
קיבוץ נחשון
אבחון מצב חברתי

2021אפריל 



שלבי התהליך-מיפוי ואבחון

2021מרץ –2020נובמבר , 2020ספטמבר : איסוף נתונים❑

אסנת ומור, שלומית, גיורא: צוות מכוון✓

חברי קהילה46: ראיונות אישיים✓

,  (לשעבר)א "מנהלת מש, מנהל קהילה, ר"יו: ממלאי תפקידים בקהילה ולקהילהעם ראיונות✓
רכזי , רכזת תרבות, רכזת השכרת דירות, מדריכה בחינוך החברתי, מנהל חינוך חברתי, ח"הנה

ס חברת סיעוד"עו, ס רווחה"עו, מחלקת  ישובים, חברי מזכירות, ועדות

ותיקים 6(:  מיקוד' קב)ראיון קבוצתי ✓

רחבי הקיבוץ, חינוך חברתי, אסיפה בזום, צרכנייה: תצפיות✓

סיור מודרך  ✓

ובמקומיהווטסאפקבוצת : קריאת הודעות✓



שלבי התהליך-מיפוי ואבחון

עיבוד וניתוח נתונים❑

הצגת האבחון❑

מנהל קהילה✓

צוות מלווה✓

הנהלה פעילה✓

מזכירות✓

קהילה✓



נקודות להתייחסות

קונפליקטים  
וניהולם

יחסים  
חברתיים

זהות 

ודימוי עצמי

ילדים ונוער
ניהול  

והתנהלות
מנהיגות  
והובלה



זהות ודימוי עצמי  
חוזקות

מיקום ונראות חיצונית

(הכי יפה)גיאוגרפי יפה אזור ✓

מושקע ומטופח, יפהקיבוץ ✓

לערים מרכזיותקירבה✓

תחושות כלפי הקיבוץ וכלפי הקהילה

ביתותחושת עמוקקשר , עזה לקיבוץאהבה✓

מוגנתותחושת ביטחון, חמימות✓

מפרגנת ומקבלת  , מאפשרת, אכפתית, פתוחה, חמהקהילה ✓

והשכרת דירותד"צמ: להצטרפות לקהילהביקוש גבוה ✓

כלכלה

נחשוןבבעלותמפעל✓

שבעה מהמנהלים הבכירים חברי נחשון  –ניהול פנימי מקומי במפעל ✓



זהות ודימוי עצמי

שוכרי דירות, תושבים, בנים, חברים עם כוכבית, חברים ותיקים: סטטוסים שונים❑

לא אחידה ולא מדויקת , ברורהלא זהות הקיבוץ ❑

קיבוץ עירוני, ישוב קהילתי? מה עתידו, מהי זהותו, מהו הקיבוץ•

מבחן ההכנסה או קירבה לצלחת? מה משמעותו ומה תפקידו, מיהו חבר נחשון•

?באיזו דרך? מי מחליט? איזה חלקים ממנו? של מי הקיבוץ•

?מהי מחויבותי כלפיה, מה תפקידה, מהי הקהילה עבורי•

o נראות, חלוקת תקציב, גובה המיסים, בחירת ממלאי תפקידים, מזכירות: בתחומים שוניםמתבטא  ,
הצבעות, ד"צמ, תרבות, חינוך

/  אוסף של גרעינים: לא מבוססת ולא מעוררת גאווה, לא ברורה, לא מזוהה" נחשונאי"הדמות ❑
עודף פלורליזם, ללא מסורות שורשיות, סיפורי עבר מעוררי גאווה לא מספיק ידועים, פרטים



זהות ודימוי עצמי
פערים

oחדש מול ישן

o  סגנונות ניהול

oרגשות לקיבוץ

oאינטרס כלכלי אישי מול אינטרס קהילתי

oן"רצון בקהילה וקהילתיות מול הזדמנות נדל

oקהילה מול משפחה מורחבת

oעתיד הקיבוץ

oמעמד סוציואקונומי והשכלה

oבנים בסטטוסים שונים

oתרומה לקהילה מול קבלת שירותים: חיי רוח מול צרכני שירות

oמסרים חלקיים-ישירות , בוטות, מיליטנטיות: סגנונות תקשורת  ,
פועלים מאחורי הגב, דיבור עקיף



זהות ודימוי עצמי

דימוי עצמי נמוך

חייבים להוציא את זה , כל מה שעשינו קטסטרופה"
"מאיתנו

"כל דבר בנחשון מתחיל טוב ואז משתבש"

"החלטיות וחוסר סדרחוסר "

"קיבוץ סוכנות"



חוזקות-יחסים חברתיים 
חברי קהילה וצמיחה דמוגרפית

תארים מתקדמים , מגוון תחומי עיסוק ומומחיות-חברים איכותיים ✓

מורל גבוה, גידול במספר הילדים, פעילים ומעורבים: חזרת הבנים והצטרפות משפחות צעירות✓

חיי קהילה

מפגשים חברתיים  , הווי חברתי, תרבות טובה ועשירה, חיי קהילה פעילים: התעוררות קהילתית•
טיול שנתי לקיבוץ , טיולים רבים ופעילויות בטבע, החזרת מסורות, למגוון גילאים

חברים ושוכרי דירות: בלי הבדלי סטטוס, לכל מי שרוצהבקהילהפתיחות וקבלה •



חוזקות-יחסים חברתיים 
ערבות הדדית

(ביקורים בקורונה, עוגות)ממלאי התפקידים וחברי הקהילה , ההנהלה: דאגה וכבוד לוותיקים✓

מבודדים, ניתוחים, ארוחות ליולדות: מגוונתעזרה הדדית ✓

בהיקפים גדולים למשך שניםתמיכה וסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים ✓

ערוצי תקשורת מקומית

מידעון  , מקומי, ווטסאפקבוצות 



יחסים חברתיים
'לא משלנו' 'אתם'ו' אנחנו': חמולות וקבוצות ומעמדות, חבורותקהילה מחולקת ל➢

,  מעוטי יכולת כלכלית/ אמידים, חיצוניים/ בנים, צעירים/ מבוגרים, חדשים/ וותיקים= אנחנו ואתם *
, חונטות, נספחים/מי שהקיבוץ שלו, מחוץ לגרעין או גרעין אחר"/ הגרעין"מ, מתנגדים/ תומכים

הנשכחים, השקופים/ מנצלי משאבי הקיבוץ, בעלי המאה, שווים יותר/ שווים

תתי הקבוצותמפגשים ופעילויות חברתיות בתוך •

בין רבים מחברי הקהילה  חוסר היכרות •

פאב, חדר האוכל, מועדון לחבר: המותאם לגודל הקהילה ולצרכיהמחסור במקום מפגש קהילתי •

או לקהילה/לא משתייכים לאף אחת מהקבוצות ו-פרטים בודדים •



יחסים חברתיים
,  מי מחליט, מי חזק: שאלת השליטה וחלוקת המשאביםקשים בין קבוצות סביב יריבויות ומתחים ➢

מי ירוויח יותר, מי גוזל ממי, מי משפיע

מאמץ לשיפור עמדות-לחץ גובר , פערים מספריים הולכים ומצטמצמים•

חוסר  , ביטול האחר, זלזול, חוסר הערכה, חוסר כבוד, חשדנות, חוסר אמון: תחושות הדדיות•
צרות עין, תחושת אי שוויון וקיפוח,הקשבה

בדידות–במצבי מצוקה וחוסר עזרה של חברי הקהילה חוסר התעניינות תחושת ➢

מעגל שותפים מצומצם, בית≠ נחשון:  בעזיבה פנימיתמעגל מתרחב של חברים ➢

ריבוי קונפליקטים➢



קונפליקטים וניהולם
כולל ערכאות -קצרי טווח וארוכי טווח, גלויים וסמויים, מגוון נושאים: תמידייםקונפליקטים➢

משפטיות

oחברים מול הקיבוץ

oהקיבוץ מול חברים

oחברים מול חברים

רבים לא יודעים כיצד הקונפליקטים מסתיימים▪

➢DNAצודקת( ורק שלי)הדעה שלי -וכחנות כרונית ותחושת צדק פנימית: של נחשון!

כעסים מתמשכים העוברים מדור לדור •

DNA-ירשו את ה/ רכשו/ רבים מהחדשים אימצו•

הנמנעים, (בפרטי, בשקט)תומכי לחימה , לוחמי החוד, המלבים, המציתים: שוניםמעגלי מעורבות ➢

,  שקרים, תלונות, שיימיניג, האשמות אישיות, ביקורות, קונספירציות: פגיעה ברמה האישית➢
איומים על פניה למנהל



קונפליקט  ל דוגמא 
מסעיר  , בוער

-ומתמשך

מגרשים מוטבים 
וקבלה לחברות

שכונת  , 11קבוצת ה, שכונת הצינורות, 18פרויקט ה
הכדורגל/החמניות

הקצב והעיתוי, גודל הצמיחה, אוכלוסיית יעד▪

יכולת  , וותק ההורים, מספר סידורי במשפחה: קריטריון קובע▪
כלכלית

מיקום בתור להגרלה, מיקום בתור, סדר התור: התור▪

גובה דמי קליטה  , יכולת מימוש הזכאות▪

פגיעה בנוף, איפה לבנות קודם▪

הרכב מנהלת הבניה ותחילת עבודתה▪

דמות הקיבוץ בהווה ובעתיד▪

סיוע לקיבוץ או ניצול ציני-צרכי הפרט מול צרכי הקהילה ▪

איפה לבנות בתוך המגרשים: בעתיד*



השפעות הקונפליקט על הקהילה ועל היחסים החברתיים

הפערים הכלכלייםהעצמת -במספר המגרשים שקיבלו משפחות שונות חוסר שוויון •

חוסר , כוחניות, רמיה, דורסנות, ניצול החברים, יכולת השפעה, קירבה לצלחת: חשדנות והאשמות•
איבוד הערכים , עיוורון, התחשבות בכלל

"ילדים לא מוצלחים שלא יצאו מהקיבוץ: "כלפיי הבנים הנשאריםחוסר הערכה •

קבוצות גיל קטנות עם מגרשים או עם מספר ילדים רב " חי"קיבוץ : אמביוולנטיות ותחושת תקיעות•
שמורים    

/  תמיכה בילדים, סיוע מידי לאחים או שמירת מגרשים עתידיים לילדים: מתחים תוך משפחתיים•
נכדים

חברים מחוקים וקהילה מפולגת, עזיבה פנימית, אנשים פגועים, פצע פתוח, טעם רע



והובלהמנהיגות 

חוזקות

השותפים פעיליםבמספר גידול✓

, וועדות במגוון נושאים, הנהלות: להשתתפותמגוון הזדמנויות ✓
צוותים

עידן טרום  )ארוחות הערב בימי שישי , קומונה: יוזמות מקומיות✓
סטודיו לאימון יוגה  , מעגל נשים, פאב', יער מאכל, '(קורונה

חוגים, ופילאטיס

חדשההנהלה כלכלית ✓

מגוון תחומים וקידוםשל המזכירות התכנסות קבועה ✓

שינוי במבנה התאגידיתחילת תהליך ✓

השתתפות  , פרסום פרוטוקולים: שיפור ביידוע הציבור ✓
בישיבות מזכירות כצופים

קורס דירקטורים✓



והובלהמנהיגות 

מנהיגות בלתי פורמאליתחסרונה של ❑

ומתפקידי מנהיגות  מהשתתפות פעילה הימנעות❑
והובלה

ציפיות : תפקידי הוועדות לא ברורים ולא מוקפדים❑
משך  , אופן הבחירה, קריטריונים לבחירה, מהתפקיד

,  וועדת קבלה–שיתופי פעולה , אחריות, סמכות, קדנציה
וועדת תכנון, וועדת תרבות



והובלהמנהיגות 

מזכירות

מאבקי כוחות במזכירות❑

מטרות, מהות הקיבוץ, בתפיסות ניהולפערים •

גוף  -התפקיד ואופן ביצוע המזכירות בתפיסת תפקיד פערים •
?מבקר/שופט/מחוקק/מבצע

,  ויכוחים קולניים, חוסר אמון:אווירה מתוחה בישיבות❑
האשמות הדדיות

-ישיבות לא מנוהלות , אי קבלת החלטות, דיונים לא עניינים❑
"תוקעים התקדמות"



ניהול והתנהלות

חוזקות

עובדת היטב יחדיו, הנהלה פעילה חדשה–חילופי מנהלים ✓

:הניתנים בקיבוץשירותיםה✓

השירות, המגוון: מרכולית•

והאחות אילנהמרפאה•

ביחסים מצוינים עם הרכזת  , מכיל, תומך, חם-משלט•

חוגים•

במחיר מסובסדדירות לצעירים •

חינוך•

התחלת חיזוק הקשר עם המועצה  ✓



אמון בממלאי תפקידים–ניהול והתנהלות 

וועדת איתור, חברי וועדות, מזכירות, רכזים, מנהלים: תחושת אי אמון החברים בממלאי תפקיד בשכר ובהתנדבות

חוסר ביטחון➢

חוסר מענים➢

מנהיגות והובלה, חוסר ניהול➢

חוסר שוויון➢

חשדנות➢

הימנעות מפניות➢

ביקורתיות רבה➢

הימנעות מלקיחת תפקידי מנהיגות והובלה➢



ניהול והתנהלות

אכיפת החלטות

ניסיון לשנות  מהחלטות  או התעלמות–אי אכיפת החלטות ❑
אף החלטה שהתקבלה נאכפה או נאכפה "–אחר קבלתן החלטות 
"מקבלים החלטה ומיד מחריגים-על כולם

נורמות התנהגות לא ברורות ולא מוקפדות❑

,  השכרת יחידות דיור של חברים, חוזה משולש, מחירי השכרת דירות
בניית , בניה לא חוקית, סגנון   בניה, בתי יורשים, גביית מיסי קהילה

איסוף  , כלבים משוטטים, שמירה על נראה כפרי ונוף פתוח, גדרות
מכירת מינויים לבריכה לחיצוניים, צואת כלבים



ניהול והתנהלות

ניהול עובדים

לא עקבי ולא מקצועי, ניהול עובדים לא אחיד❑

נושאים  )גבולות גזרה , סמכות, אחריות–הגדרות תפקיד •
גיבוי, (מטופלים במזכירות

סיום  , תנאי העסקה, כישורים נדרשים-גיוס עובדים•
יציאה לפנסיה, עבודה

עבודה , קווי עבודה מנחים, ליווי מקצועי-הכשרת עובדים•
הערכת ביצועים, מתוכננת ושיטתית

הערכה והוקרה•



תשתיות ושירותים–ניהול והתנהלות 

בריכת  , פחי זבל, מדרכות, כבישים: בשטח הקיבוץתשתיות לא מתוחזקות ומתקנים לא בטוחים ❑
תחושת חוסר השקעה בחברים–ס "מתנ, שחיה

לא  , חמלה/ ללא רגש, לא מזמין, שירות חלקי: מחלק מממלאי התפקידחסרה שירותיותתחושת ❑
חוסר זמן , חוסר תשומת לב, שכחה, אי ידוע, טעויות -מקצועי ומסורבל

מנהל קהילה, מרפאה, ביטוחים, תקשורת, חשמל, אינסטלטור, הנהלת חשבונות•

אי הפנמת השינוי, אי לקיחת אחריות, תלות גבוה בקיבוץ, "תסמונת המטפלת*"

מסגרת חברתית לוותיקים  , תעסוקה לוותיקים, רופא ילדים: לקבוצות בקהילהשירותים חסרים ❑
בריכת שחיה, מענים לצעירים אחרי צבא, מיצוי זכויות, מענים רגשיים, צעירים



ניהול והתנהלות עסקית

"ממלכת החברים הוותיקים"–עמימות לגבי הניהול העסקי ❑

:  הקודמתוההנהלה הכלכלית הקודמים מרכזי המשק כלפיי התנהלות חשדנות והאשמות , ביקורתיות•
שכר גבוה וחלוקת בונוסים , "דלתות מסתובבות", מינויים לתפקידים תוך התעלמות מיכולות וכישורים

אי , חברת החשמל, ש"גד, מחלבה, דיר, מסירת מפעל המטבחים ללא תמורה, ללא תוצאות ממשיות
מצבו הכלכלי של המפעל, חלוקת דיבידנדים

אין ענפי משק, בתעסוקה בקיבוץמגוון הזדמנויות מצומצם להשתלבות-"עיר שינה"❑

מפעל כמשאב  –לייצור מקורות הכנסהומינופם( הון אנושי, ענפים, אדמות)אי ניצול משאבי הקיבוץ ❑
יחיד

וחוסר תקווה בעתיד הכלכלי חוסר הצלחה , תחושת חוסר שליטה❑



ניהול והתנהלות

שיתופי פעולה

על בסיס יחסים  -תחומים לא מובנים / שיתופי פעולה בין ענפים ❑
אישיים

,  מחלקת יישובים, רווחה: קלוש עם המועצה ועם גורמי חוץקשר ❑
מפעלים אזוריים, גרנות, מחלקת נוער, חינוך

לא מספיק מכירים  : מול המעוצה ומול גורמי חוץחולשהשידור •
בכוחם וביכולת השפעתם

חלשה ולא רלוונטיתנתפסת כמועצה •



ניהול והתנהלות

הנגשת מידע

לא  , בשפה מסורבלת, באופן חלקיחלק מהנושאים מוצגים לחברים ❑
,  דוחות כספיים, נימוקים, הצעות להחלטה, תקנונים: מובנת ולא ברורה
החלטות עסקיות

מהלכם או סיומם, אי ידוע על תכנון תהליכים❑

,  לקבל החלטות מושכלות, מחבל ביכולת החברים להבין את הסוגיות•
לממש זכויות  

(טיפת חלב)ציפיות לא ממומשות -יוצר אכזבה בקרב חלק מהחברים •

:  מעורר חשדנות ומגביר את אי האמון בהנהלה ובממלאי תפקידים•
הובלה לאבדן הקיבוץ, התנהלות פזרנית

מגביר תחושת בלבול  , מחזק תחושת חוסר כתובת למענים לצרכים שונים•
וחוסר אונים

מגביר ביקורתיות•



ילדים ונוער

חוזקות

ילדים ובני נוער איכותיים•

בשנה  החינוך החברתי מתייצבת ומשתפרת מערכת •
:האחרונה

גידול במספר הילדים המשתתפים  ✓

חלוקה לקבוצות גיל✓

מדריכה קבועה במרחב הבוגר✓

יועצת קבועה✓

השתלבות בני הנוער בעבודה בחינוך✓

חיבור מחדש עם הקהילה ועם התרבות✓



ילדים ונוער

בימי  , פערים ושונות בגישות החינוכיות: שוניםמתוויםחינוך שונות ובמסגרותהילדים בין פיצול❖
בשעות הלימוד ובתשלום שכר הלימוד, הלימוד

חוסר אחידות וחוסר גאוות יחידה, חוסר גיבוש, חוסר לכידות, ריחוק•

ללא דיון מהותי בשאלת זהות החינוך כיום-האינרציה מערכת החינוך פועלת מכוח ❖

לא במהות החינוך, עוסקת בתקציב וגירעונותמנהלת חינוך ❖

גבוהה ולא מוצדקותעלויות תלונות על ❖



ילדים ונוער

מערכות החינוך  ❖

מערכת מצוינת  : דעות חלוקות▪

חוסר מקצועיות וחוסר הבנת המערכת החינוך הקיבוצי : ביקורת נוקבת

, המחויבות, פוגם בתחושת השייכות–( מנהלים ומדריכים)תחלופה גבוהה בחיצוניצוות ▪
האחריות והמקצועיות, ההמשכיות

שימור מדריכים, ישיבות צוות, הדרכה, ליווי, חניכה, הכשרות, שכר: השקעה מועטה  בכוח האדם▪

מסורותאין ▪

אחרי מי שלא נמצאים במערכת  חיזור אי ▪

יואבא.למבית ספר התיכון שייך -במועצהעם בני הנוער קלושקשר ▪

תוכן ערכי וערך מוסף  , חסר עומקמר הצעיר השו▪

חינוך ונוי: בעבודה בענפים קיבוץהשתלבות מצומצמת ▪



?לאן ממשיכים מכאן וכיצד



מטרת על

יצירת קהילה אחת מלוכדת 
,ומגובשת

,  חזקה ומחזקת

ובחבריהשגאה בעצמה 

האותומכבדתבשונותמכירה



מטרות

גיבוש זהות קהילתית ברורה ויציבה✓

המעורבות  , הגברת תחושת השייכות✓
החברתית והאחריות האישית והקהילתית

שיפור היחסים החברתיים✓

חיזוק האמון בהנהגה ובממלאי התפקידים✓

חיזוק המנהיגות הקהילתית✓
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המלצות להתערבות  
הנהלה

עם , בתדירות משתנה, קיום פגישות הנחיה אישיות קבועות✓
מנהלת  , מנהל קהילה: ממלאי תפקידים מרכזיים בקהילה

רכזת תרבות, א"מש

קיום פגישה חודשית קבועה עם ההנהלה הפעילה✓

הקפדה על קיום החלטות בכל התחומים כלפי כלל חברי  ✓
הקהילה

,  הקמת פורום רכזי מוסדות בקהילה וקיום פגישות חד חודשיות✓
קבועות

,  דרישות התפקיד: הגדרת תפקידי ממלאי התפקידים בקהילה✓
התפתחות מקצועית, משך התפקיד, כישורים נדרשים

מהעובדים לפחות50%קיום הערכת עובדים שנתית בקרב ✓



המלצות להתערבות  
הנהלה

פרסום קבוע בעלון של כל ממלאי התפקידים ויידוע  ✓
בשלבי ביצוע שונים, הציבור על תהליכים שמתרחשים

פרסום סיכומי ישיבות של כלל הוועדות והצוותים✓

תשובות עם הקהילה-שאלות מפגשי 4קיום ✓

מפגשי הסברה בשנה בנושא התקציב 2קיום ✓
והתנהלות המשק



המלצות להתערבות  
קהילה

קיום תהליך לחידוד הזהות הקהילתית✓

,  קיום מפגשים לחיזוק ההיכרות בקבוצות קטנות✓
הטרוגניות

קיום שישה מפגשי מידע לחברי הקהילה✓

קיום אירועים חברתיים המותאמים לכלל חברי הקהילה  ✓
ולקבוצות ייעודיות בתוכה

פיתוח מקום מפגש קהילתי מותאם לגודל הקהילה  ✓
ולצרכיה



המלצות להתערבות  
הובלהמנהיגות ו

קיום שמונה מפגשים עם חברי המנהלת להעשרה וחיזוק  ✓
האחריות האישית והקהילתית

ר ועדות בקהילה"קיום מפגשים דו חודשיים עם יו✓

קיום שישה מפגשי העשרה לממלאי תפקידים מרכזיים  ✓
בשכר ובהתנדבות ולהעשרת הידע ודרכי העבודה

קיום לפחות שלושה מפגשים עם כל אחת מהוועדות  ✓
הפעילות

קיום אירוע הוקרה לחברי ועדות פעילות✓



המלצות להתערבות  
קשר עם המועצה

קיום פגישות קבועות עם ממלאי תפקיד מרכזיים ✓
במועצה

השתתפות בפורומים מקצועיים במועצה✓

גיוס משאבים לתוכניות חברתיות✓

היישובית בקיבוץס"העוהגברת המעורבות של ✓



,  שקבוצה של אזרחים, לעולם אל תטילו ספק בכך"

,חושבים ומעורבים

.יכולה לשנות את העולם

"  זה הדבר היחיד ששינה אותו אי פעם, בפועל

(מרגרט מיד)


