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 משולחן וועדת מינויים ומכרזים:

בהנהלת ) מכרז לבחירת נציגי ציבור 2 בנען ו-(וועד הנהלה) מכרז להקמת 1היום מתפרסמים שני מכרזים: (
 . נציגי הציבור נבחרים ע"י האספה הכללית של נען.קהילה

המבנה הצעת צוות ההיגוי  לשינוי  - 70%ברוב של מעל  בקלפי שהתקיימה בערב סוכות– נבחרה רקע:

. אישור ההצעה על ידי החברים בנען הנו הסנונית הראשונה לתוצרי הארגוני וקבלת ההחלטות בנען

 .2018", שיצא לדרך בדיוק לפני שנה, באוקטובר 2030התהליך האסטרטגי "נען 

, הבמהותה החדש נציגי ציבור בהנהלת הקהילה, 5מכרז לבחירת  בנען ווועד הנהלהפרסום "קול קורא" להקמת 
 הוא שלב ראשון ביישום ההחלטות שנתקבלו בקלפי.

 

  נציגי ציבור בוועד ההנהלה12מכרז לבחירת 

) לתקנות האגודות 1. הוועד כפוף לשלוש אינסטנציות: (וועד ההנהלה הנו הגוף הניהולי הבכיר בקיבוץכללי: 
 ) להחלטות האספה הכללית 3) לתקנון הקיבוץ; (2השיתופיות; (

 ייעודו של וועד ההנהלה הוא להתוות דרך ומדיניות ארוכת טווח לקיבוץ, לקבוע את סדר היום של ייעוד:

 האספה ולהיות סמכות מנחה ומפקחת על גופי הניהול השוטפים.

  חברי קיבוץ, נבחרי ציבור, שייבחרו על ידי האספה הכללית.12מספר חברי הוועד יעמוד על הרכב:

  שנים. 4 אורך תקופת כהונה: 

פעם בחודש לכל הפחות ובמידת הצורך בתדירות גבוהה יותר. ישיבות הועד מחייבות תדירות ישיבות הוועד:

 נוכחות של רוב חברי הוועד בעלי זכות הצבעה.

 

  נציגי ציבור בהנהלת הקהילה5מכרז לבחירת 

 הנהלת הקהילה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ. : כללי

 הנהלת הקהילה אחראית לניהול וקידום מערכת החיים הקהילתית והמוניציפאלית להבטחת איכות ייעוד:

 חיים ורווחה לחברי וילדי קיבוץ נען.

 מנהלות  אשכולות 3 משמשת כיו"ר ההנהלה; – חברים. מנהלת הקהילה 9 מספר חברי ההנהלה עומד על הרכב:

 חברים 5 אשכול החינוך, אשכול הבריאות, הרווחה והסיעוד ואשכול התרבות והקהילה. ו-–הליבה של הקהילה 

 נציגי ציבור.

  שנים. 4 אורך תקופת כהונה: 

אחת לשלושה שבועות לכל הפחות ובמידת הצורך בתדירות גבוהה יותר. תדירות ישיבות הנהלת הקהילה:

 ישיבות הנהלת הקהילה מחייבות נוכחות של רוב חברי ההנהלה בעלי זכות הצבעה.
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 הליך המכרזים, תפקיד צוות האיתור והרכבו, שיתוף הציבור:

 כל חבר וחברה יכולים להגיש את מועמדותם לכהן בוועד ההנהלה. דרישות הסף הן: חבר/ת הגשת מועמדות:

 נען, פניּות ומחויבות.  **מועמדים להם קרבה מדרגה ראשונה לא יוכלו לכהן יחדיו בוועד**

 מרכזת הצוות, נמרוד זיו- יו"ר –: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א חברי צוות האיתור הציבורי לוועד ההנהלה

 נען, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי)  - נציגות צוות מינויים ומכרזים. 

 מנהלת הצוות, נמרוד זיו - –: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א חברי צוות האיתור הציבורי להנהלת הקהילה

 מנהלת הקהילה, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי) - נציגות צוות מינויים –יו"ר נען, רעיה בן-אברהם 

 ומכרזים. 

 הצוות יוודא שהאינטרס הציבורי יישמר בהליך המכרז, שיינתן תפקידיו של צוות האיתור בשני המכרזים:

סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל חבר וחברה מתוך הציבור,  שההליך יהיה שקוף לציבור. הצוות לא יסנן את 

פניות החברים ולא יערוך ראיונות התאמה. הצוות מרכז את פניות המועמדים, דואג לפרסם לציבור מידע 

תמציתי אודותיהם, לפני הצגתם באספה ובחירתם בקלפי. הצוות יפעל, ככל יכולתו, להביא לבחירת הציבור 

), ולצורך כך 5) ובהנהלת הקהילה (12מספר מועמדים רב יותר ממספר החברים הנדרשים  לכהן בוועד ההנהלה (

יקיים פניו ׂת יזּומות לחברות וחברים בנען. 

שיתוף הציבור 

 20:00 בשעה 23.10.19ביום רביעי - תתקיים שיחה פתוחה למתעניינים – 

תכליתה של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסביר ולענות על שאלות של חברים אודות מהותו וייעודו של וועד 
ההנהלה - תדירות הישיבות ואופן התנהלותן, מהם הנושאים המובאים לדיון בוועד ההנהלה, מי מעלה את 

הנושאים וכיצד? מה מעמדם של חברי הצוות אל מול חברי הקיבוץ, איזו הכשרה עוברים חברי הוועד ועוד.  

מטרה נוספת לתת מידע אודות מהותה וייעודה החדש של הנהלת הקהילה, הנושאים שעל סדר יומה, תדירות 
המפגשים ואופיים, מעמדם של חברי ההנהלה אל מול חברי נען וכיוצב'.  

 בנוסף תינתנה תשובות ויובלטו ההבדלים בין כהונה בוועד ההנהלה לבין כהונה בהנהלת הקהילה.

מטרתה של השיחה הפתוחה היא להנגיש את מירב המידע עבורכם, החברים המעוניינים להציע את מועמדותם, 
 על מנת שתוכלו לבחון ולהעריך אם להגיש מועמדות ובאיזה גוף אתם מתאימים לכהן.

 השיחה תשודר בווידיאו נען, תוקלט ותשודר שוב לבתי החברים במהלך תקופת המכרז

 

 2.11.2019מוצ"ש, מועד סגירת המכרזים:   18.10.19מועד פרסום המכרזים:

הצוות וההנהלה מזמינים בחום את החברות והחברים שרוצים להשפיע ולקחת חלק בחייה וצביונה של נען, 
להגיש את מועמדותם ו/או להמליץ בפנינו על חברות וחברים שאתם סבורים כי מתאימים לכהן בוועד ההנהלה 

 או בהנהלת הקהילה.

 michraznaan@gmail.comבכדי להגיש מועמדות יש לשלוח קורות חיים, או מכתב הצהרת-כוונות, לכתובת 
 או להניח בתיבת הדואר של מש"א.

 , ואל כל אחד מחברי צוות האיתור.למידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז

 שני המכרזים מפורסמים במלואם, ביתר פירוט,באתר נען ונשלחים בתפוצת מייל ישירות לחברים.  בהצלחה!
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	פרסום נלווה לדף מידע 18.10.19
	משולחן וועדת מינויים ומכרזים:
	היום מתפרסמים שני מכרזים: (1) מכרז להקמת וועד הנהלה בנען ו-(2) מכרז לבחירת נציגי ציבור בהנהלת קהילה. נציגי הציבור נבחרים ע"י האספה הכללית של נען.
	רקע: בקלפי שהתקיימה בערב סוכות– נבחרה ברוב של מעל 70% - הצעת צוות ההיגוי  לשינוי המבנה הארגוני וקבלת ההחלטות בנען. אישור ההצעה על ידי החברים בנען הנו הסנונית הראשונה לתוצרי התהליך האסטרטגי "נען 2030", שיצא לדרך בדיוק לפני שנה, באוקטובר 2018.
	פרסום "קול קורא" להקמת וועד הנהלה בנען ומכרז לבחירת 5 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה, במהותה החדשה, הוא שלב ראשון ביישום ההחלטות שנתקבלו בקלפי.
	מכרז לבחירת 12 נציגי ציבור בוועד ההנהלה
	כללי: וועד ההנהלה הנו הגוף הניהולי הבכיר בקיבוץ. הוועד כפוף לשלוש אינסטנציות: (1) לתקנות האגודות השיתופיות; (2) לתקנון הקיבוץ; (3) להחלטות האספה הכללית 
	ייעוד: ייעודו של וועד ההנהלה הוא להתוות דרך ומדיניות ארוכת טווח לקיבוץ, לקבוע את סדר היום של האספה ולהיות סמכות מנחה ומפקחת על גופי הניהול השוטפים.
	הרכב:מספר חברי הוועד יעמוד על 12 חברי קיבוץ, נבחרי ציבור, שייבחרו על ידי האספה הכללית.
	אורך תקופת כהונה:  4 שנים. 
	תדירות ישיבות הוועד:פעם בחודש לכל הפחות ובמידת הצורך בתדירות גבוהה יותר. ישיבות הועד מחייבות נוכחות של רוב חברי הוועד בעלי זכות הצבעה.
	מכרז לבחירת 5 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה
	כללי: הנהלת הקהילה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ. 
	ייעוד: הנהלת הקהילה אחראית לניהול וקידום מערכת החיים הקהילתית והמוניציפאלית להבטחת איכות חיים ורווחה לחברי וילדי קיבוץ נען.
	הרכב: מספר חברי ההנהלה עומד על 9 חברים. מנהלת הקהילה – משמשת כיו"ר ההנהלה; 3 מנהלות  אשכולות הליבה של הקהילה – אשכול החינוך, אשכול הבריאות, הרווחה והסיעוד ואשכול התרבות והקהילה. ו-5 חברים נציגי ציבור.
	אורך תקופת כהונה:  4 שנים. 
	תדירות ישיבות הנהלת הקהילה:אחת לשלושה שבועות לכל הפחות ובמידת הצורך בתדירות גבוהה יותר. ישיבות הנהלת הקהילה מחייבות נוכחות של רוב חברי ההנהלה בעלי זכות הצבעה.
	הליך המכרזים, תפקיד צוות האיתור והרכבו, שיתוף הציבור:
	הגשת מועמדות: כל חבר וחברה יכולים להגיש את מועמדותם לכהן בוועד ההנהלה. דרישות הסף הן: חבר/ת נען, פניוּת ומחויבות.  **מועמדים להם קרבה מדרגה ראשונה לא יוכלו לכהן יחדיו בוועד**
	חברי צוות האיתור הציבורי לוועד ההנהלה: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א – מרכזת הצוות, נמרוד זיו- יו"ר נען, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי)  - נציגות צוות מינויים ומכרזים. 
	חברי צוות האיתור הציבורי להנהלת הקהילה: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א – מנהלת הצוות, נמרוד זיו - יו"ר נען, רעיה בן-אברהם – מנהלת הקהילה, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי) - נציגות צוות מינויים ומכרזים. 
	תפקידיו של צוות האיתור בשני המכרזים: הצוות יוודא שהאינטרס הציבורי יישמר בהליך המכרז, שיינתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל חבר וחברה מתוך הציבור,  שההליך יהיה שקוף לציבור. הצוות לא יסנן את פניות החברים ולא יערוך ראיונות התאמה. הצוות מרכז את פניות המועמדים, דואג לפרסם לציבור מידע תמציתי אודותיהם, לפני הצגתם באספה ובחירתם בקלפי. הצוות יפעל, ככל יכולתו, להביא לבחירת הציבור מספר מועמדים רב יותר ממספר החברים הנדרשים  לכהן בוועד ההנהלה (12) ובהנהלת הקהילה (5), ולצורך כך יקיים פניוׂת יזוּמות לחברות וחברים בנען.
	שיתוף הציבור
	שיחה פתוחה למתעניינים – תתקיים ביום רביעי - 23.10.19 בשעה 20:00
	תכליתה של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסביר ולענות על שאלות של חברים אודות מהותו וייעודו של וועד ההנהלה - תדירות הישיבות ואופן התנהלותן, מהם הנושאים המובאים לדיון בוועד ההנהלה, מי מעלה את הנושאים וכיצד? מה מעמדם של חברי הצוות אל מול חברי הקיבוץ, איזו הכשרה עוברים חברי הוועד ועוד. 
	מטרה נוספת לתת מידע אודות מהותה וייעודה החדש של הנהלת הקהילה, הנושאים שעל סדר יומה, תדירות המפגשים ואופיים, מעמדם של חברי ההנהלה אל מול חברי נען וכיוצב'. 
	בנוסף תינתנה תשובות ויובלטו ההבדלים בין כהונה בוועד ההנהלה לבין כהונה בהנהלת הקהילה.
	מטרתה של השיחה הפתוחה היא להנגיש את מירב המידע עבורכם, החברים המעוניינים להציע את מועמדותם, על מנת שתוכלו לבחון ולהעריך אם להגיש מועמדות ובאיזה גוף אתם מתאימים לכהן.
	השיחה תשודר בווידיאו נען, תוקלט ותשודר שוב לבתי החברים במהלך תקופת המכרז
	מועד פרסום המכרזים:18.10.19  מועד סגירת המכרזים: מוצ"ש, 2.11.2019
	הצוות וההנהלה מזמינים בחום את החברות והחברים שרוצים להשפיע ולקחת חלק בחייה וצביונה של נען, להגיש את מועמדותם ו/או להמליץ בפנינו על חברות וחברים שאתם סבורים כי מתאימים לכהן בוועד ההנהלה או בהנהלת הקהילה.
	בכדי להגיש מועמדות יש לשלוח קורות חיים, או מכתב הצהרת-כוונות, לכתובת michraznaan@gmail.com או להניח בתיבת הדואר של מש"א.
	למידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז, ואל כל אחד מחברי צוות האיתור.
	שני המכרזים מפורסמים במלואם, ביתר פירוט,באתר נען ונשלחים בתפוצת מייל ישירות לחברים.  בהצלחה!

