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יטלמן אריה סות הצע – ת למבנה הארגוני החדשוהצע

 וגיורא גלילי

 ועד ההנהלה  .1

 מחברי הוועד.  3/4הדיונים יתקיימו רק בנוכחות של לפחות   . א

 מחברי הוועד ישתתפו בדיון בכל סעיף וסעיף.  3/4 .ב

יו"ר ועד ההנהלה יהיה בסמכות מלאה בכל מקרה. )לא רק   . ג

 פורמלי( 

 .  וך חברי הקיבוץומת כללי הציבור  יו"ר ועד ההנהלה יבחר ע"י . ד

 חברים.  13ועד ההנהלה יכלול  .ה

ן ולקבוע את  את אסטרטגיית נע  ולאשר תפקיד הועד לגבש  . ו

 דים המתאימים לנען לטווח קצר וארוך. היע 

 למזכ"ל.  מדדי הצלחהועד ההנהלה יגדיר  . ז

,  נעןליזום ולגבש את אסטרטגיית וצמיחת תפקידו  –המזכ"ל  . ח

עד  וואסטרטגיות והיעדים שאושרו ב להוביל למימוש את ה

 . הלהההנ

מוד ביעדים ומדדי  רי המזכ"ל במידה ולא יע ד יכול ליזום פיטוהוע  . ט

 עד. ההצלחה שאישר הו

 סיפה כללית א .2

 יוכלו לרדת להצבעה הסתייגויות לגבי כל סעיף וסעיף בנפרד.   . א

 אין חובה שהצעה נגדית תהיה הצעה כוללת.  . ב

הצעה לסדר תובא בראשית האסיפה, ותוכרע בהצבעה בקלפי   . ג

כמו כל החלטה אחרת באסיפה. עד ההצבעה לא תבוצע שום  

 פעולה בנושא. 

 בעלי תפקידים  .3

 משרה.  80%יכהן בלפחות יו"ר הקיבוץ   . א

 משרה.  80%מנהלת הקהילה תכהן בלפחות  .ב

 משרה. 80%המנהל העיסקי יכהן לפחות ב  . ג

 . 1 –משרה בקבוצה  50%יבחר מנהל קרקעות ב  . ד

משכורתם של ממלאי התפקידים ועלותם תוצג לציבור לפני   .ה

 בחירתם. 



 הנבחרים  כלל המוסדות .4

הפסקה שהם מחויבים לקיים את תקנון  יש להוסיף לכולם את  . א

 הקיבוץ תקנוני הקיבוץ והחלטות המשק. 

 מנהלת הדיור  .5

מנהלת הדיור אחראית ליישם את שיוך הדירות מול החברים   . א

 ומוסדות המדינה. 

אחריות המנהלת להסדיר את התור למעבר ולשיכון חדש ע"פ   .ב

 החלטות נען. 

 אין מתפקידה לפעול ולקדם וליישם את הבניה בפועל.  . ג

כל התקנונים וההחלטות שנתקבלו בעבר יישארו בתוקף עד   .6

לדיון נפרד והחלטה בכל אחד מהם כולל שינוי תקנון  

 האגודה. 

 ים נוספים שלא פורטו ויוגשו בהמשך נושא .7

 

 מצורף סכמת הבהרת המבנה הארגוני כאמור בהצעה.

 



 

 

 


