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 סיכום חצי הדרך במגזר הקהילה

  מגזר הקהילהסיכום פעילות 

 2021 דצמברועד  2019ממאי 

 
 

 גר של ניהול קהילה. תהמאשנתיים וקצת עברו מאז נבחרתי לתפקיד 

ים, יעד נושאים כללבמנ, עוסקת  24/7עובדת  , מודאגת יותר,  , עושה פחות ספורטבהן אני ישנה פחותששנתיים  

 רוחביים, מגזריים ועוד...  תהליכיים,מקצועיים, קהילתיים,  ,אישיים

 ן הקהילה שלך. אין זכות גדולה יותר מלעבוד בבית שלך ולעשות למע ,עם זאת ולמרות הקושי

יחד   שינועשלשתף אתכם במקצת מהדברים  רק בחצי הדרך, אך חשוב לי    חנואני יודעת שסיכומים עושים בסוף ואנ

הוות, חלק נגשים התבחלקם פחות, חלקם עדיין ביותר  , בחלקם הצלחנו  תחת מטריית הקהילהבשנתיים האחרונות  

 עוד כמה שנים וחלק קרובים לסיום.ב

, שותפים אנשים מוכשרים וטובים שנען חשובה להםמנהלים ועומדים  נעשו  רי כל הדברים שושמאחחשוב לי לציין  

 למסע. נפלאים 

וזו גם הזדמנות לומר להם   ,יותר  שמעותייםומ  שהחיים שלנו כאן בקהילה יהיו טובים  כדי  לילות כימיםהם עובדים  

 האלו שום דבר לא היה קורה. מעוליםתודה. בלי השותפים ה

 עשייה קהילתית פורה.חברות ושל ובריאה, שנה של   משמחת 2022כולנו שנת  מאחלת ל

 רעיה                                                                                                                                                                               

 

   הנהלותאסיפה ו

 וכפועל יוצא חולקו תחומי האחריות.    ,הוקם ועד הנהלה כגוף נפרד מהנהלת הקהילה  2019בשנת    – קהילה    הנהלת  ✓

  נוהל   את   לעדכן  הצורך  עלהו   ,בנען נערכות כבר שנים רבות הצבעות באמצעות קלפי ממוחשבת  –נוהל קלפי    עדכון  ✓

  האגודות  רשם  מטעם  משמעית-יצאה המלצה חד  הקורונה  משבר   עםבהתייחס לשימוש בקלפי ממוחשבת.    הקלפי 

 . החלטות  בקבלת הקשור בכל דיגיטאליים באמצעים לשימוש

עבודה לגיבוש תחזית דמוגרפית להתאמת מהלכים מושכלים בתחומי החיים השונים    –צמיחה דמוגרפית    תחזית ✓

 . לעשור הקרוב
 

  קורונה

 המורכב ממתנדבים ומבעלי תפקידים.  ,לטיפול במשבר הקורונה יצח"י ייעודהוקם   – חירום יישוביצוות  ✓

 . יהקמת מערך תקשורת חירום ייעוד ✓

 מעבר לפעילותו השוטפת קיבל הצוות מנדט להרחבת הסיוע במסגרת רשת הבטחון.  – צוות תק"ב קורונה  ✓

עסק וסייע בנושא רגיש זה בליווי מערך הכספים גם בחזית מיצוי הזכויות מול    יצוות ייעוד  –סיוע לעצמאים   ✓

 רשויות המדינה. 

 גילי לסיוע לחברים בגיל השלישי, חברים בבידוד, ענפים ועוד. - מערך התנדבותי רב –קהילה במיטבה  ✓

 בות. חברים בעלי מקצוע שפעלו בהתנד בעזרתעיבוי מערך הרווחה והתמיכה הנפשית   –תמיכה נפשית  ✓

מלש"ח מהמקורות הפיננסיים לתמיכה תקציבית בפעילויות המשק ובחברים שנפגעו    2הקצאת    – "קרן קורונה"   ✓

 מהמשבר.  

 הקמת עמדה לבדיקות אנטיגן ממסדיות לתו ירוק לנוחיות החברים. – תו ירוק בקיבוץ נען  ✓

 



  דיור

 רווחה ודיור.  ,קהילהחלטות בממשקים הרגישים בין טיפול וקבלת ה – בדיור  חריגים ✓

גיבוש נוהל השכרות לאור ההחלטות שהתקבלו במסגרת נושאי שיוך הדירות. עבודה משותפת    – נוהל השכרות   ✓

 של הנהלת הקהילה ומנהלת השיוך והדיור.  

אגודה  –דירות אגודה   ✓ בנושאים הקשורים בשימוש בדירות  למנהלת הדיור בטיפול  נוהל    ,סיוע  לרבות אישור 

 גבי קוטלי.  –מינוי אחראית דירות אגודה  אחזקת דירות.

, נדרשה העברת האחריות על אחזקת הדירות  2021בהמשך להחלת השיוך בינואר   – נוהל אחזקת דירות  ✓

המשויכות מהקיבוץ לחברים. נוהל זה מסדיר את כל הקשור בנושא לרבות הסדר מיוחד המאפשר המשך  

 תמיכה לחברים ותיקים המתגוררים במבנים ישנים. 

 ינוך  ח

 . הקמת ועדת חינוך ציבורית ✓

 ומעבר למבנה של אשכול. יישום החלטות בנושא מבנה ארגוני של מערך החינוך ✓

טיפול מתמשך במשבר כוח האדם בחינוך שהעמיק מאוד עם פרוץ משבר הקורונה. לצד הנעת תהליכי השמה   ✓

 .עבודההשכר מואצים ננקטו מהלכים של תמריצים לעובדים ורפורמה ב

 .כנית המשק הכלליתופתיחת שנת הלימודים ובנפרד מתהמותאם לזמן  מועד  החינוך ל  אישור תקציבשינוי מועד   ✓

 הקמת צוות מקצועי העוסק באופן פעיל במניעת התנהגות סיכונית בקרב בני נוער.    – בקהילה ה צוות מניע ✓

י בלילות ומפגש עם בני הנוער  מיזם של חברי קהילה לנוכחות מבוגרים במרחב הציבור   –פרויקט "קהילה ערה"   ✓

 שלנו בנקודות משמעותיות. 

פרויקט נקודתי לדיוק הצרכים, הגדרות תפקיד המדריך, ונושאים    –שיחות חתך עם מדריכי החינוך החברתי   ✓

 נוספים שעולים מן השטח.   

ועדת חינוך  הסקר הוצג לצוות המנהל של החינוך החברתי ולו  –ביצוע סקר שביעות רצון להורי החינוך החברתי   ✓

 לשיפור ולשימור. – ונגזרו ממנו תובנות להמשך וכיווני פעולה 

 מגוניות לגנים: אביב, חמנית ועומר.  3הוספת  –מגוניות לגנים בוגרים  ✓

 טיפול בסגירת בית תענוג לאור גרעון תקציבי.  –"בית תענוג"  ✓

 בחירת הרכב הנהלה חדש וכניסתו לתפקיד.  –קרן תרומה  ✓
 

 ריאות ורווחה ב

מאז המעבר של נען למתכונת של קיבוץ מתחדש נדרשה    –  ובנים נסמכיםלחברים עם צרכים מיוחדים  הסדרים   ✓

הסדרת נושא מורכב ורגיש זה. תהליך ההסדרה עומד על הפרק כבר שנים רבות והתקדם בעצלתיים. בשנתיים  

שנת   תום  לפני  שעוד  כך  ותנופה  לב מעמיקה  הנושא תשומת  קיבל  הו2021האחרונות  לציבור  ,  ההסדרים  גשו 

 ואושרו באסיפה.  

 נחתם הסכם חדש.  –פרטי ביטוח בריאות  ✓

לבני הדור השני המתגוררים בקומה שניה ✓ דירות, אישרה האסיפה    –  מעליות  בנושא שיוך  כחלק מההחלטות 

 ליות.הסדר לבני הדור השני המתגוררים בקומה שניה לטובת הנגשה. ההסדר קובע השתתפות הקיבוץ במימון מע 

כנית  ובהמשך להחלטת האסיפה במסגרת ת  –  השתתפות החבר בעלות טיפולי שיניים ונוהל שרותי רפואת שיניים  ✓

 , הוחל נוהל המסדיר את נושא סבסוד רפואת השיניים לחברים. 2020המשק 

 . העברה להתנהלות ישירה של החברים מול קופ"ח – בילינג קופ"ח  ✓

מיוחדים   ✓ לצרכים  בשנת  –קרן  נוסדה  בנושא  2008  הקרן  ההחלטות  לאור  בקרן  השימוש  נוהל  ואושר  גובש   .

 והוקמה לקרן הנהלה.

 רכישת דפיברילטורים והצבתם ברחבי המשק. ✓



 שטח המחנה ומבנים  

 . ועדת ישוב ובחירת חברי ועדה חדשיםריכוז  ✓

הפרדה ברורה של    ות כנית הבינוי והפרצלציה המייצרועם אישור ת  –ים לחבר  יפרטשטחים  עברת אחריות על  ה ✓

השטחים הפרטיים מהשטחים הציבוריים, החל תהליך של העברת אחריות אחזקת השטחים הפרטיים לחברים  

 לרבות מימון השקיה.  

ו ✓ החצר  התייעלות  ענפי  של  מחדש  ותשתיות  –ארגון  בינוי  אשכול  מבני  ,  פירוק  אחזקת  על  האחריות  העברת 

סגירתה דירות(,  לשיוך  )בהמשך  לחברים  וה  מגורים  האינסטלציה  השונים    יהינגר הבניין,  התחומים  והעברת 

 מול החבר.להתנהלות עצמאית  

פסולת בניין,  בהסדרת הטיפול בפסולת גושית ו  –ונראות חצר המשק    סביבה  איכותקידום נושאים הקשורים ל ✓

 פינות מחזור, חתולי רחוב ועוד.

ורוכבי האופניי ✓ לטובת בטיחות הולכי הרגל  לגדר המערבית  על    םהקמת מקטע מדרכה היקפית בצמוד  בדגש 

 ילדים בדרכם לבית הספר. המשך טיפול במקטעים נוספים ובנושאי תעבורה ובטיחות בדרכים.

 הצבת ספסלים לנוחיות העוברים והשבים ברחבי הקיבוץ.  – ספסליםפרויקט  ✓

 ורי בטוח ומותאם למתגלגלים.מרחב ציב – סקייט פארק ✓

הקמת צוות מרחב ציבורי כזרוע של ועדת ישוב לעיסוק בנראות, אסתטיקה וצביון השטח הציבורי בישוב )שילוט,   ✓

 אומנות, נוי, הנצחה, מורשת ועוד(. 

וחברי נען יוכלו    ,בקרוב נפרסם נוהל מפתח  . יצירת גישה חופשית של חברי נען למבנה ההיסטורי  –"בית הבטחון"   ✓

 פשי. ו לבקר במקום באופן ח
 

 גיל שלישי  

 מתן מענה וכתובת לחברים בגיל השלישי בכל נושא.   – רכזת גיל שלישימינוי  ✓

 איגום פעילויות תחת מטריה אחת.   –פעילויות פנאי ותרבות לגיל השלישי  ✓
 

 כספים 

 חייבים. ברים נוהל התמודדות עם חגובש ואושר   –וסגירת הרשאות   חברים  חובות ✓

   .הוקם צוות פנסיה שעמל על גיבוש נוהל פנסיה לנען בשיתוף עם עו"ד. הנוהל אושר באסיפה –פנסיה  ✓

 

 אוכלוסייה וקליטה  

לאור המגבלה הקיימת במכסת המגרשים שהוקצו לנען מטעם רשויות המדינה,    –קבלת בנים לחברות מותנית   ✓

 התקבלה החלטה על הפסקת הקבלה האוטומטית של בנים לחברות בסוף י"ב.  

 אושר נוהל "בנים בחברות מותנית" וקלטנו כבר שני מחזורי בנים על פי נוהל זה )כיתת רותם וכיתת גפן( 

הדירות שהכתיבו תלות של החברות בקיבוץ בקיום מגרש/פתרון מגורים    בהמשך להחלטות בנושא שיוך   –קליטה   ✓

נוהל קליטה חדש. כחלק מכך,    2021קבוע וכן צורך בקליטת בתי אב חדשים )מטעם ירושה(, אושר בפברואר  

 בוטלה תקופת המועמדות והותאם תהליך קליטה בהתאם.

 שתעסוק בתהליך הקבלה לחברות וגיבוש המלצות לאסיפה.  תייעודי ה הוקמה ועד –ועדת קבלה  ✓

( ואישור נוהל  חזרה מחופשה מיוחדת-לרבות אי  הסדרת סטטוס חברים )טיפול בחריגות והסדרת מעמד חברים ✓

 חופשה מיוחדת חדש. 

לצערנו נאלצנו בשנים האחרונות להודיע למספר חברים על הפסקת חברותם בקיבוץ משלא שבו    –  פקיעת חברות ✓

 גורי קבע בנען בתום תקופת החופשה המיוחדת שאושרה להם. למ



תקופת מועמדות מוגבלת לשנתיים, אך בפועל חרגו לא פעם מהמגבלה. מועמדים שחרגו    –הסדרת סיום מועמדות   ✓

רשות. נכון  -נתבקשו לבחור בקבלה לחברות והסדרת תשלום דמי קליטה ללא דיחוי או חזרה למעמד תושב בר 

 מועמדים החורגים מהתקופה המותרת. להיום, אין  

עדכון  הסדרת נושא התושבות בהמשך לכללים המוכתבים מעצם שיוך הדירות החל בקיבוץ לרבות    –תושבות   ✓

 . הסכמיםחתימה על  הסדרת  מותאם ו נוהל תושבות, אישור דמי תושבות

יפה לקביעת מניין שנות  לפני סיום ההרשמה לשכונות החדשות עלה צורך אקוטי בביצוע עבודה מק  –  ותק חברים ✓

הוותק של החברים שעדיין לא הוקצו עבורם מגרשים לשיוך. לאחר עבודה מאומצת לרבות פניות חברים רבות  

 ובחינה מדוקדקת של כל ההחלטות בעבר ובהווה הקשורות בנושא זה, גובשה רשימה סופית. 

ועדכון נוהל חופשה מיוחדת ולאחר    כפועל יוצא של הסדרת נושא הוותק  –הקפאת התור להקצאת מגרשים לשיוך   ✓

שנעשה משאל בקרב החברים בעלי העניין, החליטה הנהלת הקהילה כי התור להקצאת מגרשים לשיוך יוקפא על  

 . 2021פי מניין שנותק הוותק שנצברו לחברים עד ינואר 

 

 תרבות 

 מעבר למיקום החדש וגמר ביצוע שהפכו את המקום ליפה ומזמין.  השלמת ה -ספרייה  ✓

רדיו גלי נען, טקסים מתניידים, פעילויות חוץ בקבוצות    ה "תרבות עד הבית". הוקם לתחיי  – תרבות בצל הקורונה   ✓

 קטנות ועוד. 

 . פרויקט חשוב שהתחיל וימשיך לטובת דור העתיד –שני  הדור  התיעוד   ✓

 

 תקשורת קהילתית  

 עיתון מקומי אותנטי שכולו נען. –  עיתון פינת נען ✓

 העלאת דפי זיכרון לאתר נען. ✓

 החלת ערבי שיתוף ציבור לפני האסיפות המאפשרים שיתוף ועיבוד טוב יותר של החומר בקרב הציבור. ✓

 .בבוקר בשישי הקהילה מנהלת  עם שיחות בלתי פורמליות  –  "קפה עם מנהלת הקהילה" ✓

 

 עבודה בענפי הקהילה 

 'יין. ג-דן -נען חברת במדיניות שחלו  השינויים לאור  במפעל  העובדים נען חברי  וליווי  תמיכה ✓

 שימת דגש על רווחת עובדי מגזר הקהילה.  –, שימור ופיתוח עובדים בקהילה העצמה ✓

 יישום והטמעת נושא העברת משוב לעובדים בארגון.   –משוב  נוהל  ✓

 . חילופים של בעלי תפקידים בקהילה: דואר, בריכה, בנין, רווחה, כספים ועוד ✓

 .מתמשך   גרעון למניעת יזמית  להתנהלות רכב סידור מעבר ✓

 

 דור צעיר

 . חברתית למעורבות  סטודנטים מלגת אישור ✓

  ף בגו  הצורך  את  לבחון  שיש  הבנהל  הגענו.  מוחות  סיעור  התקייםוהדור הצעיר    לבני  סקרנשלח    – צעיר לאן    דור ✓

 ואת "המשוגע לדבר".   עדיין מחפשים את התמהיל הנכון – הזה ובאיזו קונסטלציה 

 

 שימוש בנכסי הקהילה  

 החלת גביית תשלום בעבור שימוש במתקני הספורט ואישור מחירון.  – מתקני הספורט ✓

 פרטית. חזרה להתנהלות של בריכה  –בריכת שחיה  ✓

 אישור מחירון שימוש לחברים  ולפעילויות אחרות.  – מועדון החברים ✓



 חדר אוכל  

לאחר כשלוש שנים ולאחר תהליך ארוך שכלל צורך בקבלת היתרים ואישורים גורמים ורשויות,    –יון יצרן  ריש ✓

כעת מותר לחדר האוכל למכור מזון ולהתנהל כבית עסק באופן רשמי ותחת רישוי  קיבל חדר האוכל רישיון יצרן.  

 מתאים. 

 

 אבלות  

 . 2023קבלת רישיון קבורה עד שנת  –הסדרת רישוי  ✓

יעשה במהלך  י עדכון נוסף  הל האבלות של נען עודכן לפני כשנתיים בהתאמה למציאות של ימינו.  נו  –  נוהל אבלות ✓

2022  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


