
 2019ספטמבר    –  בדיוור ישיר  קהילה

   ,לחברים שלום

 . ם רגישים/אישייםילה, פרט לנושאיהחלטות שהתקבלו בהנהלת קה לידיעת הציבור נפרסםאחת לתקופה 

ר, נמרוד זיו, ברניס קרן, נדב אנוך, קובי שילה, רואי נאור, בן נווה,  יו"  –אברהם חברי הנהלת הקהילה: רעיה בן 

  דפנה זהבי, דלית ברנד, גל כוכבא.

 

 4.6.2019מתוך דיון הנהלת הקהילה מיום 

בהמשך לחילופי תפקידים בניהול הקהילה והעסקים, אושרה רשימת מורשי חתימה  - מורשי חתימה קיבוץ נען .1

 מעודכנת.

 

אושר סיום תקופת המועמדות של: דרור חלוואה )בן זוגה של גוני גורן(, מתן באשר )בן זוגה של  -ת סיום מועמדו .2

 שלומית סויטלמן( ואדל ניר )בת זוגו של עילם(.

 

שהוצגה באסיפה לפני מספר חודשים הצעה ה - ופת המועמדות ליורשיםדיון חוזר בהצעה לקצר את מלוא תק .3

 במסגרת הדיונים בנושאי שיוך, נדחתה בקלפי. 

על פי חוקי מדינת ישראל, אדם/יורש שאינו חבר לא יוכל לקבל היתר לבניה בקיבוץ. על מנת שתהליכי הבניה 

הכרוכים בתהליכי השיוך ובניה של יורשים בשטח נען יוכלו להתקדם, יש למצוא פתרון הכולל קליטה של היורשים 

 לטובת קבלת היתרים. 

המתרחשים בקיבוצים אחרים ממנה עלה כי מקובל שתהליך הקליטה כולל דיקה של תהליכים דומים נערכה ב

קיצור תקופת המועמדות לטובת התחלת תהליך קבלת היתר ובניה בשטח הקיבוץ. כל זאת בגין העלויות שנדרש 

 החבר החדש לשאת בהן.

מדות ליורשים קיצור מלוא תקופת המוע –עו"ד בן אור, יחד עם מנהלת הדיור הכין הצעה מתוקנת שמשמעותה 

 לטובת קבלת היתרי בניה בשטח הקיבוץ.

 נערך דיון בנושא, הועלו שאלות והערות.

ההצעה התקבלה  ההצעה המעודכנת לקיצור מלוא תקופת המועמדות ליורשים, תובא לדיון באסיפה. :הוחלט

 .מחברי הנהלת הקהילה 75%ברוב של מעל 

 

 

 18.6.2019מתוך דיון הנהלת הקהילה מיום 

 שאילתות ועדכונים .1

הנהלת הקהילה המכהנת, אמורה לסיים את תקופת כהונתה באוגוסט השנה  - כהונת ההנהלה ומבנה ארגוני

(2019 .) 

, נערכה עבודה לעדכון המבנה הארגוני של נען. כחלק משנוי המבנה, יערכו שינויים 2030במסגרת תהליך נען 

הקשורים גם בגוף הקרוי היום "הנהלת קהילה" ומשמש בתקופה האחרונה גם כועד ההנהלה הרשמי של הקיבוץ. 

 או לבחירה נציגי הציבור. בהמשך לעדכון המבנה הארגוני ובכלל זה גופי הניהול, יערכו מכרזים ויוב

 .29/9/19תאריך היעד לסיום  

 מתבקשת להמשיך את הקדנציה עד אחרי חגים .הנוכחית הנהלת הקהילה 

 (.2019הנהלת הקהילה בהרכבה הנוכחי, תמשיך כהונתה עד אחרי החגים הקרובים )אוקטובר  הוחלט:



 

מנהלת הדיור להקצות את דירות קומת הקרקע במבנה הצעת    הובאה לדיון  –"הדרים"    מבנהקומת הקרקע ביעוד   .2

 ונדרשים מסיבות שונות לדיור מותאם. דיור לבני הדור השני המתגוררים בקומה שניה למתן פתרון "הדרים"

 . 65בתי אב בני הדור השני המתגוררים בקומה שניה וגיל אחד מהם לפחות הינו מעל  26 םבנען קיימי −

 קרקע על רקע בריאותי/ תפקודי.  תים בדירה צמודולא אחת עלה בעבר הצורך למגור −

נכון להיום, לאור מצוקת הדיור ותנועת המעברים האיטית, לעיתים נוצר קושי אמיתי ליצר פתרון מתאים  −

 וראוי בזמן קצר.

נבנה במקור ע"מ לתת מענה לסיעוד   מנהלת הדיור מציעה כפתרון, את דירות הקרקע במבנה "הדרים" שנבנה   −

 ולאנשים שזקוקים לכך.  

 משפחות הדור השלישי.  –בתי אב  3כיום מתגוררים בהם  −

הפתרון של המעליות כרוך בהשקעת משאבים  תה האופציה של התקנת מעליות לקומות השניות כמענה. על −

 מבחינת מתן מענה של עזרה בתפקוד ועזרה בריאותית.  היתרון שבקרבה ל"הדרים"  מספק את  וגם לא  כספיים  

 נדרשת החלטת הנהלת קהילה בדבר יעוד הדירות כמוצע מעלה. −

המקורי. לציין כי מדובר בדיור מוגן לבני הדור השני ולאו דווקא  ובהגדרה לייעודמבנה הדרים יחזור  :הוחלט

 כפועל יוצא של בעיות בריאות או ניידות.

 

אשכול הבנוי והתשתיות הוא אשכול מרכזי הנותן שירות לאדם הפרטי  - אשכול בינוי ותשתיות –דוח ביקורת  .3

שבהכרתו ובקיום דיון בביקורת זו. המשוב בתחומים ובאשכולות ולכל הענפים מערכות ומכאן החשיבות הרבה 

 נותני שרות הם מאוד חשובים.

 . 2018אורית פורד הציגה דו"ח מקוצר שנעשה ב

 .שנענו ע"י מנהל הענף, המבקרת ומנהלת הקהילה שאלות נשאלוהתנהל דיון, 

 הדוח יפורסם לציבור.

 

 

 2.7.2019מתוך דיון הנהלת הקהילה מיום 

שכונת הרפת. הועדה המחוזית דוחה  הועדה המחוזית לתכנון ובניה לא אשרה את תב"ע  -)נמרוד(  ביטול תב"ע רפת 

יח' דיור בתוך הקו הכחול של נען. אתגר ענק לנען מבחינת מציאת  800זאת ובין היתר רוצה לראות איך מכניסים 

 חלופות דיור ומגורים. 

 גם בניה בקומות דורשת שינוי תב"ע.

 בוש מתווה חלופי לאור החלטה זו.  : תתקיים פגישה משולבת של ועדת ישוב, הנהלת קהילה ומנהלת הדיור לגיהוחלט

 

 

 2.7.2019מתוך דיון הנהלת הקהילה מיום 

 .עם( גלעד יטאח )בן זוגה של נעמי בראושר סיום תקופת המועמדות של  -סיום מועמדות  .1

 

 )מצ"ב נוסח ההצעה(הצעת עדכון נוהל קלפי  .2

 ההצעה אושרה ותפורסם לציבור. : הוחלט

 שבועיים מיום פרסומה בהתאם לנוהל קבלת החלטות.ההצעה תכנס לתוקף תוך 



 )מצ"ב נוסח ההצעה( הצעה לעדכון תקנון אבלות .3

 קובי שילה הציע להוסיף כי פרסום תמונת הנפטר בחדר האוכל  היא לפי רצון המשפחה. 

 :הוחלט

  ההצעה אושרה בכפוף להטמעת הצעתו של קובי. 

 פרסומה בהתאם לנוהל קבלת החלטות.ההצעה תכנס לתוקף תוך שבועיים מיום 

 

)בהשתתפות עודד בבתיהם אישור מתווה למימוש דירות חברים שבנו בשכונת הכדורגל ואינם חוזרים להתגורר  .4

 - רובין(

 נערך דיון בהצעה שהוכנה והוסברה ע"י ע"י עו"ד צפריר בן אור.

  הוחלט:

 ל עו"ד צפריר בן אור. הנהלת הקהילה אישרה את המתווה ש

 דיווח על התקדמות הטיפול בנושא יובא להנהלת הקהילה במסגרת העדכונים השוטפים ע"י יו"ר הקיבוץ )נמרוד(.

 

 אישור הצעה להקמת ועדת קליטה  .5

( הנהלת הקהילה צריכה לאשר את ועדת הקליטה ולהעביר את הנושא 2019בהמשך להחלטת הקלפי )מאפריל 

 ומכרזים. לביצוע צוות מנוי 

 הוחלט:

 . בהמשך למנדט לניתן לה ע"י האסיפה הכללית הקמת ועדת הקליטהההצעה להנהלת הקהילה אישרה את 

 מכרז לבחירת יו"ר ונציגי ציבור יצא בתקופה הקרובה )האחריות צוות מינוי ומכרזים(.

 

)בהשתתפות דלית ברנד  ציבוריתחוץ עד להקמת ועדת חינוך הקפאת קליטה של ילדי בקשה ל –חברתי  חינוך .6

 –מנהלת החינוך בחברתי( 

 למערכת. כרגע אין מדיניות או החלטה מסודרת בנושא . קבל את ילדיהם יש לחץ מהורים מחוץ לנען ל

 יש לקחת בחשבון שברגע שמקבלים ילד למערכת, לא נכון ובעצם בלתי אפשרי להוציאו. 

המערכת מבקשת שקבל גיבוי להקפאה של קליטת ילדי חוץ עד שתתקבלנה החלטות ותגובש מדיניות ע"י ועדת 

 בימים אלו.החינוך הציבורית המוקמת 

 : הוחלט

רתי ולמנהלת הקהילה לא לקלוט ילדי חוץ עד שתוקם ועדת הנהלת הקהילה נותנת גיבוי מלא למנהלת החינוך החב

 חינוך ציבורית שתדון ותקבל החלטה עקרונית ומושכלת בנושא.

 

_______________________________________________________________ 

 

 נוהל קלפי נען
 2019אפריל  – יהודה וצוות המזכירות   הוכן בשיתוף  ועדת קלפי, איל בן

 5.9.2019ופורסם לציבור ביום  13.8.2019אושר בהנהלת הקהילה מיום  
 יכנס לתוקף שבועיים מיום הפרסום. 

 

נוסח בהתייחס להוראות התקנון ובהתאמה לשינויים שחלו במהלך השנים בדרכי הפרסום  המעודכן, הנוהל 

 וההצבעה.

 



 אישיות וחשאיות.זכויות ההצבעה של החברים )כולל חברים בחופשה מאושרת( הן כלליות  .1

 חברים )מתוכם יו"ר(.   3ועדת הקלפי תמנה לפחות   .2

 חברי ועדת הקלפי הם נבחרי ציבור שאינם חברים באחד מגופי הניהול של הקיבוץ.  .3

ההצבעה תתבצע במערכת ממוחשבת. ועד ההנהלה או יו"ר ועד ההנהלה בתאום עם יו"ר ועדת קלפי רשאים   .4

 חשבת. להחליט על קיום הצבעה בקלפי לא ממו

 בימים בהם תתקיים קלפי, תוצב עמדת הצבעה במקום ציבורי.  .5

נוסח הסעיפים שיובאו לקלפי יאושר ע"י ועד ההנהלה או יו"ר הועד בהתאם להצעת ההחלטה שנדונה  .6

 באסיפה.

 :  פרסום על קיום קלפי .7

אים ימים לפני מועד פתיחת הקלפי. הפרסום המוקדם יכלול את הנוש 3פרסום מוקדם יתבצע לפחות  .7.1

 שיובאו להצבעה ומועד פתיחת וסגירת הקלפי )בתאום עם יו"ר ועדת הקלפי(.  

 שעות לפני מועד הפתיחה.  24נוסח סופי מפורט של דף הקלפי יפורסם לפחות   .7.2

ימים. בסמכות ועדת קלפי להחליט להאריך את משך זמן פתיחת הקלפי או  3הקלפי תהיה פתוחה למשך  .8

ת מפתיחת הקלפי ועד סגירתה(. כל זאת בהודעה מראש בהתאם שעו 24לקצרו אך לא פחות מיממה )

 . 7לרשום בסעיף 

לוועדת הקלפי יש סמכות לעצור את ההצבעה. במקרה כזה תחליט הועדה האם לקיים הצבעה בנושא זה  .9

 במועד אחר או להחזיר את הנושא לשיקול דעת גוף הניהול הרלוונטי. 

קולות המצביעים בעד או נגד. קולות הנמנעים יספרו, אולם לא במניין קולות המצביעים יובאו בחשבון רק  .10

 ישפיעו על התוצאות. 

 :סגירת הקלפי ופרסום תוצאות ההצבעה .11

סגירת הקלפי, קבלת תוצאות והפקת פרוטוקול ועדת קלפי מתאים )דו"ח התוצאות( יתבצע ע"י   .11.1

 נציג ועדת הקלפי. 

 פרוטוקול ועדת הקלפי יכלול: .11.2

 נושאים ומועדי האסיפות בהן אושרו הנושאים לקלפי. –שם הקלפי  .11.2.1

 תאריך. .11.2.2

 תוצאות סעיפי ההצבעה.  .11.2.3

 מספר בעלי זכות ההצבעה במועד קיום הקלפי.  .11.2.4

 מספר משתתפים בקלפי זו. .11.2.5

 שמם וחתימתם של שניים מחברי ועדת הקלפי.  .11.2.6

 לאחר סגירת הקלפי יועברו תוצאות ההצבעה במלואן לנציג צוות הניהול.  .11.3

 ל ידאג לעדכן את האנשים הרלוונטיים בתוצאות ההצבעה. נציג צוות הניהו .11.4

נציג צוות הניהול יעביר את תוצאות הקלפי לפרסום לציבור לאחר שווידא שנמסרה הודעה  .11.5

 להלן.   11.12רשמית בדבר תוצאות ההצבעה בהתאם לסעיף 

 ידים(: לגבי סעיפים בהם עמדו לבחירה בקלפי חברים/מועמדים )לקבלה לחברות ו/או מינוי לתפק .11.6



לפני פרסום נציג צוות הניהול ידאג לעדכן את האנשים הרלוונטיים בתוצאות ההצבעה  .11.6.1

 .  התוצאות לציבור

 לא יפורסם לציבור פירוט מספרי של תוצאות ההצבעה. .11.6.2

 פרוטוקול ועדת הקלפי ישמר במערכת המחשב ויתויק בסמוך לאסיפה שעסקה בנושא. .12

 

 

 

 תקנון אבלות 
   13.8.2019אושר לפרסום לציבור בישיבת הנהלת הקהילה מיום 

 משך האבל

 אותו יום(.  24.00נוהגי האבל הציבורי יחולו למן הודעת הפטירה ועד תום יום ההלוויה) .1

 במקרה של אסון חריג ינהגו על פי השיקולים של הנהלת הקיבוץ. .2

אפילו יקברו   –ל חברים שלא גרים בנען נוהגי האבל הציבורי לא יקויימו במקרה של פטירת בני משפחה ש .3

 בנען.

אלא  –האבלות כנהוג לגבי חברים  תושבים בנען משך שנים ארוכות, שאינם חברים, יקויימו לגביהם נוהגי .4

 אם תבקש המשפחה אחרת.

 בימי אבל לאומי ימשכו נוהגי האבל לפי הנהוג במדינה כולה. .5

 נוהגי אבלות

 ציבורית ואירועים חגיגיים במשק עפ"י שיקול המשפחה והנהלת הקיבוץ.בימי האבל לא תתקיים פעילות  .1

 האבל לא יבטל חתונה. .2

האבל לא יבטל ולא ידחה את "ליל הסדר" יום העצמאות ומסיבת פורים לילדים. שאר החגים יבוטלו    –  חגים .3

 או ידחו על פי שיקולי הנהלת הקיבוץ, וועדת תרבות. 

 ספק הקיבוץ על חשבונו: בתאום ועל פי רצון המשפחה האבלה י

 ביום ההלוויה, ביום "השלושים" וביום השנה הראשון. –  פרחים .1

 מודעה על מועד ההלוויה )בעיתון אחד(.  –  מודעות בעיתונים .2

  ביום "השלושים" וביום השנה.  תמונת הנפטר בחדר האכילה .3

למשפחה האבלה יסופקו מצרכים למשך שבוע האבל ע"י הקיבוץ ביום הפטירה ובמשך שבוע  –מצרכים  .4

 האבל. כמו כן, לקראת יום "השלושים" וביום השנה הראשון )באחריות מרכז אבלות(.

  ליום ה"שלושים" וליום השנה הראשונה תינתן עזרת הקיבוץ באספקת פרחים ומצרכים לכיבוד  – אזכרות .5

 ע"י המשפחה. המשפחה תפנה אל מרכז האבלות במידה ותזדקק לעזרה.   –רגון האזכרה  א  )כמוזכר מעלה(.

 בית הקברות

ליד הקבר וסביבותיו תיעשה בתיאום   צמחיה על הקבר היא ברשות החבר ועל דעתו. כל נטיעה ושתילה נוספת .1

 עם האחראי במקום ולפי תכנית בית הקברות. אין לטעת עצים ליד הקבר. 

הכיתוב על המצבה על פי בחירת   ה ומיקום הקבר יעשה לפי תכנית בית הקברות.מבנה הקבר, המצב .2

 בהתאם לתנאים הקיימים.  –המשפחה 



 לחבר/ה שבן/בת זוגו נקבר/ה בנען, תשמר חלקת הקבר הצמודה לזו של בן/בת הזוג.  .3

 רכוש וכספי הנפטר

 כספי הנפטר ככל שיש כאלה בחזקת הקיבוץ, ימסרו כדין ליורשיו.   .1

 כל חפציו של הנפטר יעמדו לרשות יורשיו.   .2

 קבורת קרובי משפחה בנען

במקרה של פטירה של בת/ בן נען וההורים עדיין חיים בקיבוץ ומבקשים לקבור את הנפטר/ ת בנען, תקויים   .1

 ם בקשות המשפחה.ההלוויה לפי המקובל לגבי חבר נען, בתיאום ע

"נוהל קבורת יקירי הקבורה עפ"י ההחלטה בנושא:  –במקרה של פטירה של בת/בן נען שהוריהם נפטרו  .2

 (19/8/2014)אושר בהנהלת הקהילה ונכנס לתוקף ביום   נען שאינם חברים"

 )הורים, אחים, בנים(  פטירת קרובים מדרגה ראשונה מחוץ לנען

 הנהלת הקיבוץ הודעת השתתפות באבל ב"דף המידע". לבקשת משפחת הנפטר, תפרסם  .1

אין המשפחה תהיה זכאית לקבל מצרכים על פי צרכיה בימי "השבעה" )כאשר ה"השבעה" בנען בלבד(.   .2

 קבלת מצרכים ל"שבעה" מחוץ לנען. 

 אין הקיבוץ משתתף במימון מצבה לקרובי חברים הנקברים מחוץ לנען .  .3

 החבר  ע"י הנהלת הקיבוץ.תמיכה נוספת, תישקל בהמשך לבקשת  .4

 חריגה מנוהלים

 כל פניה לחריגה מהנהלים תטופל ע"י הנהלת הקיבוץ, בשיתוף עם מרכז האבלות.

 

 נוהל קבורת יקירי נען שאינם חברים
 19.8.2014נכנס לתוקף לאחר פרסום לציבור ב  5.8.2014נדון והוחלט בהנהלת קהילה ב 

 והועבר לפרסום    13.8.2019עודכן בישיבת הנהלת הקהילה מיום 
 

בבית העלמין קבורים חברי נען ובני משפחות שאינם חברי נען ביום פטירתם. על פי תכנית בית הקברות,  

 מספר המקומות מוגבל, ללא אפשרות להרחבת השטח.  

 קיבוץ: לאור האמור, נקבעו קריטריונים לקבורת יקירי נען בבית הקברות של ה

 אנשים שביום מותם הינם חברי קיבוץ נען  −

בני נען שעזבו והיו חברי נען בעברם, ואחד מבני משפחתם שהוא מקרבה ראשונה )הורה, אח, בן, בת( עדיין  −

 בחיים. 

שנים ובן זוגם או אחד מילדיהם הינו  15אנשים אשר היו בעברם חברים בנען לתקופה רציפה של לפחות   −

 ירתם. חבר הקיבוץ ביום פט

שנים ברציפות )מיום חתימת הסכם בר הרשות  15ברי רשות שתקופת חייהם האחרונה בנען היתה מעל  −

 בקיבוץ( ואשר בן זוגם או ילדיהם חברים בקיבוץ ביום פטירתם. 

 הערות: 

 הסכמי עבר יכובדו.   .1

 אישור הקיבוץ לקבורה בהתאם לקריטריונים אלה ינתן בהמשך לחתימה על הסכם מתאים.   .2

 



 הקמת ועדת קליטה 
 ( 13.8.19, אושר בישיבת הנהלת הקהילה מיום 2019)בהמשך להחלטת קלפי מאפריל 

 
היקלט תוקם ועדת קליטה ציבורית שיעודה עדכון ויישום תקנון הקליטה של נען, לרבות הקשר עם המבקשים ל

 ותפעול תהליך הקליטה.

  .מנהלת קהילה, מנהלת מש"א חמישה נציגי ציבור )אחד מהם יו"ר הועדה(, :הרכב הועדה

 הנהלת קהילה  :כפיפות

 שנים. 4 :אורך כהונת הועדה

המינוי יעשה באמצעות תהליך מכרז בהתאם להחלטות הקיבוץ. יו"ר וחברי הועדה יעמדו לבחירה  :אופן מינוי

 בקלפי.

 

 

 


