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ותהליכי   מבנה ארגוני

 קבלת החלטות בנען

 הצעת הצוות לקלפי

 2019אוקטובר 

 

 בכל מקום במסמך זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך * 

 

   האמור  יחול, קיבוץ אחרות להחלטות בסתירה עומד זה  שנוהל  ככל * 

 .  ואילך זו הצעה אישור ממועד זה בנוהל
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 צוות מבנה ארגוני הצעת  
 

 כללי 

 

כאמור בפתח הדברים, מבנה ארגוני צריך להיות דינמי ופונקציונלי ועליו להתאים  

ון של שנת ראש. על כן, במהלך הרבעון הלארגון, לצרכיו ולאתגרים שבפניו

כל שינוי   יוצעמחדש על ידי ועד ההנהלה. בהתאם לכך, לא  ןייבח וא, ה2021

 כאמור.  בחינהלהצעה זו, עד לאחר תום תקופת הבתקנון הקיבוץ בהתאם 

 

 מבנה ארגוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -מבנהתרשים הב המוצעים גופיםהרכב ה

 

 י עסקים וקהילה.  מנהל נציגי ציבור, ו 12יו"ר הקיבוץ,  ועד הנהלה:

 

אשכולות חינוך, בריאות ורווחה ותרבות  מנהלי קהילה, מנהלת: הנהלת קהילה

אחרים   מנהליםומש"א , כספים מנהלי , הקיבוץ יו"ר נציגי ציבור ) 5 -וקהילה ו

 .מוזמנים לפי הצורך(

 

  5כספים,  מנהלתעסקים,  מנהל/ת, קיבוץ , יו"ר יו"ר : הנהלת עסקים )דירקטוריון(

 . נציגי ציבור, דירקטור חיצוני
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כספים,  ת/מנהלעסקים,  מנהל/תקהילה,  ת/מנהל, קיבוץ : יו"ר צוות תיאום

 . מינהלת דיור ושיוך, מש"א מנהל/ת

 

אך נותנים שירות לשני המגזרים  , הקיבוץ תחת יו"ר  –: כספים, מש"א  מטה

מינהלת דיור( ברמת בכירות  מנהל/תגופים אלה )כמו גם  מנהליולאוכלוסייה. 

 אך תחת היו"ר כי נותנים שירות לשני ,הקהילה והעסקים מנהלינמוכה משל 

 .המגזרים

 

 החברים אסיפת .א

 

ועל   סמכויות האסיפה תהיינה כקבוע בדיןככלל אסיפת החברים הינה הריבון. 

 פי המפורט להלן: 

 

 כדלקמן: דיונים והחלטות בסוגיות  .1

שינויים באורחות החיים, שינוי מבנה ארגוני, שימושי    –סוגיות אסטרטגיות   -א

 .מהותיים קרקע

 . סוגיות המצריכות שינוי תקנון הקיבוץ -ב

 . אישור תקציב שנתי ותכניות שנתיות -ג

 . קהילה ועסקים מנהלימינוי יו"ר ו -ד

 .כמפורט בהמשך בחירת נציגי ציבור לוועד הנהלה ולהנהלות -ה

 לחברות של חברים חדשים.קבלה  -ו

לתקנון  89סעיף מהחברים )מעוגן ב 10%דיונים בנושאים בחתימת  -ז

 הקיבוץ(.

 ערכאת ערעור על החלטות ועד הנהלה. -ח

 . כל נושא שוועד ההנהלה יביא לדיון באסיפה -ט

 

ועד  יש להתאים את נוהל הערעורים של הקיבוץ למצב המוצע לעיל, הכולל .2

, והגבלת הערעורים בפני האסיפה   ההנהלה כערכאת ערעור מתחת לאסיפ

 ועדכון נוהל ערעורים. ,תקנוןב  111תיקון סעיף על החלטות הוועד במסגרת 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 סוגיות נוספות  -אסיפה 

 

א)ג( לתקנון הקיבוץ מתייחס לאפשרות להביא חלופה שלמה  96יובהר שסעיף   .1

 להצעת החלטה של ועד ההנהלה, ולא סעיפים בודדים ממנה.

 

תהליך מקדים של דיון ציבורי והעלאת הסתייגויות בפני ועד ההנהלה  יתקיים .2

 בהצעת דיון כל לפני , יןילפי הענ)דירקטוריון( או הנהלת קהילה/עסקים 

 .  באסיפה החלטה

 

לעיל יופעל לתקופת ניסיון. בתום תקופת הניסיון   1+2הנוהל המוצע בסעיף  .3

יתקיים דיון ציבורי לבחינה והחלטה  2021במהלך הרבעון הראשון של שנת 

באסיפה ובקלפי לגבי הנוהל הנכון והמתאים לקיבוץ נען. ועד ההנהלה אחראי  

 לקיום ויישום סעיף זה.  

 

עד ההנהלה מראש, ודה ונמסרו לוהצעות לסדר יידונו באסיפה, רק במי .4

 בהתאם ללוחות זמנים כפי שייקבעו על ידי ועד ההנהלה.

 

 הנהלה ועד .ב 

 

 כללי 

 . השיתופיות האגודות תקנות לדרישות בהתאם הנהלה ועד ייבחר 

 

 ייעוד

כבכל אגודה שיתופית, ועד ההנהלה הינו הגוף הניהולי הבכיר בקיבוץ. ייעודו הוא  

ומדיניות ארוכת טווח לקיבוץ, לקבוע את סדר היום של האסיפה  להתוות דרך 

 ולהיות סמכות מנחה ומפקחת על גופי הניהול השוטפים. 

 

 וישיבות הועד משך קדנציה, הרכב

שיבחרו ע"י האסיפה    חברי קיבוץ נבחרי ציבור   12מספר חברי הועד יעמוד על   .1

 9על מנת להבטיח ייצוגיות לכלל הסקטורים בקיבוץ, יבחר כל חבר    .הכללית

  יתמנו   ביותר   הרב  הקולות  מספר   את  שיקבלו  המועמדים  12  -ו  בלבדמועמדים  

 .ההנהלה ועד כחברי

 

הם  אף    ובחר ישימנהל/ת הקהילה ומנהל/ת העסקים של הקיבוץ,  "ר הקיבוץ,  יו .2

במקרה   . נעןי ועד לכל דבר, אם הינם חברי חבר  ויהי ע"י האסיפה הכללית, 

מי מממלאי התפקידים   אם. כזה, יו"ר הקיבוץ ישמש גם כיו"ר ועד ההנהלה
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הוא יהיה חבר ללא זכויות הצבעה בועד ההנהלה. במידה ,  נען  חבר   אינולעיל  

 שייבחר  הועד מחברי אחד יהיה ההנהלה ועד"ר יוויו"ר הקיבוץ אינו חבר נען, 

  דרישות  מול אל פורמלי בעיקרו יהיה, כזה במקרה תפקידו. הועד חברי"י ע

 .ריותורגולט

 

ועד ההנהלה יתכנס לכל הפחות אחת לחודש ובמידת הצורך בתדירות גבוהה   .3

 .בעלי זכות ההצבעה ישיבת ועד מחייבת נוכחות רוב חברי הועדיותר. 

 

 דין. ועד ההנהלה יפרסם פרוטוקול ישיבה לאחר כל ישיבת ועד, עפ"י  .4

 

סדנה  חברי ועד נבחרים יעברו הכשרה שתכלול, בין השאר,הקיבוץ ישאף ש .5

הכוללת הסבר משפטי, גיבוש הועד כצוות, היכרות עם הקיבוץ, פרקים מקורס  

 .ועוד דירקטורים

 

 תפקידים, סמכויות ואחריות ועד הנהלה

 . על פי הדיןהסמכויות כל  .1

 

   .קביעת סדר היום של האסיפה .2

 

 . מדיניות הקיבוץ לטווח הארוךהתוויית  .3

 

בחינה וגיבוש החלטות והמלצות לאסיפה בסוגיות אסטרטגיות כגון שינויים   .4

 באורחות חיים, מבנה ארגוני.

 

אישור תקציבי והתכניות השנתיות של הקהילה והעסקים ודו"חות מבוקרים   .5

התקציב  הועד לא נכנס לרזולוציות של    –והעברתם לאישור האסיפה )הבהרה  

אלא בודק התאמה בין המקורות לשימושים, מתייחס לדילמות ו/או בקשות  

 של הנהלת קהילה בהקשר התקציבי וכו'(. 

 

: הגורם שאליו  כמפורט ב'עץ' המבנה הארגוני  יםמנהלאחריות על ההנהלות וה .6

מדווחים דיווח על ביצוע מעת לעת, גורם מפקח )כולל עמידה במסגרת 

  .בתכניות השנתיות וביעדים שהוגדרו להנהלת קהילה ולעסקים(תקציבית, 

 

 אחריות ישירה בנושאים כדלהלן:  .7

 קרקעות ושימושי קרקע -א

 בשטחי הקיבוץ  תכנון -ב
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 דיור, בניה ושיוך דירות -ג

 תשתיות ראשיות -ד

   נכסים הכספיים של הקיבוץהשימוש ב -ה

 תהליכים אסטרטגיים -ו

 יחסי החוץ של האגודה  -ז

 

 .והנהלות מנהליםת ערעור על החלטות ערכא .8

 

 . פיקוח וניהול יחסי הגומלין בין המגזר הקהילתי לעסקי .9

 

 . (מינויים אישור וביטול מינויים )בהתאם למה שייקבע בהמשך בנוהל .10

 

 .איחוד ועדים(כל עוד קיים ועד מקומי )משמש גם כ   .11

 

 

 קיבוץ ר"יו .ג

 

 כללי 

  .הניהולית המערכתקיבוץ הינו האדם העומד בראש "ר יו

 

 ייעוד

שכלל  לוודא  , התוויית הדרך והאסטרטגיהב ה הינשל יו"ר הקיבוץ עיקר אחריותו 

לקידום   ויעיל פועלות באופן תקין המגזרים  מנהלילרבות המערכות הקיבוציות 

את ועד   מנהל. בנוסף, יו"ר הקיבוץ , ועל פי החלטות הקיבוץמטרות הקיבוץ

 ההנהלה.

 

 הקיבוץ"ר יותפקידים, סמכויות ואחריות 

 . לזימון ישיבות ועד ההנהלה, קביעת סדר היום שלהן וניהולן אחראי .1

 

  .מעקב שוטף אחר ביצוע החלטות ועד ההנהלה מנהל .2

 

מביא בפני אסיפת הקיבוץ את כל העניינים הדורשים את הכרעתה, מדווח לה  .3

 .אירועים חריגים לפי הצורךעל עמידה בתכניות לפחות פעמיים בשנה ועל  

 

ממליץ למוסדות הקיבוץ המוסמכים, בעת הצורך, על החלפת ממלאי  .4

 . תפקידים ומעורב במינוי ממלאי תפקידים בכירים בקיבוץ ובתאגידיו
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 . יוזם החלטות לשינויים במבנה הארגוני ושינויי תקנונים ונהלים בהתאם לצורך .5

 

קנות ותקנון הקיבוץ לשם מימוש  מנוהל עפ"י החוק, הת  יבוץמפקח על כך שהק .6

 . יומיטבי של מטרות

 

 . הכוונה, ליווי ופיקוח ישיר על ממלאי התפקידים הבכירים בקיבוץאחראי על  .7

 

 . הקיבוץ רשויותמיסוד תהליכי בקרה ודיווח תקופתיים לאחראי ל .8

 

 . יןיייצוג הקיבוץ בפני גורמי חוץ לפי הענ .9

 

 . שנתית/אסטרטגית מתעדכנתאחראי על בניית ויישום תכנית רב  .10

 

צמיחה אחריות ישירה לתהליכים אסטרטגיים כגון שיוך דירות, תכנון, בעל  .11

 . , שינויים באורחות החיים וכיוב'דמוגרפית

 

  דין, התקנון מפקח על כך שעסקי הקיבוץ מנוהלים עפ"י ה - בתחום העסקי  .12

והחלטות הקיבוץ, לשם מימוש מיטבי של מטרות הקיבוץ ובהתאם 

 לאסטרטגיה ברורה וניהול סיכונים מוגדר.

 

 קהילה הנהלת .ד

 

 כללי 

   .הקיבוץ של ההנהלה ועדול כפופה הקהילה הנהלת

 

 ייעוד

  והמוניציפלית הקהילתית החיים מערכת וקידום   לניהול אחראיתהנהלת הקהילה 

 .נען קיבוץ   וילדי  לחברי ורווחה חיים איכות להבטחת

 

 הרכב

 .הנהלת הקהילה( משמשת כיו"ר הקהילה ) מנהלת .1

 

 אשכולות חינוך, בריאות ורווחה ותרבות וקהילה. מנהלי .2

 

 תנאי סף הוא פניות ומחויבות.    -שנבחרים ע"י האסיפה הכללית נציגי ציבור   5 .3
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כספים,   ת/מנהל, נוספיםה האשכולות מנהלי, םעסקי מנהל/תיו"ר קיבוץ,  .4

 .בהתאם לצורךלדיונים מוזמנים  –מש"א וממלאי תפקידים אחרים  מנהלת

 

 

 תפקידים, סמכויות ואחריות הנהלת קהילה

(  והשקעות תקציב, מטרות)  לקהילה שנתית ורב שנתית תוכנית גיבוש .1

 .לאישור  ההנהלה ועדול והגשתה

 

 .הקהילה  של  השנתית בתוכנית ועמידה יישום על בקרה .2

 

 .בחריגות טיפול לרבות  חברתיות ונורמות החלטות לקיום אחריות .3

 

 והבאתם הקהילה בתחומי ותקנונים הסדרים, נהלים לעדכון הצעות גיבוש .4

 . נען תקנון כללי פי -על לאישור 

 

 גיבוש לרבות, בקהילה ותשתיות מוסדות, ענפים וקידום ניהול על בקרה .5

 .הקהילה בתחומי פעילות או  ענף סגירת על המלצה

 

 קביעת קריטריונים ואישור פעילות יזמית של חברים בשטח הקיבוץ.  .6

 

מענה לבעיות פרט, עניינים אישיים של החברים ועניינים שבין חברים ובינם   .7

   . לבין הקיבוץ

 

 .אחריותה שבתחום גופים החלטות על ערעור  ערכאת .8

 

  .אחריות לנורמות ההתנהלות במרחב הציבורי .9

 

 .הקהילה מנהלתגוף תמך ל .10

 

 . נושאים שונים בתחומי הקהילה .11

 

 החלטות הנהלת קהילה שאינן בנושאי פרט יפורסמו לחברים. סיכומי ישיבות ו
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 הקהילה מנהלת .ה

 

 כללי 

אחת משני המנהלים הבכירים בקיבוץ הכפופים ליו"ר הקיבוץ וועד ההנהלה 

 ומשתתפת קבועה בישיבות ועד ההנהלה.

 

 ייעוד

מנהלת הקהילה אחראית לניהול המגזר הקהילתי והמוניציפלי של הקיבוץ.  

עומדת בראש הנהלת הקהילה, אחראית לכינוסה, קביעת סדר יומה,  בנוסף, 

 .ניהול ישיבותיה ודיווח על פעילותה

 

 ת קהילה/הלמנתפקידים, סמכויות ואחריות  

שוטף של תקציבי  ניהול, מעקב ובקרה של התקציב השנתי. ניהול אחראית ל .1

הקהילה, עפ"י המקורות העומדים לרשותה. אחריות לתקציבי כל הועדות 

 . וענפי הקהילה

 

 . של כלל ענפי הקהילהוהרב שנתיות ת לתכניות העבודה השנתיות איאחר  .2

 

 . טיפול בבעיות שוטפות בתחומי הקהילה השוניםאחראית ל .3

 

 .מערך השירותים הניתנים לחבר  אחראית על .4

 

 . על מערך המיסוי הפנימי איתאחר  .5

 

   .על פיתוח נכסי הקהילה איתאחר  .6

 

 .קהילתית-ניהול תקשורת פניםאחראית על  .9

 

   .הבטחון הסוציאליתחום על ת איאחר  .10

 

האשכולות, הפעילויות והוועדות שבתחום   מנהלייהול וליווי של אחראית על נ .11

 .הקהילה

 

 .כתובת לבעיות אישיות של החבריםמהווה  .12

 

 . להבטחת זכויות החבר ומילוי חובותיו כלפי הקיבוץת איאחר  .13
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 .בייצוג הקיבוץ מול מוסדות חוץ בענייני הקהילה משתתפת .14

 

 .ניהול מערך הקשר והפצת המידע לציבור בכלל התחומיםאחראית על  .15

 

 

 

 (דירקטוריון) עסקים הנהלת .ו

 

 כללי 

בנפרד מהמגזר תנהל את המגזר העסקי של נען  / דירקטוריון הנהלת העסקים

כל  היה בעל גוף זה י תהיה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ. הקהילתי, ו

לקבל החלטות ולהניע את הפעילות העסקית של נען,   וסמכויות שיאפשרו ל ה

 ה.באסיפשתאושר על פי מתווה תוכנית אסטרטגית  

 

 ייעוד

 ניהול עסקי הקיבוץ במטרה להשיא רווחים לקיבוץ ולחבריו. 

 

 הרכב

 .(הנהלת עסקיםחבר ה יו"ר הקיבוץ בכל מקר  כלכלייו"ר קיבוץ או יו"ר ) יו"ר  .1

 

 .העסקים מנהל/ת .2

 

 .הנבחרים באסיפה הכלליתנציגי ציבור חברי נען  5 .3

 

 . ת הכספים של הקיבוץ/מנהל .4

 

 .יתמנה ע"י ועד הנהלהשדירקטור חיצוני מקצועי  .5

 

 )דירקטוריון( עסקים הנהלת וסמכויות אחריות, תפקידים

שנים, להביאה לאישור   5 -תכנית אסטרטגית עסקית לפחות אחת ל כיןלה .1

ועד הנהלה ולאחר מכן לאסיפה וליישמה. התכנית תכלול התייחסות לנטילת  

 סיכונים, השקעות צפויות, הגבלות מיוחדות וכד'.  

 

 לאשר השקעות הון/ הלוואות בהתאם לתכנית העסקית האסטרטגית.   .2
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הפרשת רווחים מהמגזר העסקי למגזר עד ההנהלה על מדיניות ולהמליץ ל .3

 הקהילה. 

 

להכין לאישור ועד ההנהלה את התכנית העסקית של המשק/העסקים ולדווח   .4

 על ביצועי העסקים בשנה החולפת ותכנית לשנה הבאה בדיון תכנית המשק.  

 

 

פה דוח חצי שנתי על יבנוסף תדווח הנהלת העסקים לועד ההנהלה ולאס .5

 ביצוע התכנית העסקית.  

 

תכנית אסטרטגית, תקציב וביצועי  עסקית, התכנית היישום על לפקח ולבקר  .6

 .  עסקיהמגזר ה

 

 להנחות ולפקח על הפעילות הכספית וניהול היתרות הכספיות. .7

 

לפתוח/ לסגור פעילות, תאגידים וענפים עסקיים במגזר המשק/העסקים   .8

 באישור ועד ההנהלה.

 

 למנות את נציגי הקיבוץ בשותפויות עסקיות ובתאגידים עסקיים.   .9

 

יר את סדר היום לדיוניה ואת הפרוטוקולים לוועד  הנהלת העסקים תעב .10

 ההנהלה.

 

יפורסמו לחברי הקיבוץ ככל שפרסומם או, לגבי   הדירקטוריון סיכומי ישיבות 

 החלטות הדירקטוריון עיתוי פרסומם, אינו פוגע באינטרסים הכלכליים של נען.  

 

 עסקי ר"יו .ז

 

 כללי 

. אנו מוצאים תפקיד זה  ר עסקי"יו בנען מתקיים, בעת עריכת הצעה זו, תפקיד 

בהתאם לאתגרים   , כתפקיד פונקציונלי, קרי, כזה שיש לשקול את הצורך בו

העומדים בפני הקיבוץ מעת לעת והיכולות הניהוליות והמקצועיות של ממלאי  

 העסקי.   מנהלהתפקידים האחרים, בדגש על יו"ר הקיבוץ וה

ועד ההנהלה הנבחר של הקיבוץ יבחן את הצורך בתפקיד לעת הזאת ויגבש  

 החלטה בהתאם.
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 ייעוד

עסקית מיטבית ארוכת טווח לקיבוץ, במטרה  לגבש מדיניות ו אסטרטגיה להתוות

להשיא רווחים לקיבוץ ולחבריו. כאמור, ייעוד זה יכול שיתמלא ע"י יו"ר הקיבוץ  

 בהתאם לנסיבות כפי שיוחלט מעת לעת.

 

 

 םעסקי ת/מנהל .ח

 

 כללי 

וועד ההנהלה , כפוף ליו"ר הנהלת העסקים  אחד משני המנהלים הבכירים בקיבוץ

 בישיבות ועד ההנהלה.ומשתתף קבוע 

 

 ייעוד

 ניהול עסקי הקיבוץ במטרה להשיא רווח מירבי לקיבוץ ולחבריו.

 

 עסקיםת /הלמנתפקידים, סמכויות ואחריות 

של המגזר   מכין ומביא לאישור הנהלת העסקים את תוכניות העבודה השנתיות .1

 .העסקי

 

 . של המגזר העסקי שנתיות-מוציא לפועל את התוכניות השנתיות והרב .2

 

 את הפיתוח עסקי.   מנהליוזם ו .3

 

 על המקרקעין המשרת את הפעילות העסקית. אחראי .4

 

של מכסות הייצור וההקצאות הניתנות  דיןלהפעלה מיטבית ועל פי ה אחראי .5

 לקיבוץ לפעילות עסקית. 

 

 הפעילויות העסקיות. מנהליישיר על  אחראי .6

 

מקצועית על מחלקת החשבונות והכספים )האחריות הניהולית על  אחראי .7

 הכספים הינה של היו"ר הקיבוץ(.  מנהל/ת
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 ודיור שיוך מנהלת .ט

 

 כללי 

-חברתי-פרויקט השיוך והסדרת תחום הדיור בקיבוץ מהווים את האתגר הארגוני

למנהלת תכנוני המשמעותי ביותר בנען בשנים הקרובות. לפיכך, יש לתת  -תקציבי

הדיור והשיוך את המקום והמשקל הראוי לה במבנה הארגוני, לפחות לשנים  

 . מנהלתלאור כל זאת הוגדרו מחדש תפקידי ה הקרובות.

 

 

 ייעוד

 להביא לידי ביצוע את החלטת הקיבוץ על שיוך הדירות לחבריו; .1

 

מתן פתרונות דיור נאותים ויצירת האפשרויות לבניית בתי מגורים לכל   .2

 החברים.

 

 דיור שיוך ו מנהלת הרכב

 

 נציגי ציבור.    5-והמנהלת מנהל/ת תורכב מ מנהלתה .1

 

 מנהלתיו"ר הקיבוץ, אשר יחד עם ראש הל הלת כפופיםנוראש המ מנהלתה .2

 יטפלו בריכוז ותיאום המאמצים הנדרשים.  

 

 דיורשיוך ו מנהלת וסמכות אחריות, תפקידים

 

 ומקיפה לטווח ארוך לכל נושא הדיור בנען.יצירת אסטרטגיה ותוכנית כוללת  .1

 

 ת נען.יאוכלוסיב טיפול בנושאי הדיור הקשורים לכלל הרבדים  .2

 

 ות.הרלוונטיהתאמת התקנונים וההחלטות  .3

 

בניה    צורךלתוכניות בינוי ותוכניות לדגמי בתים,  כמו    תכנונייםהובלת מהלכים   .4

 .למגורים

 

 למגורים, הן קבע והן זמניים. אחריות על תור הזכאות בכל הקשור  .5
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, באמצעות  יצירת המסגרת הארגונית והתפעולית להקמת שכונות חדשות .6

 . מנהלת בניה ייעודית

 

 הכנת הצעות תקציביות למעורבות וסיוע של הקיבוץ לחברים בשיוך ובבניה.  .7

 

כתובת לחברים בנושאי דיור ובמציאת פתרונות לדיור על בסיס שוטף,   .8

במקרים של בעיות אישיות הנוגעות לשיוך הדירות   ואחריות לאיכלוס הדירות.

מנהלת השיוך והדיור לדיון   מנהל/תוהובאו בפני הנהלת הקהילה, יוזמן 

 בהנהלת הקהילה.

 

 מיון המגורים לדיור קבע לשיוך, ולדיור זמני.  .9

 

 תוכנית חלוקה למגרשים של כל מגורי הקבע בנען.יות על אחר  .10

 

הפעלת גישור ובוררות בין החברים ובין החברים לקיבוץ לעת מחלוקות בעניין   .11

 הפרצלציה ושיוך הדירות.

 

 יצירת הזיקה בין כל בית אב לבין בית הקבע שלו. .12

 

הכנת ההסכמים והחתמת החברים על כל ההסכמים הנדרשים לשם שיוך   .13

 הדירות.

 

 צוג הקיבוץ במהלך השיוך מול רמ"י.יי .14

 

 .קביעת מדיניות ופיקוח על הבניה הפרטית בנען  .15

 

 תגיש תקציב שנתי במסגרת תוכנית המשק. מנהלתה .16

 

, על בסיס  מנהלת, מוסמכת המנהלתלשם הוצאה לפועל של תפקידי ה .17

התקציב השנתי, להעסיק יועצים שונים, להזמין עבודות וחוות דעת, לשלם  

 שכ"ע, וכד'.

 

 ארגונים  היבטים

בתמיכה של יחידות  בכפיפות לוועד ההנהלה של הקיבוץ, ותפעל  מנהלתה .1

המטה )כספים, מש"א, תיכנון, קרקעות( והנהלת הקיבוץ, ותקבל שירותים לפי  

 צרכיה.
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 של הקיבוץ.   התיאוםהמנהלת יהיה חבר בצוות  מנהל/ת .2

 

 

  -בנען  תפקידים ובעלי מנהליםל כהונה ואורך מינוי נוהל .י

)חוברת   2008יוני    -בחוברת שינוי אורחות החיים    7בא במקומו של פרק    נוהל זה

 .הטורקיז(

 

 המוצע הנוהל מטרות

 שיפור והתמקצעות בתהליכי המינוי בנען. .1

 

 לריענון משרות ותפקידים.אפשרות מובנית  .2

 

 הגדרות תפקידים ברורות לאיתור ומינוי אנשים בהתאמה גבוהה.  .3

 

הגברת השקיפות לתהליכי המינוי ומתן הזדמנויות נוספות לפרנסה, תעסוקה   .4

 ומעורבות חברתית לחברים. 

 

 כללי 

, ימונו לאחר הליך מכרז  לרבות נציגי ציבור בגופי הניהול כל בעלי התפקידים .1

 נוסח המכרז שיפורסם לציבור יכלול הגדרת תפקיד וכישורים נדרשים. ציבורי.  

 

הליך המכרז, יוקם צוות איתור ייעודי בהתאם להגדרות לטובת הפעלת  .2

המובנות שנקבעו לקבוצה אליה משתייך התפקיד )ראה פירוט בנושא זה  

בכל צוותי האיתור כמפורט להלן, מנהל/ת  במסגרת החלוקה לקבוצות(.

 מש"א הוא האחראי לריכוז תהליך האיתור ועבודת צוות האיתור. 

 

רך ולפי הבנתם, לשכנע חברים בעלי כישורים  צוותי האיתור יפעלו במידת הצו .3

בהינתן שכל התנאים שווים, תהיה    מתאימים, כדי שיגישו מועמדותם לתפקיד.

 עדיפות בקבלה לתפקיד לחבר נען על פני מי שאינו חבר הקיבוץ. 

 

במקרה של חשש לניגוד עניינים, לרבות במקרה של קרבה משפחתית מדרגה  .4

ראשונה ושנייה, בין החבר/המועמד המציע את עצמו לתפקיד לבין מי  

ימנע המוסמך לקבל החלטה, מלהיות    –שמוסמך לקבל החלטה בעניינו 

 שותף להחלטה. 

 



 
 

16 
 

עניינים. החלטה בעניין  לא יוכל אדם לכהן בשני תפקידים, שיש ביניהם ניגוד  .5

 .זה תינתן בידי צוות האיתור הרלוונטי

 

לעת סיום תקופת כהונה, תתקיים חשיבה מחודשת ובדיקה לגבי התפקיד:   .6

 צרכי הארגון והשינויים שחלו, התאמות בהגדרת תפקיד, היקף משרה וכד'.  

 

צוותי האיתור יפעלו במידת הצורך ולפי הבנתם, לשכנע חברים בעלי כישורים   .7

 מתאימים, כדי שיגישו מועמדותם לתפקיד. 

 

להתייעץ עם אנשי מקצוע ו/או ידע רלוונטיים לצורך   צוותי האיתור יוכלו .8

 הבחירה, אך אלה יהיו ללא זכות הצבעה.

 

 קהילה/ עסקים.   -המגזרים מנהליהאחריות לקיום נוהל זה היא של  .9

 

 מש"א וצוות האיתור הייעודי )מפורט בהמשך(. מנהל/תהנוהל יתופעל ע"י  .10

 

  שבסמכותו   הגורם  הוא  הממנה  הגורם  –  כהונה  תקופת  סוף  לפני  מינוי   הפסקת .11

 עובד בין הצורך במידת המתבקשים התהליכים לאחר ) סיום על להחליט

 (.למעסיק

 

 

התפקידים יחולקו לשלוש קבוצות התייחסות עיקריות, כשלכל קבוצה  

 ומינוי מותאם:הליך איתור 

 

תפקידים ציבוריים הקובעים מדיניות, לרבות המחויבים על פי   - 1קבוצה 

 הרגולטור, וניהול בכיר. 

 

 : ע"י אסיפת הקיבוץ והקלפי. בחירה ומינוי

 

הצוות,   מנהל/ת -מש"א  מנהל/ת: צוות איתור ציבורי: ע"י איתור, מיון והמלצה

נציגי ציבור  ארבעההמגזר הרלוונטי )קהילה/עסקים(,  מנהל/תיו"ר קיבוץ ו

, כאשר בכל מכרז ישתתפו בצוות האיתור לכל הפחות  שייבחרו באסיפת הקיבוץ

 .  שני נציגי ציבור מבין ארבעת הנציגים שנבחרו

מנהל/ת  -  הרכב הצוות יכלול את במקרה בו הצוות עוסק בהחלפת יו"ר הקיבוץ 

נציגי ציבור מוועד ההנהלה. מנהל/ת   2-מצוות איתור ציבורי ונציגי ציבור    2מש"א,  

  .מש"א הנו מנהל הצוות
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  הרכב הצוות יכלול את   במקרה בו הצוות עוסק בהחלפת מנהל/ת קהילה/עסקים

  1נציגי ציבור מצוות איתור ציבורי ונציג ציבור  2יו"ר הקיבוץ, מנהל/ת מש"א,  -

  .מוועד ההנהלה

יא בפני ועד ההנהלה ולאחר מכן בפני האסיפה, לבחירת  צוות האיתור הציבורי מב

 החברים, את המועמד המתאים ביותר.

 

עמידה בתנאי עבור תפקידים בשכר הגדרות המכרז יאושרו ע"י ועד ההנהלה. 

 .הסף של המכרז הנו תנאי מתלה

 

 שמונה שנים לכל היותר. -הגבלת שנים בתפקיד בקבוצה זו 

 

 

 :1בקבוצה רשימת התפקידים 

 יו"ר קיבוץ  .1

 נציגי ציבור לוועד ההנהלה .2

 לצוות מינוי ציבורי  נציגי ציבור  .3

 יו"ר אסיפה  .4

 יו"ר וחברים לוועדת ביקורת .5

 יו"ר וחברים לצוות קרן מילואים פנסיה  .6

 קהילה  מנהל/ת .7

 עסקים מנהל/ת .8

 יו"ר דירקטוריון עסקי  .9

 יו"ר וחברים לוועדת קלפי  .10

 נציגי ציבור להנהלת קהילה .11

 נציגי ציבור להנהלת עסקים   .12

 מינהלת דיור ושיוך  מנהל/ת .13

 מינהלת הדיור נציגי ציבור ב .14

 יו"ר וחברים לוועדת קבלה  .15

 נציגי ציבור בוועדת חינוך  .16

 

 

את הפעילות   מנהלים. ובעסקים ענפים ופעילויות בקהילה מנהלי -2קבוצה 

, כמפורט  השוטפת וחיי היומיום ומיישמים מדיניות, לרבות ועדות וצוותי משנה

 להלן:

 

 : ע"י ועד ההנהלה. בחירה ומינוי
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   .מגזריצוות איתור ע"י : איתור מיון והמלצה

 

  או מנהל/ת עסקיםו/ קהילה מנהל/תמרכז הצוות,  – מש"א  מנהל/ת: חברי הצוות

 .שנבחרים בוועד ציבור מוועד ההנהלה  ינציגשני או יו"ר הקיבוץ, ו/

 

תהליך אשרור לקדנציה נוספת ע"י צוות האיתור    - בתום תקופת הכהונה הראשונה  

הרלוונטי. התהליך יכלול: בחינת עמידה ביעדי התפקיד והענף במסגרת תכנית 

ר, פגישה ישי מנהל/תהמשק, פרסום התהליך לציבור וקבלת משוב, חוות דעת 

עם המועמד לגבי תכניותיו והנושאים שיקדם בתקופת הכהונה הבאה, נקודות  

 לשיפור ויכולת היישום.  

יפורסם מכרז. ממלא התפקיד,   –שנים(  8)אחרי  בתום תקופת כהונה שנייה

שתקופת כהונתו השנייה ומעלה הסתיימה, יגיש את  מועמדותו,  אם ירצה בכך, 

 .על פי הנוהל, לבחירה מחדש

 

 :2רשימת התפקידים בקבוצה 

 כספים   מנהל/ת .1

 איתור(הצוות את מש"א )יו"ר הקיבוץ מרכז   מנהל/ת .2

 יו"ר וחברים לצוות עזרה הדדית .3

 וועדת ישוב  .4

 האשכולות   מנהלי .5

 

 

 כלל המשרות הנוספות בקהילה ובעסקים. -3קבוצה 

 

המגזר  מנהל/ת מרכז הצוות, –  מש"א מנהל/ת: , בחירה ומינויאיתור 

 . )במידה ויש( ישיר  מנהל/ת)קהילה/עסקים(, ו

 

 :3רשימת התפקידים לדוגמא בקבוצה 

 כלבו מנהל/ת .1

 בריכה מנהל/ת .2

 הנהח"ש מנהל/ת .3

 בית הדרים מנהל/ת .4

 בחינוך מנהלים .5

 וכדומה  ענפים בקהילה ובעסקים מנהלי .6

 


