
 

 

 לשינוי המבנה הארגוני    2030שינויים ותיקונים בהצעת צוות נען 

 לקראת אסיפה שניה 

 

במהלך ובעיקר בעקבות האסיפה, פנו אלינו חברים עם הצעות לשינויים בהצעה. להלן  

 השינויים שנערכו:  

 

 -, הוספה הפסקה כדלקמן: "חברי נען מקיימים מזה תשעה עשורים ו3במבוא, בעמ'   .1

שותפות חברתית וכלכלית הנשענת על אמון הדדי, הוגנות, אמפטיה ואחריות דורות    4

נבחרי הציבור והמנהלים יפעלו למען קידום ענייניהם של חברי נען   לחבר במצוקה.

 ". וכפרטים על בסיס ערכים אלה כקהילה

כאמור בפתח  : " , הוספה פסקה כללית כדלקמן 10בפתח פרק ההמלצות, בעמ'  .2

י צריך להיות דינמי ופונקציונלי ועליו להתאים לארגון, לצרכיו הדברים, מבנה ארגונ

, הוא ייבחן מחדש  2021ולאתגרים שבפניו. על כן, במהלך הרבעון הראשון של שנת  

על ידי ועד ההנהלה. בהתאם לכך, לא יוצע כל שינוי בתקנון הקיבוץ בהתאם להצעה  

 ." זו, עד לאחר תום תקופת הבחינה כאמור

רך שינוי בתרשים המבנה כך שהובהר כי מנהלת הקהילה אינה  , נע10עוד בעמ'  .3

כפופה להנהלת הקהילה אלא ליו"ר הקיבוץ ולועד ההנהלה וכנ"ל גבי יו"ר  

 הדירקטוריון )בין אם הוא יו"ר הקיבוץ ובין אם הוא יו"ר עסקי( 

( סעיף ח'  )סמכויות האסיפה 1הוסף לסעיף  –אסיפת החברים  –בפרק א  11בעמ'  .4

 ."ערכאת ערעור על החלטות ועד הנהלה"כדלקמן: 

הרכב, משך קדנציה  "הכותרת תחת  1בסעיף  – ועד ההנהלה  – פרק ב'  12בעמ'  .5

, נקבע כי מס' נבחרי הציבור שאינם ממלאי תפקיד בועד ההנהלה  "וישיבות הועד

מנהל/ת  קיבוץ, "ר ה, נקבע כדלקמן: "יו2חברים. מיד בהמשך לכך, בסעיף  12יהיה 

  ויהיהקהילה ומנהל/ת העסקים של הקיבוץ, שייבחרו אף הם ע"י האסיפה הכללית, 

במקרה כזה, יו"ר הקיבוץ ישמש גם כיו"ר  י ועד לכל דבר, אם הינם חברי נען. חבר

הוא יהיה חבר ללא  , נען חבר  אינומי מממלאי התפקידים לעיל  אם . ועד ההנהלה 

  ההנהלה  ועד"ר יוו"ר הקיבוץ אינו חבר נען, זכויות הצבעה בועד ההנהלה. במידה וי

  בעיקרו  יהיה, כזה  במקרה תפקידו. הועד  חברי"י ע שייבחר הועד מחברי אחד יהיה

 ".ריותורגולט דרישות מול  אל פורמלי

 . בפרק ב' 3נמחק סעיף תחת אותה הכותרת,  ,בהתאם לכך , 12בעמ'  .6

( תחת אותה הכותרת, הוספו המילים  4)בהצעה הקודמת סעיף  3, לסעיף 12בעמ'  .7

 ". ישיבת ועד מחייבת נוכחות רוב חברי הועד בעלי זכות ההצבעהכדלקמן: "

חדש, תחת אותה הכותרת, כדלקמן: "ועד ההנהלה יפרסם   4, הוסף סעיף 12בעמ'  .8

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

"  המילים "סיכומי ישיבותהפרק העוסק בהנהלת הקהילה יתווספו  , בסיום16בעמ'  .9

 ". החלטות הנהלת קהילה שאינן בנושאי פרט יפורסמו לחברים"ו למילים



 

)דירקטוריון( יתווסף המשפט   םהעסקי ת, בסיום הפרק העוסק בהנהל19בעמ'  .10

  יפורסמו לחברי הקיבוץ ככל שפרסומם או,  הדירקטוריוןכדלקמן: "סיכומי ישיבות 

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

נהלת  יהמכדלקמן: " 2תחת הכותרת הרכב מינהלת דיור ושיוך, תוקן סעיף  21בעמ'  .11

יו"ר הקיבוץ, אשר יחד עם ראש המנהלת יטפלו בריכוז  ל וראש המינהלת כפופים

 ". ותיאום המאמצים הנדרשים

"בכל  הוספו המילים כדלקמן:  2בסעיף , בפרק י', תחת הכותרת "כללי" 23בעמ'  .12

צוותי האיתור כמפורט להלן, מנהל/ת מש"א הוא האחראי לריכוז תהליך האיתור 

בהתאם, בכל קבוצות התפקיד הובהר כי מרכז צוות האיתור   ועבודת צוות האיתור".

 הינו מנהל מש"א, מכח תפקידו.

, תחת הכותרת איתור מיון והמלצה, הוספו המילים:  1 , בקבוצת התפקידים24בעמ'  .13

"כאשר בכל מכרז ישתתפו בצוות האיתור לכל הפחות שני נציגי ציבור מבין ארבעת  

 הנציגים שנבחרו".  

, הוסף המשפט: "הגדרות המכרז  1, בקבוצת התפקידים  24עוד באותה הפסקה בעמ'   .14

 יאושרו ע"י ועד ההנהלה." 

כי מדובר בתפקידים בקהילה ובעסקים ובהתאמה שונה    , הובהר2, בקבוצה  25בעמ'   .15

 שם צוות האיתור ל"צוות איתור מגזרי". 

נמחקו "נציגי ציבור בהנהלות האשכולות"   2, ברשימת התפקידים בקבוצה 25בעמ'  .16

 מאחר ונציגי הציבור יכהנו בהנהלת קהילה ולא בהנהלות אשכולות. 

למדיניות   נמחקה הפיסקה: "בהתאם,  3, תחת הכותרת של קבוצת תפקידים  26בעמ'   .17

ביחס לתפקידים בכירים יותר, גם ממלאי תפקידים אלה ישמשו בתפקידם במשך  

שנים כל אחת, שלאחריהן יידרש אישור הנהלת המיגזר הרלוונטי   4שתי קדנציות של  

 לצורך המשך העסקה". 

ת, תוקנה האחריות לבחירה ומינוי מההנהלה הרלוונטי 26עוד באותו מקום בעמ'  .18

 . ומנהל/ת ישיר )במידה ויש( המגזר ת /מנהלמנהל/ת מש"א, ל

 


