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 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה 5מכרז לבחירת 
 

  בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחדנוחות מטעמי בלשון זכרנכתב 

רקע: 

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

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

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

 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה, במהותה החדשה, הוא השלב ראשון ביישום 5פרסום מכרז לבחירת 

ההחלטות שנתקבלו בקלפי. 

 הנהלת הקהילה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ. : כללי

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

איכות חיים ורווחה לחברי וילדי קיבוץ נען. 

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

אשכולות הליבה של הקהילה – אשכול החינוך, אשכול הבריאות, הרווחה והסיעוד ואשכול התרבות 

 יו"ר הקיבוץ, מנהל/ת עסקים, מנהלי אשכולות  נוספים, מנהל/ת  חברים נציגי ציבור.5והקהילה. ו-

  מוזמנים לדיונים בהתאם לצורך.–כספים, מנהלת מש"א וממלאי תפקידים אחרים 

 שנים.  4 אורך תקופת כהונה: 

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

יותר. ישיבות הנהלת הקהילה מחייבות נוכחות של רוב חברי ההנהלה בעלי זכות הצבעה. 

: ם, סמכויות ואחריות ההנהלהתפקידי

 גיבוש תכנית שנתית ורב-שנתית לקהילה (מטרות, תקציב, השקעות) והגשתה לאישור בוועד ההנהלה. .1

 בקרה על יישום ועמידה בתוכנית השנתית של הקהילה. .2

 אחריות לקיום החלטות ונורמות חברתיות לרבות טיפול בחריגות. .3

גיבוש הצעות לעדכון נהלים, הסדרים ותקנונים בתחומי הקהילה והבאתם לאישור על פי כללי תקנון  .4

 נען.

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

 ענף או פעילות בתחומי הקהילה.

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

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

 ערכאה לערעור על החלטות גופים שבתחום אחריותה. .8

 אחריות לנורמות ההתנהלות במרחב הציבורי. .9

 גוף תמך למנהלת הקהילה. .01

 נושאים שונים בתחומי הקהילה. .11
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  להגשת מועמדותדרישות סף

 חבר/ת קיבוץ נען •

 פניּות •

 מחויבות •

 

 18.10.19 מועד פרסום המכרז:

 2.11.2019מוצ"ש,  מועד סגירת המכרז:

 

 שרוצים להשפיע ולקחת חלק בחייה וצביונה של , חברות וחברים,בחוםאתכם הצוות וההנהלה מזמינים 

מתאימים לכהן בהנהלת לדעתכם ם ו/או להמליץ בפנינו על חברות וחברים שכנען, להגיש את מועמדות

הקהילה. 

 

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

אודות מלא ע ולספק מידלענות על שאלות של חברים ,  של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסבירתכליתה
 ואופיים,  הנושאים שעל סדר יומה, תדירות המפגשים החדשה;מהותה וייעודה של הנהלת הקהילה

  וכיוצב'.מעמדם של חברי ההנהלה אל מול חברי הקיבוץ

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

 תקופת המכרזבמהלך לבתי החברים השיחה תשודר בווידיאו נען, תוקלט ותשודר שוב 

 

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

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

 .צוות מינויים ומכרזים

או להניח בתיבת michraznaan@gmail.comבכדי להגיש מועמדות יש לשלוח קורות חיים לכתובת 

הדואר של מש"א. 

 

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

 בתפוצת מייל לחברים.  ונשלח באתר נען המכרז מפורסם

בהצלחה! 

 2 מתוך 2עמוד                        )18.10.2019 ( נציגי ציבור בהנהלת הקהילה5לבחירת מכרז 

mailto:michraznaan@gmail.com
mailto:michraznaan@gmail.com

	17.10.2019
	מכרז לבחירת 5 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה
	נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד
	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 מכרז לבחירת 5 נציגי ציבור בהנהלת הקהילה, במהותה החדשה, הוא השלב ראשון ביישום ההחלטות שנתקבלו בקלפי.
	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. יו"ר הקיבוץ, מנהל/ת עסקים, מנהלי אשכולות  נוספים, מנהל/ת כספים, מנהלת מש"א וממלאי תפקידים אחרים – מוזמנים לדיונים בהתאם לצורך.
	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.
	תפקידים, סמכויות ואחריות ההנהלה:
	1. גיבוש תכנית שנתית ורב-שנתית לקהילה (מטרות, תקציב, השקעות) והגשתה לאישור בוועד ההנהלה.
	2. בקרה על יישום ועמידה בתוכנית השנתית של הקהילה.
	3. אחריות לקיום החלטות ונורמות חברתיות לרבות טיפול בחריגות.
	4. גיבוש הצעות לעדכון נהלים, הסדרים ותקנונים בתחומי הקהילה והבאתם לאישור על פי כללי תקנון נען.
	5. בקרה על ניהול וקידום אשכולות, ענפים, מוסדות ותשתיות בקהילה, לרבות גיבוש המלצה על סגירת ענף או פעילות בתחומי הקהילה.
	6. קביעת קריטריונים ואישור פעילות יזמית של חברים בשטח הקיבוץ.
	7. מענה לבעיות פרט, עניינים אישיים של החברים ועניינים שבין חברים לבין הקיבוץ.
	8. ערכאה לערעור על החלטות גופים שבתחום אחריותה.
	9. אחריות לנורמות ההתנהלות במרחב הציבורי.
	10. גוף תמך למנהלת הקהילה.
	11. נושאים שונים בתחומי הקהילה.
	דרישות סף להגשת מועמדות
	 חבר/ת קיבוץ נען
	 פניוּת
	 מחויבות
	מועד פרסום המכרז: 18.10.19
	מועד סגירת המכרז: מוצ"ש, 2.11.2019
	הצוות וההנהלה מזמינים אתכם בחום, חברות וחברים, שרוצים להשפיע ולקחת חלק בחייה וצביונה של נען, להגיש את מועמדותכם ו/או להמליץ בפנינו על חברות וחברים שלדעתכם מתאימים לכהן בהנהלת הקהילה.
	שיחה פתוחה למתעניינים - ביום רביעי - 23.10.19 בשעה 20:00
	תכליתה של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסביר, לענות על שאלות של חברים ולספק מידע מלא אודות מהותה וייעודה של הנהלת הקהילה החדשה; הנושאים שעל סדר יומה, תדירות המפגשים ואופיים, מעמדם של חברי ההנהלה אל מול חברי הקיבוץ וכיוצב'.
	בנוסף תינתנה תשובות ויובלטו ההבדלים בין כהונה בהנהלת הקהילה לבין כהונה בוועד ההנהלה.
	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
	חברי צוות האיתור הציבורי להנהלת הקהילה: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א – מרכזת את הצוות, נמרוד זיו - יו"ר נען, רעיה בן-אברהם – מנהלת הקהילה, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי) נציגות צוות מינויים ומכרזים.
	בכדי להגיש מועמדות יש לשלוח קורות חיים לכתובת michraznaan@gmail.comאו להניח בתיבת הדואר של מש"א.
	למידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז, ואל כל אחד מחברי צוות האיתור.
	המכרז מפורסם באתר נען ונשלח בתפוצת מייל לחברים. 
	בהצלחה!

