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17.10.2019 

מכרז להקמת וועד הנהלה לקיבוץ נען 

 נציגי ציבור 12בחירת 

  בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחדנוחות מטעמי בלשון זכרנכתב 

רקע: 

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

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

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

פרסום "קול קורא" להקמת וועד הנהלה בנען, הוא השלב ראשון ביישום ההחלטות שנתקבלו בקלפי. 

 ) לתקנות האגודות1. הוועד כפוף לשלוש אינסטנציות: (וועד ההנהלה הנו הגוף הניהולי הבכיר בקיבוץ:כללי

 הכללית) להחלטות האספה 3) לתקנון הקיבוץ; (2; (השיתופיות

 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.מנהל/ת הקהילה, שאף היא נבחרת האספה 12 מספר חברי הוועד יעמוד על :1הרכב

הכללית, משמשת כחברת וועד לכל דבר. יו"ר נען ומנהל העסקים, שאינם חברי נען, ישמשו כחברי וועד ללא 

 נציגי הציבור,והוא ייבחר ע"י הוועד. תפקידו 12זכות הצבעה בוועד ההנהלה. יו"ר וועד ההנהלה יהיה אחד מ-

של יו"ר הוועד הוא פורמאלי אל מול דרישות רגולטוריות.  

 הנציגים נבחרים על ידי האספה הכללית. על מנת להבטיח ייצוגיות לכלל בחירה ואורך תקופת כהונה:

 שיקבלו את מספר הקולות הרב ביותר, , המועמדים12 מועמדים בלבד ו-9הסקטורים בקיבוץ, יבחר כל חבר 

 שנים. במקרה בו תיפסק כהונתו של חבר הנהלה, מכל 4יתמנו כחברי וועד ההנהלה. אורך תקופת הכהונה היא 

 שנים 4סיבה שהיא, ישתלב בוועד ההנהלה המועמד הבא אחריו שקיבל את מרב הקולות. בתום תקופה של 

 נציגי ציבור חדשים, ללא תלות בתקופת כהונה אינדיבידואלית של מי מהחברים.  12ייבחרו 

הוועד יתכנס בתדירות של פעם בחודש לכל הפחות ובמידת הצורך בתדירות גבוהה תדירות ישיבות הוועד:

יותר. ישיבות הועד מחייבות נוכחות של רוב חברי הוועד בעלי זכות הצבעה. 

תפקידי הוועד: 

 כל הסמכויות על פי דין. .1

 קביעת סדר היום של האספה הכללית. .2

 התווית מדיניות הקיבוץ לטווח הארוך. .3

בחינה וגיבוש החלטות והמלצות לאספה בסוגיות אסטרטגיות, כגון שינויים באורחות החיים, שינוי במבנה  .4

 הארגוני וכיוצב'.

אישור תקציבים ותוכניות שנתיות של הקהילה והעסקים ודו"חות מבוקרים והעברתם לאישור האספה  .5

(הבהרה – הוועד בודק התאמה בין מקורות לשימושים ומתייחס לדילמות ו/או בקשות של הנהלת הקהילה 

 ). ואינו נכנס לרזולוציות של תקציבבהקשר התקציבי וכדומה

 יו"ר נען, נמרוד זיו, ומנהל העסקים, ניב רונן, אינם :2019 הרכב הוועד המפורט במכרז זה הוא בהתאם להרכב הנהלת נען בשנת 1
חברי נען. במידה ויו"ר הקיבוץ ו/או מנהל/ת העסקים הם חברי נען, הם משמשים כחברי ועד לכל עניין ודבר, ויו"ר הקיבוץ משמש גם 

כיו"ר וועד ההנהלה.  
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: הגורם שאליו מדווחים דיווח ביצוע, 2מפורט ב"עץ" המבנה הארגוניכאחריות על ההנהלות והמנהלים  .6

מעת לעת, גורם מפקח (כולל עמידה במסגרת תקציבית, בתכניות השנתיות וביעדים שהוגדרו להנהלת 

 קהילה ולעסקים).

 אחריות ישירה בנושאים כדלקמן: .7

 קרקעות ושימושי קרקע •

 תכנון בשטחי הקיבוץ •

 דיור, בנייה ושיוך דירות •

 תשתיות ראשיות •

 השימוש בנכסים הכספיים של הקיבוץ •

 תהליכים אסטרטגיים •

 יחסי החוץ של האגודה •
 

 ערכאת ערעור על החלטות מנהלים והנהלות. .8

 פיקוח וניהול יחסי הגומלין בין המגזר הקהילתי למגזר העסקי. .9

 אישור וביטול מינויים (בהתאם לקבוע בנוהל מינויים) .01

 משמש כוועד מקומי (כל עוד קיים איחוד וועדים). .11

דרישות סף לחברי הוועד 

 חבר/ת קיבוץ נען •

 פניּות •

 מחויבות •
 

 18.10.19מועד פרסום המכרז: 

 2.11.2019מוצ"ש, מועד סגירת המכרז: 

 שרוצים להשפיע ולקחת חלק בחייה וצביונה של נען, להגיש את , חברות וחברים,בחוםאתכם  מזמינים אנו
. בוועד ההנהלהמתאימים לכהן לדעתכם ם ו/או להמליץ בפנינו על חברות וחברים שכמועמדות

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

אודות מהותו מלא ע ולספק מידלענות על שאלות של חברים , מטרתה של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסביר
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 ועוד.. בנוסף תינתנה תשובות 
 כהונה בהנהלת הקהילה. לבין ויובלטו ההבדלים בין 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.

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

 

 ו -: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א – מרכזת את הצוות, נמרוד זיחברי צוות האיתור הציבורי לוועד ההנהלה
 נציגות צוות מינויים ומכרזים. - יו"ר נען, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי) 

 

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

 מחברי צוות האיתור. ת ואחדלמידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז, ואל כל אח

בהצלחה!      בתפוצת מייל לחברים. ונשלח באתר נען המכרז מפורסם

2
 13.10.2019כפי שאושרה בקלפי מיום מבנה ארגוני וקבה"ח בנען - " –2030בחוברת "נען 
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	בחירת 12 נציגי ציבור
	נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד
	רקע:
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	1. כל הסמכויות על פי דין.
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	6. אחריות על ההנהלות והמנהלים כמפורט ב"עץ" המבנה הארגוני: הגורם שאליו מדווחים דיווח ביצוע, מעת לעת, גורם מפקח (כולל עמידה במסגרת תקציבית, בתכניות השנתיות וביעדים שהוגדרו להנהלת קהילה ולעסקים).
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	 דיור, בנייה ושיוך דירות
	 תשתיות ראשיות
	 השימוש בנכסים הכספיים של הקיבוץ
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	אנו 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 בוועד ההנהלה.
	שיחה פתוחה למתעניינים - ביום רביעי - 23.10.19 בשעה 20:00
	מטרתה של השיחה הפתוחה היא לפרט, להסביר, לענות על שאלות של חברים ולספק מידע מלא 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 ועוד.. 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
	חברי צוות האיתור הציבורי לוועד ההנהלה: דורית שגב-שכטר, מנהלת מש"א – מרכזת את הצוות, נמרוד זיו - יו"ר נען, יהודית חתואל ודורית אפרתי (קוטלי) - נציגות צוות מינויים ומכרזים. 
	בכדי להגיש מועמדות יש לשלוח קורות חיים לכתובת michraznaan@gmail.com   או להניח בתיבת הדואר של מש"א.
	למידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז, ואל כל אחת ואחד מחברי צוות האיתור.
	המכרז מפורסם באתר נען ונשלח בתפוצת מייל לחברים.     בהצלחה!

