓

חיזוק החיבור בין בני הנוער והצעירים לקהילה✓

קיום מערכת חינוך מקצועית ויציבה לטווח ארוך  ✓



ש"ממ

יעדים

הגדלת מספר חברי הקהילה המשתתפים  . 1
תוך  , בשלוש שנים20%בוועדות ובצוותים ב 

(  מגדר, וותק בקיבוץ, גיל)הקפדה על רב גוניות 

בניית הגדרת תפקידי ברורה לכלל הוועדות  . 2
א ומנהל "מנהלת מש, הוועדות–ופרסומן לציבור

2023עד סוף  , הקהילה

תוך העשרת  , ר וועדות"הקמת פורום יו. 3
המיומנויות והכלים וחיזוק שיתופי הפעלה ביניהם  

2023א עד מרץ "מנהלת מש-



ש"ממ

המשך יעדים

, פרסום קבוע לקהילה על הנעשה בוועדות. 4
בהתאם להיקף פעילות  , ר הוועדה"באחריות יו

באחריות מנהל  –לפחות אחת לרבעון , הוועדה
2023החל מיולי , הקהילה

–בניית אסטרטגיה לחינוך בנחשון והצגתה. 5
,  תוך שיתוף כלל הציבור, בהובלת מנהלת חינוך

2023עד מרץ 



ש"ממ

המשך יעדים

כמקום מפגש קהילתי  הגברת השימוש בפאב . 6
2022עד סוף , רכזת תרבות-

בחינת האפשרות לבצע שיפוץ במועדון לחבר . 7
המתאים , כך שיהווה מתקן מודרני ורב תכליתי

וועדת תכנון וצוות המרחב הציבורי  –לצרכי נחשון 
2023עד יוני 
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