
 
 

1 
 

 

 מבנה ארגוני

 מצב קיים

 בעיות ואתגרים

 הצעה לשינוי

 

 

  



 
 

2 
 

 עניינים תוכן

 

 3         מבוא

 

 4        מנהלים תמצית

 

 6        קיים מצב

 

 המלצות

 

 10        ארגוני מבנה

 11        אסיפה

 12        הנהלה ועד

 13        קיבוץ"ר יו

 14       קהילה הנהלת

 15       קהילה מנהלת

 16     )דירקטוריון( עסקים הנהלה

 18         ר עסקי"יו

 18        עסקי מנהל

 18       שיוך ודיור מינהלת

 21  נוהל מינוי ואורך כהונה למנהלים ובעלי תפקידים 

 

  24         סיכום



 
 

3 
 

 מבוא

 

המבנה תהליך למידה ובחינה מעמיקה של המוצע להלן גובש לאחר  המבנה

פערים על תהליך זה הצביע  .ארגוני הקיים אל מול הצרכים ואתגרי העתידה

 במבנה הקיים.  וחוסרים

 

  -דברים מספר לציין לנו חשוב, התהליך וההמלצותבטרם הצגת  

 

בשלב זה של הינם כלליים ודורשים פירוט.  ןלשלה מהמבנה רבים חלקים .1

פירטנו רק במקומות שחשבנו שיש הכרח לעשות כן בעת הזאת. יתר התהליך 

יובאו לדיון והחלטה בוועד ההנהלה של  ,נוסף הסוגיות שבהן נדרש פירוט

היקפי משרות, תדירות –)לדוגמא סברנו שכניסה לפרטי הפרטים  הקיבוץ.

הנה  ישיבות, השתתפות במספר מינימלי של ישיבות לנבחר ציבור ועוד ועוד(

סוכם כי המשך הטיפול בנושאים הדורשים  "מה".-"איך" ופחות ב-התמקדות ב

  ביישום והטמעת המבנה יטופלו על ידי בעלי התפקידים בשטח. 

 

ארגוני חייב להיות בעל טבע גמיש. עליו להתאים לצרכים, לאתגרים  מבנה .2

ולמציאות המשתנה מעת לעת. יתר על כן, גם יכולות וכישורים של ממלאי 

על כן, אנו מציעים ככל תפקידים יכולים להשפיע על תכולת האחריות שלהם. 

אלא הניתן להימנע מקיבוע רכיבים השייכים למבנה הארגוני בתקנון הקיבוץ, 

מציאות המשתנה, אסיפה ו/או ועד הנהלה, שקל יותר להתאים לבהחלטות 

 .כאמור

 

 יותר אפקטיבית, יותר רבה ניהול יכולת של מצב ליצור היתה מטרתנו .3

 .למציאות ומותאמת
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 תמצית מנהלים

 הצעת הצוות מצב קיים סוגיה

 דגש מקצועי ואפקטיבי על פני קהילתי דגש קהילתי על פני מקצועי ואפקטיבי  העקרון המנחה

אחריות ישירה על מנהלים  .1 האסיפה

 והנהלות. 

יכולת לשנות סעיפים בהצעות  .2

 החלטה ובכך לשנות את כל מהותן. 

נושאים רבים שלא מקובל או לא  .3

 . נדונים באסיפהצריך לדון בהם 

ממוצעת  אחוז המשתתפים באסיפה .4

 מהחברים. 5%מ  נמוך

מתחת לאסיפה יהיה ועד הנהלה שיהיה  .1

 אחראי על כלל הפעילויות וההנהלות.

הצעות יובאו לאסיפה והצבעה כ"הצעות  .2

שלמות", לאחר שהתקיים דיון מקדים 

 בחלופות ובהצעות החברים.

הגדרה ברורה של הנושאים לדיון  .3

 באסיפה.

באמצעים שיתוף הציבור והנגשת מידע  .4

 נוספים והעלאת רמת הדיווח.

בניגוד לתקנות, נכון להיום אין ועד  ועד ההנהלה

הנהלה שנבחר ככזה ושאחראי על 

כלל הפעילויות בקיבוץ )לרבות 

הפעילות העסקית(. הנהלת קהילה 

משמשת פורמלית כוועד הנהלה, מבלי 

שיש לה את הסמכות והאחריות 

 הנובעים מכך.

חברים בניהול  13ייבחר ועד הנהלה של 

היו"ר ובהשתתפות שני המנהלים. הועד 

יהיה אחראי לגיבוש האסטרטגיה של 

הקיבוץ, הכנת סדר היום לאסיפה, אחריות 

על ההנהלות והמנהלים וכן אחריות ישירה 

על נושאים כגון תכנון וניהול הנכסים 

 הפיננסיים של הקיבוץ.

 ללא אחריות גם על הצד העסקי. .1 יו"ר קיבוץ

אחריות ישירה על כלל ללא  .2

 הפעילויות בקיבוץ.

 ללא ועד הנהלה שהוא בראשו. .3

ללא השפעה על בחירת מנהלים  .4

 שיעבדו תחתיו

אחריות כוללת על הקיבוץ, לרבות על  .1

 הצד העסקי.

בעל אחריות ישירה על כלל הפעילויות  .2

 בקיבוץ

 עומד בראש ועד ההנהלה .3

 שותף מלא לבחירת המנהלים .4

 כפופה לאסיפה .1 הנהלת קהילה

עוסקת גם בניהול שוטף וגם  .2

 בסוגיות שבאחריות ועד הנהלה

 כפופה לועד הנהלה .1

עוסקת בסוגיות חברתיות ובממשק בין  .2

 החבר והקהילה 

מינהלת דיור 

 ושיוך

 כפופה ישירות לאסיפה .1

 מנהל לא חלק מצוות הניהולה .2

 כפופה ליו"ר הקיבוץ וועד הנהלה .1

 התיאוםחלק מצוות  מנהל המינהלת .2

ממלאי מינוי נוהל 

 תפקידים

ייעול התהליך, הבטחת מקצועיות ויצירת  ועדת מכרזים – 7בהתאם לפרק 

 אחריות למנהלים הרלוונטיים
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 תהליך הלמידה

  -התקיימו פגישות עם בעלי התפקידים שלהלן .1

 נמרוד זיו. -ו"ר הקיבוץי •

 שרון אולמן-מנהלת קהילה יוצאת •

 עירית שפריס  -עסקים היוצאתמנהלת  •

 ניב רונן -מנהל עסקים נוכחי •

 אילן פלטו -יו"ר דירקטוריון כלכלי •

 אמיר שביט -חבר דירקטוריון כלכלי •

 אנוך ודורית שגב שכטר-קרן סמואל -מנהלת משאבי אנוש יוצאת ונוכחי  •

 בן אברהםרעיה  - ומנהלת הקהילה היום()מנהלת אשכול תרבות דאז  •

 שיוך ודיור מינהלת –עודד רובין ויגאל זליגמן  •

 אשל-מיטל מרקס -חברת צוות מכרזים  •

  איתן ורד –הכספים  מנהלת •

 

 .רות עמדה אודות תפקידםי* מחלק מבעלי התפקידים קיבלנו ני

 

קיבלנו מענה בכתב לשאלותינו מהיועצת המשפטית של הקיבוץ, עוה"ד מארי  .2

 . אחריםמקובל בקיבוצים קיבלנו מידע רב ביחס למצב ה קושניר וכן

 

 "דלת פתוחה" עם חברים שהיו מעוניינים בכך. ימפגשמספר הצוות קיים  .3

 

רשם האגודות השיתופיות, עוה"ד מירון הכהן, הציג את תפיסותיו במפגש  .4

 .24.7.19ציבורי רחב שנערך בקיבוץ ביום 

 

מממלאי הוצגה לקבלת משוב בפני שתי קבוצות מיקוד שהורכבו הצוות הצעת  .5

 .גילאים ועיסוקיםוכן מחברים ממגוון  תפקידים בעבר ובהווה

 

 .תובנות וגיבוש לדיוןרבות  ישיבותקיים  הצוות .6
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 מצב קיים

 

 המבנה הארגוני של קיבוץ חייב לעמוד בדרישות התקנות.  •

 

מעבר לכך, על המבנה הארגוני להיות מותאם למציאות החיים של הקיבוץ  •

ולאפשר ניהול מקצועי ואפקטיבי של  –גודלו, האתגרים שבפניו וכיוב'  –

הקיבוץ. ככזה, יש לייצר בו גם גמישות מובנית שתוכל להתאים לשינויים 

 יצוניים כאחד.פנימיים וח

 

המבנה הארגוני הנוכחי של נען אינו תואם את התקנות, אינו משרת את  •

 צרכי הקיבוץ ומציאות החיים בו ולא מאפשר ניהול מקצועי ואפקטיבי.

 

תקנות האגודות השיתופיות ותקנון האגודה מגדירים שני גופים שתפקידם  •

אסיפה . האסיפת החברים וועד ההנהלהלקבל החלטות ולנהל קיבוץ: 

וועד ההנהלה רשאים למנות ועדות משנה ולהאציל להם מסמכויותיהם 

 ולקבוע את יחסי הגומלין ביניהם.

 

 בנען לא קיים ועד הנהלה נפרד ונבחר. •

 

גופים כגון הנהלת הדיור, צוות  בנעןבניגוד למקובל בתנועה הקיבוצית,  •

פה מכרזים, הנהלת הקהילה ודירקטוריון העסקים כפופים ישירות לאסי

 ולא לועד הנהלה נבחר כמקובל.

 

 קיים ארגוני מבנה תרשים
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 מצב קיים -האסיפה

 

 סמכויות האסיפה:

הכללית נקבעו בדין באופן מצומצם כפי שנקבע בתקנה  ככלל סמכויות האסיפה

. ואלה  1975 –)א( לתקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה(, התשל"ה 4

 הם: 

 קבלת דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה; -א

קבלת דין וחשבון של ועדת הביקורת, אם על פי תקנות האגודה קיימת  -ב

 ועדת ביקורת;

 אזן המבוקר כחוק וחשבון רווח והפסד;אישור המ -ג

דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה לגבי  -ד

 המאזן, אם היו כאלה;

אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל מסים על החברים,  -ה

 אישור המסים האמורים;

בחירת הועד והמועצה וועדת הביקורת אם יש כאלה באגודה על פי  -ו

תקנותיה, וכן רשויות אחרות של האגודה שעל פי הפקודה או תקנות 

האגודה יש לבחור אותן באסיפה כללית, הכל אם תמה תקופת כהונתה 

 של אותה רשות;

 בחירת רואה חשבון; -ז

 קביעת הסכום המירבי של ההלוואות שועד ההנהלה רשאי לקבל; -ח

 השימוש ברווחים או הדרכים לכיסוי גרעונות. -ט

 שעליו החליט הועד או מורה תקנון האגודה.  כל נושא אחר -י

 

 כל נושא אחר נתון לפי דין בסמכותו השיורית של ועד ההנהלה. 

 

 נושאים לבחינה מחודשת –האסיפה 

 

באופן שאינו מקובל בתנועה המופיע לעיל בנען הורחב בפועל סעיף י'  .1

. א –הקיבוצית ובאופן המקשה מאד על הניהול השוטף. הבעיות המרכזיות 

הנושאים המובאים לדיון באסיפה שכלל לא היו צריכים להגיע לשם )בניה 

. במרגע שמוחלט בקלפי רק קלפי יכולה לשנות.  –פרטית, חופשה מיוחדת( 

 שנחסמות באסיפה מלהגיע לקלפי.. הצעות גזמן ניהול.  -הרבה מדי אסיפות 

 

תקנון נען מכיל, באורח יוצא דופן ביחס לתקנוני קיבוצים, מנגנון  – 96סעיף  .2

מובנה של הצעות חלופיות להכרעה מול הצעות ההנהלה )תכנית משק, תקנון 
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הקיבוץ ועוד(. הנוהג הרווח הוא שהצעת ההנהלה מובאת להכרעה בעד או 

 נגד.

 

ה על גופים כגון מינהלת הדיור או ההנהלות, לא אחריות ישירה של האסיפ .3

 אחד.  נבחרמאפשרת ניהול תקין של המערכת ע"י גוף 

 

 1,000נוכחות מצומצמת ולא מאוזנת של כמה עשרות חברים מתוך למעלה מ  .4

 חברים )!( בדיונים הקובעים את סדר היום להכרעה בהצבעות הקלפי.

 

 

 מצב קיים -יו"ר קיבוץועד הנהלה ו

 

לנען אין כאמור ועד הנהלה שנבחר ככזה, שאחראי על כלל ההנהלות  .1

 והמנהלים ועל גיבוש וקידום האסטרטגיה והמדיניות של הקיבוץ לאורך זמן. 

 

יו"ר הקיבוץ אינו אחראי ישירות על כלל הפעילויות והגופים בקיבוץ, מנוטרל  .2

פופים לו, טימית על מינויים של ממלאי תפקידים וגופי ניהול הכימהשפעה לג

 ומנוטרל ממעמד כלשהו באסיפה הכללית.

 

ולא  צורכי מצב קייםתוצר של כ (ר עסקי"יוו"ר קיבוץ ו)י שני יו"רים .3

 כאסטרטגיה.

 

 מצב קיים -נוהל מינויים

 

 .לחוברת השינוי 7נוהל מינויים בנען קבוע בפרק  .1

 

התפקידים שבאחריותה ועדת מינויים ומכרזים הינה ועדה התנדבותית ומרחב  .2

לאייש הינו גדול בהתייחס לזמן העומד לרשותה ומועדי ההתכנסות שלה 

 דבר היוצר צוואר בקבוק וסחבת באיוש התפקידים. -בערבים 

 

הצוות במודל הקיים לא מותאם לאיתור ומיון תפקידים מקצועיים. כמו כן, ע"פ  .3

המנהלים למנהלים הישירים אין זכות הצבעה בבחירת  7הכתוב בפרק 

הכפופים להם, מצב המשקף חוסר הלימה בין אחריות המנהלים הבכירים 

 לבין סמכותם.
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קיימת דרישה להביא יותר מועמדים לכל תפקיד ולכל ועדה. דרישה זו מחד  .4

מחייבת את צוות מינויים ומכרזים "לשכנע" עוד אנשים להצטרף למכרזים 

מהאנשים מלהציג  ומאידך, "שורפת" אנשים  שלא נבחרו ומרתיעה חלק

מועמדות. מעבר לכך, הסיטואציה הובילה בעבר להצבעה של "ברירת 

 מחדל".

 

 יםמצב קי -בעיות ואתגרים

 

המבנה הארגוני הנוכחי הנו מבנה שנוצר לאורך השנים מתוך אילוצים ומשבר  .1

אמון של הציבור במערכת. הוא אינו עומד במבחן החוק )אין ועד הנהלה 

 ואינו עונה על האתגרים שנען ניצבת בפניהם היום.שנבחר ככזה( 

 

אין אורגן מרכזי אחד שכל הפעילויות כפופות אליו, שאחראי על האסטרטגיה  .2

ועל היישום באופן הוליסטי. בנען יש ריבוי יו"רים והנהלות הכפופים לאסיפה, 

 דבר המייצר בלבול וחסר עקביות ניהולית.

 

ת ומאותגרות לעיתים קרובות באסיפה. סמכויות הניהול של המנהלים מוגבלו .3

קשה מאד לנהל כך מערכת מתוך תפיסה ניהולית ברורה ובטוחה. קשה מאד 

 לקדם תכניות.

 

יו"ר קיבוץ במשרה חלקית ויו"ר נוסף לעסקים. בקיבוצים אחרים קיים מודל  .4

אלטרנטיבי ובו לקיבוץ יו"ר אחד, ומתחתיו שני מנהלים )קהילה ועסקים(. היו"ר 

הנהלה אחראים על כלל הגופים בקיבוץ )ולא כמו היום שבו חלקם וועד ה

כפופים ישירות לאסיפה(. הגודל והמורכבות של נען מחייבים פתרונות 

 מותאמים.

 

אינה  אחוז החברים הנוטלים חלק באסיפות נמוך ביותר ולכן האסיפה .5

משמשת עוד כמוסד בו מגובש סדר היום ע"י רוב החברים. נוהלי האסיפה 

מיושנים ומותאמים לקיבוץ קטן בהרבה ולעידן שבו אין "תחרות" על זמנו של 

 החבר ואין אמצעים טכנולוגיים.

 

דרכי בחירת ממלאי התפקידים אינן אפקטיביות ואינן מבטיחות בחירה  .6

מבטיחות שהמועמדים המתאימים ביותר אכן מהירה, יעילה ומיטבית ולא 

 יעמדו לבחירה.
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 המלצות
 

 מבנה ארגוני מוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -במבנה המוצעים לגופים הסבר להלן

 

 נציגי ציבור, ומנהלים פעילים ללא זכות הצבעה. 13יו"ר הקיבוץ,  ועד הנהלה:

 

כספים ומש"א מוזמנים , הקיבוץ יו"רנציגי ציבור ) 4: מנהלת קהילה, הנהלת קהילה

 .לפי הצורך(

 

נציגי ציבור,  5מנהל עסקים, מנהלת כספים, יו"ר, *: הנהלת עסקים )דירקטוריון(

בהתאם להחלטות  ר עסקי"יוהיו"ר יהיה יו"ר הקיבוץ או * .דירקטור חיצוני

 .בהתאם לצורךו שיתקבלו מעת לעת

 

: יו"ר, מנהלת קהילה, מנהל עסקים, מנהלת כספים, מנהל מינהלת צוות תיאום

 .דיור ושיוך, מש"א
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תחת יו"ר, אך נותנים שירות לשני המגזרים  – תכנון,  : כספים, מש"א, מטה

ולאוכלוסייה. מנהלי גופים אלה )כמו גם מנהל מינהלת דיור( ברמת בכירות נמוכה 

 .המגזרים אך תחת היו"ר כי נותנים שירות לשני ,ה והעסקיםמשל מנהלי הקהיל

 

 המלצות -סמכויות ואחריות האסיפה

 

 .כל האמור בתקנות האגודות השיתופיות .1

 

 דיונים והחלטות בסוגיות כדלקמן: .2

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

 .קרקע

 .תקנון הקיבוץסוגיות המצריכות שינוי  -ב

 .אישור תקציב שנתי ותכניות שנתיות -ג

 .מינוי יו"ר ומנהלי קהילה ועסקים -ד

נציגי ציבור  –בחירת נציגי ציבור לוועד הנהלה ולהנהלות )דעת מיעוט  -ה

 .ייבחרו בועד ההנהלה(

מהחברים )מעוגן בתקנות האגודות  10%דיונים בנושאים בחתימת  -ו

 .האגודות השיתופיות

 .כל נושא שוועד ההנהלה יביא לדיון באסיפה -ז

 

יש להתאים את נוהל הערעורים של . גוף ערעור על החלטות ועד הנהלה .3

 . הקיבוץ למצב המוצע לעיל, הכולל ועד הנהלה כערכאת ערעור נוספת

 

 אסיפה סוגיות נוספות

 

, כך שלא ניתן יהיה לשנות/למחוק סעיפים נען לתקנון 96יש לתקן את סעיף  .1

 , בהחלטת אסיפה. מתוך הצעת החלטה

 

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

 בהצעת דיון כל לפני, לפי הענין)דירקטוריון( או הנהלת קהילה/עסקים 

 . באסיפה החלטה

 

 סעיף על הצבעה לאשר יוכל ההנהלה ועד, לעיל 1 בסעיף האמור אף על .3

, התקבלה לא החלטה הצעת לשינוי הצעתו אשר, חבר שהציע אלטרנטיבי

 לסתוראו /ו לפגוע כדי החבר בהצעת בבחירה אין כי שהשתכנע ובלבד
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 משאבים הקצאת דורשת החבר והצעת במידה. בהצעה אחרים סעיפים

 .להצעתו תקציבי מקור להציג עליו, נוספים

 

 .להצעת ועד ההנהלה למען הסר ספק, ניתן יהיה להציע הצעה חליפית מלאה .4

 

 המלצות -ועד הנהלה

 

 .השיתופיות האגודות תקנות לדרישות בהתאם הנהלה ועד ייבחר .1

 

 חברי קיבוץ נבחרי ציבור. 13יעמוד על  מספר חברי הועד .2

 

 במידה. הנהלהה"ר הקיבוץ, במידה והינו חבר נען, יהיה גם חבר ויו"ר ועד יו .3

 חברי"י ע שייבחר הועד מחברי אחד יהיה ההנהלה ועד"ר יו, נען חבר ואינו

 .ריותוגולטר דרישות מול אל פורמלי בעיקרו יהיה, כזה במקרה תפקידו. הועד

 

 שנים  4 -קדנציה  משך ה .4

 

סדנה הכוללת הסבר משפטי,  חברי ועד נבחרים יעברו הכשרה שתכלול .5

 גיבוש הועד כצוות, היכרות עם הקיבוץ, פרקים מקורס דירקטורים.

 

)אם חבר הקיבוץ, יהיה ץ קיבויו"ר  -משתתפים בישיבות בנוסף לחברי הועד  .6

הילה ועסקים חבר ועד ויו"ר ועד ההנהלה עם זכויות הצבעה(, מנהל/ת ק

 משתתפים ללא זכות הצבעה.

 

 :תפקידים, סמכויות ואחריות ועד הנהלה

 

 .הסמכויות במסגרת תקנות האגודות השיתופיות .1

 

  .קביעת סדר היום של האסיפה .2

 

 .התוויית מדיניות הקיבוץ לטווח הארוך .3

 

בסוגיות אסטרטגיות כגון שינויים  בחינה וגיבוש החלטות והמלצות לאסיפה .4

 באורחות חיים, מבנה ארגוני.
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אישור תקציבי והתכניות השנתיות של הקהילה והעסקים ודו"חות מבוקרים  .5

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

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

 נהלת קהילה בהקשר התקציבי וכו'(.של ה

 

אחריות על ההנהלות והמנהלים: הגורם שאליו מדווחים דיווח על ביצוע מעת  .6

לעת, גורם מפקח )כולל עמידה במסגרת תקציבית, בתכניות השנתיות 

  .וביעדים שהוגדרו להנהלת קהילה ולעסקים(

 

 אחריות ישירה בנושאים כדלהלן: .7

 קרקעות ושימושי קרקע -א

 תכנון -ב

 דיור, בניה ושיוך דירות -ג

 תשתיות ראשיות -ד

 הנכסים הכספיים של הקיבוץ -ה

 תהליכים אסטרטגיים -ו

 יחסי החוץ של האגודה -ז

 

 .סמכות ערעור על החלטות מנהלים והנהלות .8

 

 .פיקוח וניהול יחסי הגומלין בין המגזר הקהילתי לעסקי .9

 

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

 

 .פורמלית ועד מקומי )איחוד ועדים( .11

 

 המלצות -יו"ר קיבוץ

 

להתוויית הדרך עיקר אחריותו הינו  .קיבוץ הינו האדם העומד בראש המערכת"ר יו

לרבות מנהלי המגזרים והאסטרטגיה ואחריות על כך שכלל המערכות הקיבוציות 

יו"ר הקיבוץ מנהל את לקידום מטרות הקיבוץ. בנוסף,  ויעיל פועלות באופן תקין

 ד ההנהלה.וע

 

 :יו"ר הקיבוץתפקידים, סמכויות ואחריות 

 

 .לזימון ישיבות ועד ההנהלה, קביעת סדר היום שלהן וניהולן אחראי .1
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  .מעקב שוטף אחר ביצוע החלטות ועד ההנהלהמנהל  .2

 

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

 .על עמידה בתכניות לפחות פעמיים בשנה ועל אירועים חריגים לפי הצורך

 

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

 .תפקידים ומעורב במינוי ממלאי תפקידים בכירים בקיבוץ ובתאגידיו

 

 .במבנה הארגוני ושינויי תקנונים ונהלים בהתאם לצורך יוזם החלטות לשינויים .5

 

מפקח על כך שהקהילה מנוהלת עפ"י החוק, התקנות ותקנון הקיבוץ לשם  .6

 .מימוש מיטבי של מטרות הקהילה

 

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

 

 .תקופתיים למוסדות הקיבוץמיסוד תהליכי בקרה ודיווח אחראי ל .8

 

 .ייצוג הקיבוץ בפני גורמי חוץ לפי הענין .9

 

צמיחה אחריות ישירה לתהליכים אסטרטגיים כגון שיוך דירות, תכנון, בעל  .10

 ., שינויים באורחות החיים וכיוב'דמוגרפית

 

והחלטות מפקח על כך שעסקי הקיבוץ מנוהלים עפ"י החוק  -בתחום העסקי  .11

הקיבוץ, לשם מימוש מיטבי של מטרות הקיבוץ ובהתאם לאסטרטגיה ברורה 

 וניהול סיכונים מוגדר.

 

 המלצות -הנהלת קהילה

 

 :הרכב

 מנהלת הקהילה )בראש הנהלת הקהילה( .1

 

תנאי סף הוא פניות ומחויבות. יתרון לחברים עם נסיון ניהולי,  -נציגי ציבור  4 .2

 היכרות עם מערכות הקיבוץ, נסיון בועדות הקיבוץ וכיוב'
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יו"ר קיבוץ, מנהל עסקי, מנהלי האשכולות, מנהלת כספים, מנהלת מש"א  .3

 מוזמנים בהתאם לצורך –וממלאי תפקידים אחרים 

 

 :ות הנהלת קהילהתפקידים, סמכויות ואחרי

 אחריות לנורמות ההתנהלות במרחב הציבורי  .1

 

 גוף תמך למנהלת הקהילה .2

 

מענה לבעיות פרט, עניינים אישיים של החברים ועניינים שבין חברים ובינם  .3

 לבין הקיבוץ 

 

 נושאים שונים בתחומי הקהילה .4

 

 המלצות -מנהל/ת הקהילה

 

עומדת בראש הנהלת הקהילה, אחראית לכינוסה, קביעת סדר יומה, ניהול  .1

 .ישיבותיה ודיווח על פעילותה

 

 .משתתפת בישיבות ועד ההנהלה .2

 

 

ניהול, מעקב ובקרה של התקציב השנתי. ניהול שוטף של תקציבי אחראית ל .3

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

 .וענפי הקהילה

 

 .ת לתכניות העבודה השנתיות של כלל ענפי הקהילהאיאחר .4

 

 .טיפול בבעיות שוטפות בתחומי הקהילה השוניםאחראית ל .5

 

 .למערך השירותים הניתנים לחבר אחראית על .6

 

 .על מערך המיסוי הפנימי איתאחר .7

 

  .על פיתוח נכסי הקהילה איתאחר .8

 

 .קהילתית-ניהול תקשורת פניםאחראית על  .9
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  .ת לתחום הבטחון הסוציאליאיאחר .10

 

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

 .הקהילה

 

 .ות אישיות של החבריםכתובת לבעימהווה  .12

 

 .ת להבטחת זכויות החבר ומילוי חובותיו כלפי הקיבוץאיאחר .13

 

 .פיתוח יזמויות הקהילה בתיאום עם הגורמים הרלוונטייםאחראית על  .14

 

 .בייצוג הקיבוץ מול מוסדות חוץ בענייני הקהילה משתתפת .15

 

 .ניהול מערך הקשר והפצת המידע לציבור בכלל התחומיםאחראית על  .16

 

 

 המלצות -הנהלת עסקים )דירקטוריון(

 

 הרכב הנהלת עסקים )דירקטוריון(

 (כלכלי)קיבוץ או  יו"ר .1

 

 מנהל/ת העסקים .2

 

 נציגי ציבור חברי נען הנבחרים בקלפי 5 .3

 

 מנהלת הכספים של הקיבוץ .4

 

 דירקטור חיצוני מקצועי יתמנה ע"י ועד הנהלה .5

 

 

מהמגזר הקהילתי באמצעות המגזר העסקי של נען ינוהל בשוטף בנפרד  •

 .)דירקטוריון( הנהלת עסקים

 

 הנהלת העסקים תהיה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ. •
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 חברי ההנהלה ובתוכם נציגי הציבור יעמדו בדרישות מקצועיות. •

 

ההנהלה תהיה בעלת סמכויות שיאפשרו לה לקבל החלטות ולהניע את  •

הפעילות העסקית של נען, על פי מתווה תוכנית אסטרטגית מאושרת 

 באסיפת הקיבוץ. 

 

 

 תפקידים, אחריות וסמכויות הנהלת עסקים )דירקטוריון(

שנים, להביאה  5 -להמליץ על תכנית אסטרטגית עסקית לפחות אחת ל .1

ות לאישור ועד הנהלה ולאחר מכן לאסיפה וליישמה. התכנית תכלול התייחס

 לנטילת סיכונים, השקעות צפויות, הגבלות מיוחדות וכד'. 

 

 לאשר השקעות הון/ הלוואות בהתאם לתכנית העסקית האסטרטגית.  .2

 

להמליץ לועד ההנהלה על מדיניות הפרשת רווחים מהמגזר העסקי למגזר  .3

 הקהילה ולהביאה לאישור. 

 

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

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

בנוסף תדווח הנהלת העסקים לוועד ההנהלה ולאספה דוח חצי שנתי על  .5

 ביצוע התכנית העסקית. 

 

לפקח ולבקר יישום תכנית עסקית, תכנית אסטרטגית, תקציב וביצועי המגזר  .6

 המשקי. 

 

 להנחות ולפקח על הפעילות הכספית וניהול היתרות הכספיות. .7

 

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

 באישור ועד ההנהלה.

 

 דים עסקיים. למנות את נציגי הקיבוץ בשותפויות עסקיות ובתאגי .9

 

הנהלת העסקים תעביר את סדר היום לדיוניה ואת הפרוטוקולים לוועד  .10

 ההנהלה.
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 ר עסקי"יו

 

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

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

ממלאי העומדים בפני הקיבוץ מעת לעת והיכולות הניהוליות והמקצועיות של 

 התפקידים האחרים, בדגש על יו"ר הקיבוץ והמנהל העסקי. 

 

את הצורך בתפקיד לעת  של הקיבוץ יבחןהנבחר המלצתנו היא כי ועד ההנהלה 

 הזאת ויגבש החלטה בהתאם.

 

 

 המלצות -מנהל עסקי

 

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

 

 שנתיות.-מוציא לפועל את התוכניות השנתיות והרב .2

 

 יוזם ומנהל את הפיתוח עסקי. .3

 

 על המקרקעין המשרת את הפעילות העסקית. אחראי .4

 

להפעלה מיטבית ועל פי החוק של מכסות הייצור וההקצאות הניתנות  אחראי .5

 לקיבוץ לפעילות עסקית.

 

 ישיר על מנהלי הפעילויות העסקיות. אחראי .6

 

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

 הקיבוץ(.מנהל/ת הכספים הינה של היו"ר 

 

 המלצות -מינהלת שיוך ודיור

 

-חברתי-קט השיוך והסדרת תחום הדיור בקיבוץ מהווים את האתגר הארגוניפרוי

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

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

 תפקידי המנהלת. לאור כל זאת הוגדרו מחדש  לשנים הקרובות.
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 ייעוד:

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

 

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

 החברים.

 

 :תפקידים, אחריות וסמכות מינהלת דיור

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

 

 הדיור הקשורים לכלל הרבדים של אוכלוסיות נען.טיפול בנושאי  .2

 

 .ותהרלוונטייהתאמת התקנונים וההחלטות  .3

 

דרך תוכניות בינוי ותוכניות לדגמי  הובלת מהלכים תיכנוניים משינוי תב"ע .4

 בתים, לשם יצירת האפשרות לחברים ויורשים זכאים לבנות את ביתם בנען.

 

 אחריות על תור הזכאות בכל הקשור למגורים, הן קבע והן זמניים. .5

 

 יצירת המסגרת הארגונית והתפעולית להקמת שכונות חדשות.  .6

 

 וץ לחברים בשיוך ובבניה.הכנת הצעות תקציביות למעורבות וסיוע של הקיב .7

 

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

 ואחריות לאיכלוס הדירות.

 

 מיון המגורים לדיור קבע לשיוך, ולדיור זמני. .9

 

 תוכנית חלוקה למגרשים של כל מגורי הקבע בנען.אחריות על  .10

 

בוץ לעת מחלוקות בעניין הפעלת גישור ובוררות בין החברים ובין החברים לקי .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.
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 יצוג הקיבוץ במהלך השיוך מול רמ"י. .14

 

 קביעת מדיניות ופיקוח על הבניה הפרטית בנען. .15

 

 תקציב שנתי במסגרת תוכנית המשק.המנהלת תגיש  .16

 

לשם הוצאה לפועל של תפקידי המנהלת, מוסמכת המנהלת, על בסיס  .17

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

 שכ"ע, וכד'.

 

 -הרכב המנהלת

 

 .בוועד ההנהלה חברים נוספים שייבחרו 5 -מנהל וכהמנהלת תורכב מ .1

 

המנהלת תכלול גם את יו"ר הקיבוץ, אשר יחד עם ראש המנהלת יטפלו בריכוז  .2

 ותיאום המאמצים הנדרשים. 

 

 שנים. 4אורך כהונת המנהלת:  .3

 

 

  -ארגונים היבטים

 

תיכנון, קרקעות( המנהלת תפעל בתמיכה של יחידות המטה )כספים, מש"א, .1

 והנהלת הקיבוץ, ותקבל שירותים לפי צרכיה.

 

 של הקיבוץ. התיאוםמנהל המינהלת יהיה חבר בצוות .2

 

המנהלת תפעל מבחינה ארגונית בכפוף לוועד ההנהלה של נען, עם .3

 מעורבות ישירה של יו"ר הקיבוץ.

 

יש להתאים את נוהל הערעורים של הקיבוץ למצב המוצע לעיל, הכולל ועד .4

 .הנהלה כערכאת ערעור נוספת
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 נוהל מינוי ואורך כהונה למנהלים ובעלי תפקידים בנען

 המלצות - בחוברת שינוי אורחות החיים( 7)הנקרא כיום פרק 

 

 מטרות הנוהל המוצע

 שיפור והתמקצעות בתהליכי המינוי בנען. .1

 

 אפשרות מובנית לריענון משרות ותפקידים. .2

 

 הגדרות תפקידים ברורות לאיתור ומינוי אנשים בהתאמה גבוהה.  .3

 

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

 ומעורבות חברתית לחברים. 

 

 כללי

כל בעלי התפקידים, כולל חברי הועדות והצוותים, ימונו לאחר הליך של  .1

פרסום מכרז של התפקיד לציבור, עם הגדרת תפקיד וכישורים נדרשים, 

ינוסח על ידי מנהל המגזר ומש"א ויפורסם לרבות כישורים מקצועיים. המסמך 

 ע"י מנהל מש"א.

 

לעת סיום תקופת כהונה, תתקיים חשיבה מחודשת ובדיקה לגבי התפקיד:  .2

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

 

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

 ים, כדי שיגישו מועמדותם לתפקיד.מתאימ

 

 קהילה/ עסקים.  -האחריות לקיום נוהל זה היא של מנהלי המגזרים .4

 

 הנוהל יתופעל ע"י מנהל מש"א וצוות האיתור הייעודי )מפורט בהמשך(. .5

 

הגורם הממנה הוא הגורם שבסמכותו  –הפסקת מינוי לפני סוף תקופת כהונה  .6

התהליכים המתבקשים במידת הצורך בין עובד להחליט על סיום )לאחר 

 למעסיק(.

 

לא יוכל אדם לכהן בשני תפקידים, שיש ביניהם ניגוד עניינים. החלטה בעניין  .7

 זה תינתן בידי צוות האיתור הרלוונטי.
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במקרה של חשש לניגוד עניינים, לרבות במקרה של קרבה משפחתית מדרגה  .8

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

ימנע המוסמך לקבל החלטה, מלהיות   –שמוסמך לקבל החלטה בעניינו 

 שותף להחלטה. 

 

התפקידים יחולקו לשלוש קבוצות התייחסות עיקריות, כשלכל קבוצה 

 הליך איתור ומינוי מותאם:

 

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

 הרגולטור, וניהול בכיר.

 

 : ע"י אסיפת הקיבוץ והקלפי.בחירה ומינוי

 

מנהל הצוות, יו"ר  -: מנהל מש"א צוות איתור ציבורי: ע"י איתור, מיון והמלצה

קיבוץ ומנהל המגזר הרלוונטי )קהילה/עסקים(, שני נציגי ציבור שייבחרו באסיפת 

הקיבוץ. צוות האיתור הציבורי מביא בפני ועד ההנהלה ולאחר מכן בפני האסיפה, 

 לבחירת החברים, את המועמד המתאים ביותר.

 עמידה בתנאי הסף של המכרז הנו תנאי מתלה.

 

הצוות רשאי להתייעץ עם אנשי מקצוע ו/או ידע רלוונטיים לצורך הבחירה, אך 

 אלה יהיו ללא זכות הצבעה. 

במקרה בו הצוות עוסק בהחלפת אחד מתפקידי הניהול הבכירים, לא ייכלל 

בצוות בעל התפקיד המיועד להחלפה וימונה נציג ציבור נוסף במקומו, מתוך ועד 

 ההנהלה.

 שמונה שנים לכל היותר. -בקבוצה זו הגבלת שנים בתפקיד 

 

 :1רשימת התפקידים בקבוצה 

 יו"ר קיבוץ .1

 נציגי ציבור לוועד ההנהלה .2

 שני חברים לצוות מינוי ציבורי .3

 יו"ר אסיפה .4

 יו"ר וחברים לוועדת ביקורת .5

 יו"ר וחברים לצוות קרן מילואים פנסיה .6

 מנהל/ת קהילה ומנהל/ת עסקים .7

 יו"ר דירקטוריון עסקי .8

 וחברים לוועדת קלפייו"ר  .9
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 נציגי ציבור להנהלת קהילה .10

 נציגי ציבור להנהלת עסקים  .11

 מינהלת דיור ושיוךמנהל  .12

 

 

מנהלי ענפים ופעילויות בקהילה. מנהלים את הפעילות השוטפת וחיי  -2קבוצה 

 היומיום ומיישמים מדיניות, לרבות ועדות וצוותי משנה.

 

 : ע"י ועד ההנהלה. בחירה ומינוי

 

  צוות איתור קהילה.: איתור מיון והמלצה

 

: מנהל/ת קהילה או יו"ר הקיבוץ )מרכז הצוות(, נציג ציבור מוועד חברי הצוות

 הנהלה, מנהל מש"א.ה

 

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

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

המשק, פרסום התהליך לציבור וקבלת משוב, חוות דעת מנהל ישיר, פגישה עם 

המועמד לגבי תכניותיו והנושאים שיקדם בתקופת הכהונה הבאה, נקודות לשיפור 

 היישום. ויכולת 

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 

 מנהל כספים )יו"ר הקיבוץ מרכז צוות איתור( .1

 וץ מרכז צוות איתור(מנהל מש"א )יו"ר הקיב .2

 יו"ר וחברים לצוות עזרה הדדית .3

 יו"ר וחברים לוועדת קבלה .4

 וועדת ישוב .5

 מנהלי האשכולות  .6

 נציגי ציבור בהנהלות אשכולות .7

 חברי מינהלת הדיור .8

 

 כלל המשרות הנוספות בקהילה ובעסקים. ללא תקופת כהונה. -3קבוצה 
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 מינוי: הנהלה רלוונטית )קהילה/עסקים(בחירה ו

 

 : מנהל המגזר )קהילה/עסקים(, מנהל מש"א ומנהל ישיר.איתור ומיון

 

 :3רשימת התפקידים לדוגמא בקבוצה 

 מנהל כלבו .1

 מנהל בריכה .2

 מנהל הנהח"ש .3

 מנהל בית הדרים .4

 בחינוךמנהלים  .5

 וכדומה מנהלי ענפים בקהילה ובעסקים .6

 

 

 סיכום

 

אנו מאמינים כי אישור השינויים המוצעים בזאת יתאים את המבנה הארגוני, את 

 התרבות הארגונית ואת נוהלי קבלת ההחלטות, למציאות חיינו העכשווית.

 

יכולת הניהול וקבלת ההחלטות, אלא יתר על כן, שינויים אלה לא רק ישפרו את 

 גם יחזירו את אמון הציבור בממסד הקיבוצי.

 

 


