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 2019יולי 

 
 

 על מה בעצם מדובר? - 2030נען 
 

 

הוא תהליך קבלת החלטות קיבוצי, בסוגיות אסטרטגיות בעלות השפעה גדולה והשלכות  2030נען 

 משמעותיות על עתיד הקיבוץ בטווח המיידי, הבינוני ובמיוחד הארוך.

 

 למה עכשיו?
 . לעצור ולקבל החלטות, המחייב אותנו הקיבוץ נמצא בצומת דרכים

 ראשית, בשל הגודל אליו הגענו:

 קבע יחידות דיור 800בתי אב, בעוד עפ"י המדינה הישוב יכול לקיים עד  810 -כ נכון להיום יש בנען •

של חברים מאשר מספר יחידות הדיור שמותר לנו לבנות,  יש לנו כבר יותר בתי אבבלבד. כלומר, 

או הפסקת להחלטה על המשך המשיך ולגדול או לא. בקש מהמדינה לצריכים להחליט אם ל וואנ

 , כפי שנסביר בהמשך.על כולנו צמיחה יש משמעויות מרחיקות לכתה

לתמוך בצרכים ובאורחות נתקשה מאד ללא פיתוח עסקי וגידול במקורות המשותפים, ככל הנראה  •

עוד  נצמצם סבסודים ו/או נפריטאלא עם נגדיל את המיסוי ו/או החיים של הקיבוץ ושל החברים בו, 

בוודאי אם נמשיך ונצמח. אנו לא ערוכים למתן מענה מיטבי לקשישים, לילדים , שירותים משותפים

 .משמעותיים יותר יים משותפים, ללא מקורות עתידולתשתיות התומכות בכלל חברי הקיבוץ

מהו הצביון הקיבוצי שאנו מעוניינים לשמר? מה משמעות  –בהקשר זה, עלינו לשאול את עצמנו 

 הערבות ההדדית? האם אנו מעוניינים בפיתוח עסקי משותף?

 ובנוהלי בחירת ממלאי תפקידים, תהליכי קבלת ההחלטות שלנו והיבטים נוספים במבנה הארגוני •

 את גודלו של הקיבוץ ואת העידן בו אנו נמצאים.לא תואמים 

 

, אולם לשעתה , אשר יתכן וכל אחת כשלעצמה היתה נכונהבקיבוץשנית, בשל החלטות עבר שהתקבלו 

כמכלול הן אינן מהוות ביטוי למדיניות סדורה ובמקרים רבים אף יש סתירה בין העקרונות המניעים 

 :. כך לדוגמאאותן

במקום  ליורשיםבבוא העת דירות החברים יעברו . אינה תואמת את החלטות השיוךמדיניות הקליטה  •

ע"י בני הקיבוץ לכמעט בלתי  םבשל השיוך, יהפכו את רכישת ,עלותם לרוכשיםו ,חזרה לקיבוץ

 נתקשה מאד לתת מענה לצרכי הדיור של הבנים. .תאפשרי

את ההחלטות על המשך  םהאחרונות, לא תואהחלטות להשקעה ופיתוח עסקי בשנים יעדר גם ה •

 צמיחה וגידול.

לא תואמים את  ,החלטות הנוגעות למבנה הארגוני, לעבודת ועדת מכרזים ולכללי קבלת ההחלטות •

 האתגרים, את המקובל בקיבוצים אחרים ואף לא את תקנות האגודות השיתופיות.
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 אז באיזה נושאים אנחנו צריכים לקבל החלטות?
לזקק את הסוגיות לקבלת החלטות בתהליך. בסופו של דבר, ניסינו , 2030של צוות בישיבות האחרונות 

 זיהינו שלוש דילמות מרכזיות אשר יש להשיב עליהן, במטרה להתוות את הדרך לכל הסוגיות האחרות:

 האם אנו רוצים להמשיך ולקיים גם בעשור הקרוב קיבוץ, עם שותפות קהילתית וכלכלית ועם .1

הערבות ההדדית והדאגה לחולים ולבעלי הצרכים המיוחדים, הפעילות  -אורחות החיים שלנו 

ואם כן, האם ועוד,  , התרבות המשותפתהקהילתית, המענה לצרכי הילדים והחברים בגיל השלישי

או שמא אנו מעוניינים  אנו מבינים כי הדבר מחייב פיתוח עסקי כמקור לקהילה, ומוכנים לכך?

 שותפות החברתית והכלכלית?בצמצום ה

המשך קליטת הבנים, גם במחיר שינוי בצביון  –כמה גדולים אנו מעוניינים להיות? מה חשוב לנו יותר  .2

)עם בתי דירות וצפיפות גדולה יותר במרחב  בתי אב 1,200של עירוני -סמיהישוב והפיכתו לישוב 

הציבורי(, או שמירה על הגודל והצביון הנוכחיים, תוך ויתור על האפשרות לבנים לבנות את ביתם 

 ?)אשר ממילא יש הטוענים כי תהיה קשה ליישום( בקיבוץ

 ,נעןחלטות, המבנה ארגוני ונהלי בחירת ממלאי תפקידים בההאם אנו מבינים כי תהליכי קבלת ה .3

חברים? האם אנו מוכנים לוותר על הרגלים ישנים ועל  1,000-מלא מותאמים לקיבוץ שבו למעלה 

 , למען ניהול מקצועי ובעיקר אפקטיבי יותר?ם עברושנותרו מימיהיבטים מסוימים 

 

מה החזון שלנו לגבי עתיד  קודםהאם לא חשוב שנגדיר לעצמנו 
 נען?

החלטנו שלא לצאת עם תהליך מקדים של גיבוש חזון, אלא לבנות את החזון מתוך  החזון חשוב, אולם

על האופן שבו ייראו חיינו בשנים הקרובות. את זאת עשינו  ,העיסוק בהשלכות המעשיות של כל חלופה

 טעמים: משני

עייפות תהליכית בציבור, סבלנות מוגבלת לשאלות  –מתוך הבנה של מגבלת המשאבים הקהילתיים  .א

 .רטילאיות, מורכבות מובנית בשל הגודלע

שללא עיסוק בדילמות המעשיות, תהיה נטיה לגבש חזון שאינו עומד  הערכנו –הסיבה העיקרית ו .ב

וגם רמת הסבסוד והתקצוב הקהילתי גם שמירה על  –במבחן המציאות ויש בו גם וגם וגם וגם 

, המשך קליטת הבנים יחד עם שמירה כספיים נוספים הימנעות מהשקעה באיתור ובפיתוח מקורות

וגם שיפור בניהול ובשירות.  עברעל צביון כפרי ואינטימי, גם שימור תהליכי קבלת החלטות ונורמות 

זה לא עובד, אבל הנייר סובל הכל... לכן, החלטנו שהחזון יגובש מתוך עיסוק בתמונת העתיד 

 ביניהם נצטרך לבחור.מים האפשריים ושהקונקרטית, הצפויה לנו בכל אחד מהתרחיש

 

 זה?בקשורים זה  האם הנושאים
בתי אב לישוב של  800החלטה על המשך או עצירת הצמיחה הדמוגרפית מישוב של  לדוגמא, בוודאי.

הותית על צביון הקיבוץ, מ, תשפיע כמובן על מדיניות קליטת הבנים לחברות, אבל גם בתי אב 1,200

סוגיית אורחות החיים, הפיתוח העסקי ואפילו על המבנה הארגוני.
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 מה יש למדינה לומר על כל זה?
 בהקשר זה,  אנו מדברים למעשה על שלושה גופים עיקריים: 'המדינה'כשאנו מדברים על 

ולתקנות האגודות השיתופיות יש הרבה מה השיתופיות לרשם האגודות  – השיתופיותרשם האגודות  .1

  –לומר על שתי סוגיות מרכזיות בעבודתנו 

המצב האסיפה וועד ההנהלה.  –שני "מוסדות" לקיבוץ  כבתקנות קבועים בסה" – ועד הנהלה .א

 לא תקיןנו מצב בו לא נבחר ועד הנהלה ככזה, הנושא בסמכויות הקבועות בתקנות, הי ,בנען

חשובה ונדרשת, במיוחד בקיבוץ גדול כמו פונקציה  ועד הנהלה פעיל הינומהותית. ו משפטית

 נען.

בתקנות קבועים שני עקרונות  –מגורים בקיבוץ וללא בית מגורים עתידי חברות ללא  .ב

 משמעותיים, אשר אינם מתקיימים בנען:

i.  המצב בו חברי קיבוץ מתגוררים שנים מחוץ לקיבוץ,  –חובת המגורים של חבר בקיבוץ

או סיום מסלול  28שנים מעל גיל  5-החופשה עד ל -תקנון הקיבוץ )בתקנון סותרת את 

צעירים, המאוחר מביניהם, ובתנאי שבטרם הגשת הבקשה לחופשה מיוחדת היה החבר 

רצופה של  משך שנתיים ברציפות בתנאים של חברות רגיל בנען". קיים פטור משהייה

ובכך מפרה את  (שנתיים לפחות מחברי נען בשנתונים של מחזורי "תות", "פטל" ו"פקאן"

 המחייבת את החבר להתגורר בקיבוץ.ההוראה 

ii. הקיבוץ צריך לאפשר לחבריו לגור בדיור קבע/זמני   -ור לחבר יחובת הקיבוץ להסדיר ד

 חושפתבתי אב ממגרשים, בקיבוץ, או לאפשר לחבר לבנות בקיבוץ. המצב שבו יש יותר 

 את הקיבוץ לתביעות חברים באופן בלתי סביר. חובה עלינו להסדיר את המצב.

גורם האחראי כמשמש זהו הגוף המינהל התכנון נמצא )בינתיים( במשרד האוצר.  – תכנוןהמינהל  .2

ועדה ולענייננו, יש לגוף הזה ול במדינת ישראל על גיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאים שונים.

 המחוזית שפועלת מטעמו, משקל עצום ביחס לתכניות הצמיחה והבניה בנען. עיקרן:

בניה בצפיפות  תוכניות חדשותלנען  נהכבר עתה, כפי שנמסר לנו מהועדה המחוזית, לא תאושר .א

יח"ד לדונם. המשמעות היא שכל בניה  6ואף  5יח"ד לדונם כפי שהיה עד כה, אלא רק  3של 

חדשה תהיה צפופה יותר )לכך יש גם יתרונות, בשמירה על שטחי ציבור ובעיקר בהוזלת עלויות 

 .לבניה(הקרקע 

יח"ד, כפופה  1,200-ל 35 (תארציתכנית מתאר תמ"א )יח"ד ב 800האפשרות לגדול אל מעבר ל  .ב

לאישור מינהל התכנון. דבריו של ראש אגף בכיר, אהוד יוסטמן, אשר הוזמן על ידנו לנען, לא 

יח"ד גם אם  800-להמדינה לא תמהר לאשר לנען לגדול אל מעבר  –מותירים מקום לספק 

?( וגם אם המדינה תסכים, היא תדרוש שהצמיחה, לפחות בחלקה )הגדול .הקיבוץ ירצה בכך

בינוי של אזורי מגורים -או בתהליכי פינוי שטחים פתוחיםתהיה בתחומי הקו הכחול )על חשבון 

 ציפוף. –ישנים(. המשמעות 

על שיוך דירות המגורים לחברים, הופכת הבניה  המרגע שנען החליט – רמ"י )רשות מקרקעי ישראל( .3

החברים אחרוני )ואפילו  עשה, כל חבר שיתקבל בעתידסובכת ובעיקר יקרה מאד. למלמבקיבוץ 

מערך הקרקע. במקרה של נען,  91%הצעירים הקיימים היום!( יידרש לשלם לרמ"י דמי היוון בגובה 

)במידה , זאת בנוסף לעלות הבנייה מ"ר 350למגרש של ₪ מיליון  1 אנחנו מדברים על תשלום של

 והמגרשים יקטנו, ועימם פוטנציאל הבניה, יתכן והעלות תרד מעט(.
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 אז מה עכשיו?

 –כמבוא לתהליך קבלת ההחלטות הציבורי, התקיימו עד כה שתי הרצאות פתוחות לציבור החברים 

ה של אהוד יוסטמן ממנהל התכנון, על יהאחת של ד"ר טל ישראלי, על דמותו של הקיבוץ העתידי והשני

 בור שוב. שתיהן צולמו ונדאג שישודרו לצי –מדיניות הממשלה ביחס לבניה במרחב הכפרי 

 וקליטת הבנים.דילמת גודל הישוב נערך ערב הסברה ראשון בנושא כמו כן 

בשלב הבא נקיים מפגשים ציבוריים קצת "אחרים" במטרה לעורר דיון ציבורי ובמטרה להנגיש נושאים 

נקיים ן ויהמעונינמשיך בהפצה של חוברות מפורטות יותר, נתונים כמותיים לכל  מורכבים לכלל החברים.

 מפגשי למידה ודיון בפורמטים שונים. צוות מיוחד עמל על כך.

בקרב כלל חברי  –שאינו מדגמי, אלא מגיע לכל חבר וחבר  סקר - עמדותלבסוף, בכוונתנו לערוך סקר 

 הקיבוץ, במטרה ללמוד על תפיסותיהם, עמדותיהם ביחס לסוגיות שעל הפרק, החששות והציפיות.

איזה חלופות עליו  -באיזה כיוון ממשיכים  "2030נען "צוות ידע , שיעלו בתוצאות הסקר בהתאם למגמות

 .ולהביא בפני ציבור החברים לגבש לפרטים

סוגיית המבנה הארגוני תובא ראשונה  .במה שלא סובל דיחוי במקביל, נקדם תהליך קבלת החלטות

להחלטה, במטרה לאפשר בחירת חברי ועד הנהלה בהתאם לנדרש עפ"י התקנות. בהמשך תוכן תכנית 

 שנתית, שחלקיה השונים ישולבו בתכניות העבודה השנתיות של נען. -בר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה לכולנו
 2030צוות נען 


