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 6מתוך  1דף 

 ועדות ביעד

מגוון הפעילות השוטפות ביעד מנוהלות ע"י ועדות של מתנדבים, ובראשן ועד ההנהלה )המזכירות(. 

ברי הקהילה להשפיע השפעה ישירה על קבלת ההחלטות בישוב ועל שרת לחפההתנדבות לועדות מא

 התנהלות חיי הקהילה.

ביעד מתנדבים רבים וועדות רבות, ומסמך זה מנסה להגדיר את תפקידי הועדות ותחומי האחריות 

 שלהם.

וועדת הקלפי. בשנים  של ועדת המינויים ןמתרחשת מידי שנה ומנוהלת בעזרתרה לועדות יהבח

את להכיר לועדות מתקיימות הבחירות לועדות באמצע שנה קלנדרית, על מנת לאפשר האחרונות 

 ת התקציב הבאה.לפני הגשת בקשות התקציב לשנ ולהכין תכנית עבודה, ,הצרכים והמשימות

רשימת הועדות )למעט הועדות המרכזיות(, יכולה להשתנות מעת , בהתאם למסורת המושבית שלנו

לסיים את לעת בהתאם לנסיבות וצרכי הציבור. אם לועדה מסוימת אין כלל מתנדבים, הועדה יכולה 

, אם יש קבוצת חברים שמעונינת ליזום הקמת ועדה חדשהמאידך, כי כנראה אין בה צורך.  ,תפקידה

 תשקול הקמת ועדה חדשה.שזו ניתן להפנות בקשה מתאימה למזכירות, על מנת 

 חובהועדות 

ועד , שהן שתי ועדות , עפ"י רשם האגודות,בות להתקייםיחי ,מאוגדים באגודהשחבריו  ,ביישוב קהילתי

יעד. לשאר הועדות אין לשתי ועדות אילו בלבד יכולים להיבחר רק מי שהם חברי  .וועדת ביקורת הנהלה

חברי ועד ההנהלה וועדת ביקורת נבחרים כל שנה ע"י האסיפה . על המתנדבים תקנונית כל מגבלה

 מתקיימת עבור כל אחת ואחד מהמועמדים.. הבחירה הכללית בבחירות חשאיות

 (מזכירותהנהלה )ועד 

לפעול הועד אמור . פרטי ההתנהלות השוטפת של האגודהעל כל ועד ההנהלה ומזכירת הישוב אחראיים 

, לקדם את החלטות ובהתאם להנחיות האסיפה הכללית לקידום מטרות האגודה בהתאם לתקנון

המועצה מול מטרות האגודה לקידום , ולפעול של האגודה לפקח על ההתנהלות הכספית, האסיפה

 ומול גופים ציבוריים או עסקיים. משרדי הממשלה השונים

)למעט  , ואילו הן בעצם שאר הועדות ביעדלטיפול בנושאים ספציפייםהועד יכול למנות ועדות משנה 

, . בעת הצורךבכל הנושאים הקהילתייםשמטפלות  ביעד יש מספר רב של ועדות קבועות ועדת ביקורת(.

 .נדרשים בנושאיםת מומחים לטיפול ועדהמזכירות יכולה להקים ו

 5  :נדרש מספר חברים

 ועדת ביקורת

, של פעולות האגודה וממלאי התפקידים שבההם לודא התנהלות תקינה ביקורת  ועדתתפקידיה של 

עמידה על ליקויים בניהול האגודה והצעות , בויותי, ניהול נכסים והתחיבדיקת ההתנהלות הכספית

 הקשור לפעילות האגודה ופעילותו של הועד המנהל., או בדיקה של כל נושא אחר לתיקונם

 3מספר חברים נדרש: 
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 6מתוך  2דף 

 ועדות ביצועיות / מנהלתיות

 מינויים

נסוב . עיקר פעילותה של הועדת ביעדדות השונות לסייע למזכירות באיוש הוע תפקידה של ועדת מינויים

הדרושות את רשימת הועדות הועדה מפרסמת לציבור  .כנה לקראת הבחירות השנתיות לועדותההסביב 

לועדות, תוך  נעשית מלאכת השיבוץלאחר מכן  לאיושן. לאותה שנה, ואוספת את בקשות המתנדבים

צד ך שימור ידע מועדות קודמות מתו, לעבוד יחד בצורה יעילהולהיפגש שיכולים  ,לייצר צוותי ועדותנסיון 

בסיום עבודת השיבוץ מפורסמת הרשימה  .השורותשל עם תחלופה סבירה וריענון , ומאידךחד, א

 , ועולה לאישור האסיפה, יחד עם ההצבעה על המזכירות וועדת ביקורת.לציבור

 3: רצוימספר חברים 

 קלפי

רשויות )כדוגמת ההצבעה השנתית לבחירת  המוגדרות כחשאיותניהול הצבעות אחראית על ועדת קלפי 

הועדה מחויבת להבטיח את מהימנות ההצבעה, ולשם כך וכן על הצבעות המתקיימות בקלפי. (, האגודה

מערכות להטמעה של גם בשנים האחרונות ועדת הקלפי היתה שותפה היא כפופה ישירות לאסיפה. 

ה ה של הועדיתפקיד. בקלות ומרחוקלהשתתף בהצבעות לציבור  המאפשרות, ביעד הצבעה אלקטרוניות

פיקוח על , בדיקת רשימת המצביעים, רשימות המועמדיםוהצבעה הפירסום לציבור בדבר קיום  כוללים

 .סדרי ההצבעה, ספירת הקולות, ופרסום פרוטוקול הועדה לגבי תוצאות ההצבעה

 3מספר חברים רצוי: 

 חינוך

גני עוסקת בצורכי גם חינוך אחראית על הניהול השוטף של מערכת הגיל הרך, ובשנים האחרונות ועדת 

, משיבוץ וניהול המטפלותהועדה עוסקת בכל האספקטים הקשורים לחינוך, החל  חובה והחובה.-הטרום

וכלה ברכש והצטיידות,  ,תקשורת מול ההורים ,ארוחות, פעילויות העשרה, עיסוק בנושאים פדגוגייםדרך 

על ניהול התקציב השוטף של  גם . הועדה אחראיתשל המתקנים תחזוקהוהגדרת הצרכים לשיפוצים ול

ך לכלול מספר צוות הועדה צרי הנה"ח ומזכירות יעד., תוך עבודה מול המערכת במשך שנת הלימודים

ולנושאי תחזוקה לניהול כח האדם , , לנושאים הפדגוגייםלניהול התקציב"מומחים" המסוגלים לתת מענה 

  ורכש.

 5-7מספר חברים רצוי: 
 נציג הורים לכל מסגרת חינוכית ונציג לנושאי תקציב.רצוי לפחות שני נציגים ללא ילדים במערכת, 

  ה יהיו בעלי זיקה לחינוך או לטיפול.רצוי שלפחות שני נציגים מהועד

 ג'-א'

, נוערהפעילויות למסגרת החינוך לגיל הרך ובין מסגרות בין  ג' הוקמה על מנת לגשר על הפער-ועדת א'

מרכזת את פעילות שישי ישובי, הועדה  .הזאת ת הגילצתפקידה הוא לייצר פעילויות העשרה לקבו עיקרו

 עשרה לילדים.הגיבוש ו תומציעה פעילויוג', -מנהלת את צעירון א'

 3-5מספר חברים רצוי: 

 נוער

ומנהלת את כל . הועדה מרכזת י"ב-לילדי שכבות ד' ועדת נוער אחראית על החינוך הבלתי פורמלי

. הועדה והקומונה , תוך הנחיה ושיתוף פעולה עם מנהל החינוך, רכזי הנוערהפעילויות הקשורות לנוער

מעבר למפגשים  .התקציב השנתיהשוטף של לניהול ואחראית עובדת גם מול תנועת הנוער והמועצה 

כגון טיולים, מחנות קיץ, מקיימת הועדה מגוון של פעילויות בעזרת תנועת הנוער והמועצה  השבועיים
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 6מתוך  3דף 

עם רקע בחינוך  יהיו כאלו שבין חברי הועדהרצוי  , סמינרים, השתלמויות ועוד., חג הנוערקורסי מדריכים

 .בעלי יכולת לנהל את התקציב של הועדה, וכן בלתי פורמלי

 5מספר חברים רצוי: 

 ביטחון

עיקר עבודת הועדה, מעבר לתגובה  .עוסקת בכל הנושאים הקשורים לביטחון ולכיבוי אשועדת ביטחון 

אסונות טבע, , פריצה לבתיםחדירה לישוב, , מתרכזת בתכנון ובהיערכות למניעת בזמן אמת לאירועים

 , צח"י והמזכירות.וכדומה. הועדה מתאמת את פעילותה עם אגף הביטחון במועצה שריפות

 5-7מספר חברים רצוי: 

 בינוי

, ומפקחת על עבודות הקבלנים, שונים שאושרו ע"י האסיפהבקידום פרויקטים ועדת בינוי עוסקת 

, ומביאה לציבור דכון ואכיפת תקנון הבינוי ביעדל עעשנבחרו לאותם פרויקטים. הועדה אחראית 

הוספת חניות , כגון שיפוץ ובניה, )באמצעות הפקדות( בקשות של חברי יעד לשינויים בתחומי המגרש

 קע בבינוי, שיפוץ וניהול פרויקטים.נשים עם ררצוי שצוות הועדה יכלול א וכדומה.

 3-5מספר חברים רצוי: 

 גינון

בכל הכרוך  ,ייםהציבור םשוטפת של הנוי והצומח הקיים בשטחיהתחזוקה האחראית על גינון ועדת 

גבי הפעולות הנדרשות ל החלטות מקצועיותוהפעלת קבלן גינון, אחריות על מערך ההשקיה, בבחירת וב

והמלצה  ,אחראית על בדיקת תכניות הרחבה של חבריםהועדה הגינון בשצ"פ.  פיתוחלולשימור 

מקיימת נטיעות ט"ו בשבט הועדה והחזרתו לקדמותו.  ,שימוש בשצ"פלמעבר ובכל הקשור ללמזכירות 

בהתאם  ,מציעה שדרוג, שינוי ופיתוח שצפי"ם ,ואירועים ישוביים אחרים בשיתוף עם ועדות הישוב

חדשים  בניהאחראית גם על פיתוח גינון חדש, כגון בשלבי הועדה ומנהלת את הביצוע.  ,לתקציב מאושר

 )מעורבות בבחירת אדריכל, המלצות לתכנון, קיום מכרז, בחירת מפקח ומעקב על ביצוע(.

 3-5מספר חברים רצוי: 

 יטהקל

פועלת מול אחראית על הקשר עם משפחות המשתכנים בשלב הבנייה החדש. הועדה ועדת קליטה 

, גם בהיבטים לאורך כל תקופת הבנייה ואף לאחריהומלווה אותן מרגע פתיחת השלב,  המשפחות

מקיימת הקבלה האזורית,  נמצאת בקשר גם עם ועדתהועדה  .וגם בהיבטים החברתייםהפורמליים 

פלת הועדה מט עילויות הקהילתיות ביעד.פמפגשי היכרות ושילוב עם הו, מפגשי הסברה עם המשפחות

 , במטרה להקל של שילובן בקהילה.גם במשפחות שקונות או שוכרות בית ביעד

 3-5מספר חברים רצוי: 

 ציוד אלקטרוני

 ביעד., המשמש לאירועים השונים אחראית על תפעול הציוד האורקולי ועדת ציוד אלקטרוני

  3מספר חברים רצוי: 
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 קהילתיותועדות 

 ם קהילהותיא

שמטרתו היתה להגדיר תכנית  "2024 היעד הבא"כחלק ממסקנות תהליך הוקמה ועדת תיאום קהילה 

, צוותי ועדות הקהילה השונותהפעילות של  הוא לתאם בין הועדה תפקידהבא. לעשור אסטרטגית 

ע"י שימוש טוב יותר במשאבים המשותפים, , , במטרה להעשיר את היצע הפעילויותהתרבות והחגים

להכנה של תכנית תרבות הועדה דואגת  בארגון הפעילויות השונות.תושבים רבים יותר ושיתוף של 

 ולניצול מיטבי של תקציבי התרבות.ה, לבנייה של צוותי עבוד ,שנתית

 מועדון

עלויות השימוש לאירועים פרטיים קביעת נהלים ועל ניהול השימוש השוטף במועדון, הועדה אחראית 

 ., נקיון המועדון ותחזוקת הציודולחוגים

 הכנסתבית 

  בשבתות ובחגים. פילותתולקיום  בבית הכנסת השימוש הועדה אחראית על

 חיילים

ה פעילויות במתקצימארגנת . הועדה אחראית על שמירת הקשר עם החיילים והש"ש םליועדת חיי

 שי בחגים. הענקתלחיילים, ו

 הגיל

אפשר לחברי הקהילה ל, ותפקידה "2024תהליך "היעד הבא ועדת הגיל הוקמה גם כן כחלק ממסקנות 

פעילות קהילתית קיום הנגשת שטחי ומבני ציבור, ביעד, ע"י  ולנהל שגרת חייםלהמשיך המבוגרים 

 , ושיתוף פעולה עם ישובים סמוכים., שילוב רב דורימתאימה ותרבותית

 טיולים

. הועדה אחראית הן על כל הן למשפחות והן למיטיבי לכת מארגנת מידי שנה מספר טיולים ועדת טיולים

 בהון האנושי ובידע המקומי.והן על בחירת המסלולים וההדרכה בהם, תוך שימוש הנושאים הלוגיסטיים 

 פרט וקהילה

, ומחברת בעקבות אובדן או בעת מחלההזקוקים לעזרה  ,על סיוע ותמיכה לחברי יעדהועדה אחראית 

סיוע ליולדת ולמשפחתה לאחר  מתכדוגתם גם לגורמי הרווחה במועצה. הועדה גם עוסקת בשמחות או

 . עבודת הועדה נעשית בדיסקרטיות מלאה, תוך שמירה קפדנית על צנעת הפרט.הלידה

 ארכיון

 המידע ההיסטורי של יעד מיום הקמת הישוב.הועדה עוסקת בארגון ובשימור 

 ספורט

שמייצגות בקבוצות הספורט  ל, וטיפוארגון של פעילויות ספורט בתוך הישובועדת ספורט אחראית על 

 במשגב. אותנו מול ישובים אחרים

 איכות הסביבה

, תוך נסיון לחבר בין הועדות השונות איכות הסביבהשמירה על הועדה עוסקת בפרויקטים הקשורים ל

 .חזורישורים למלשרותי המועצה הקלשמירת הסביבה, וחשיפה  ךלנושאי הסביבה, חינו
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 ספריה

, והפקת אירועי ספרות , רכישת ספרים חדשיםהועדה אחראית על פתיחת ותפעול הספריה ביעד

 .לצעירים ולמבוגרים

 פינת חי

האכלות, ניקיון ותחזוקת , , הכולל טיפול בחיותינת החיפהועדה אחראית על התפעול השוטף של 

, פינת החי בהובלת הועדה . בנוסףטיפול וטרינרי וכו'המתקנים, קשר שוטף מול ספקים וביצוע הזמנות, 

נוער, כגון  בשיתוף עם ועדות אחרות ,לילדי יעדוחינוכיות ת חברתיות יופעילושל משמשת אכסניה למגוון 

 '.איכות הסביבה, חינוך וכו

 :םניתן להתנדב לועדה בשני אופני

בימים קבועים ובשעות הבוקר  צוות מוביל: מהצוות נדרשת זמינות של פעם עד פעמיים בשבוע .1

עבודה מול  ,טיפול בחיותללהאכלות ודואג לאורך השנה )תורנות מתחלפת בשבתות(. הצוות המוביל 

 מתנדבים( 4-5ם דרושיספקים להזמנת מזון וציוד, תפעול תקלות, תחזוקה וטיפול רפואי בחיות. )
של  טאטואהכוללת מתן מים טריים לחיות,  ,אחה"צבשעות מתנדבי אחה"צ: התנדבות ביום קבוע  .2

 מתנדבים( 7-10דרושים הכלובים לליטוף. ) פתיחת ,. אם ישנם מבקריםוהשגחה כלליתהשבילים 

 בית הקפה

, ועל מתנדבים בעזרתם שלבמועדון המרפאה ועדת בית הקפה אחראית על פתיחת ותפעול בית הקפה 

 במתחם בית הקפה.קיום אירועי תרבות שונים 

 הפאב

בסופי השבוע ובאירועים של הישוב. במועדון המרפאה  ועדת הפאב אחראית על פתיחת ותפעול הפאב

  .נוספיםבכל הצדדים הלוגיסטיים, ונותנת שירות לחברים בעזרת מתנדבים הועדה מטפלת 

 ידיים ימניות

בתחזוק המועדון שיכולים לסייע , אנשי תחזוקה ועדה המורכבת מאנשים בעלי "ידיים טובות"

 עם ועדת תיאום קהילה.ו"המרפאה", בתיאום 

 כלבים

ועדת כלבים עוסקת בבניית אקלים של דיאלוג ושיתופי פעולה סביב החיים המשותפים של אנשים 

וכלבים. במקרים של קונפליקט, הוועדה מבצעת תהליכי גישור, בניית דיאלוג ומציאת פתרונות יצירתיים 

זמת אירועים ופעילויות בנושא כלבים, כגון קורסי אילוף, יום היכרות עם כלבים הוועדה יו .בין הצדדים

ועוד, וכן מפעילה באופן קבוע את סיירת קיקיון, המנקה את שבילי  ,לילדים, חלוקת תגיות שם לכלבים

  .במימון בעלי הכלבים ,הישוב

כדי לייצג נאמנה את כל ועדת כלבים צריכה לכלול חברים שהם גם בעלי כלבים וגם נטולי כלבים, 

 הציבור. 

 2-3מספר חברים רצוי: 

 2יעד 

 .2בחנות יעד  מיד שניה ועוד ,משחקים, כלי בית, בגדיםעוסק באיסוף ובהנגשה של  2יעד  צוות
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 הסכך

 .בסכך במשמשת כמבוגר האחראי וכאיש הקשר של הנוער היוש ועדת הסכך

 שכנות טובה

קשרים חברתיים בין תושבים מיעד ומשעב, בשאיפה ליצירת אקלים בניית ומטרת הוועדה היא היכרות 

חיובי וקירוב לבבות בין שתי הקהילות השכנות. השגת החזון הנ"ל באמצעות ייזום פעילויות קהילתיות 

 משותפות, יחד עם פעילים חברתיים משעב.

 צוותי תרבות וחגים

ועדת ולהגדיל את ההיצע של האירועים, בהכנה של אירועי התרבות השונים, על מנת לבזר את העשייה 

האירועים יכולים . מתנדבים לאירועים ספציפייםמגדירה תכנית תרבות שנתית, ומצוותת  תיאום קהילה

, (אירועים סביב חגים )פורים, יום הזיכרון, יום העצמאותלהשתנות משנה לשנה, אבל כוללים בד"כ 

 , וכדומה.(, הרצאות, ערב נשיםסועדים, שירה בציבורמועדון , YATED, ץמפגשים חברתיים )חלום ליל קי

 הוק-ועדות אד

. המזכירות שתפקידם לעסוק בסוגיות ספציפיותהמזכירות יכולה להחליט על הקמת צוותי מומחים 

פעמיות, כדוגמת -ות, והן בד"כ ועדות חדועד ןתמגדירה לצורך העניין את המטרות והסמכויות של או

 המלצות בדבר יזמות בצומת יעד וכו'.הועדה ל, בחלף היטל השבחה להמלצות על השימושהועדה 

פועלות  והן, בבחירות השנתיות לועדותשהקמתן אינה תלויה מעבר לכך, קיימות ביעד מספר ועדות 

 מהחברים בהן. ועדות אילו דורשות מחיובות ארוכת טווח , בהתאם לתחום העיסוק שלהם.לאורך שנים

 צוות חוסן יישובי )צח"י(

 . הצוות כוללבישוב רב של תחומים, במטרה לתת מענה לאירועי חירוםממספר נועד לקבץ מומחים צח"י 

עוסק בתיאום והפעלת הצוות  , ביטחון, רווחה, חינוך, וכו'.תתי צוותים בתחומי הרפואה, לוגיסטיקה

אחראי גם על  וגופי הביטחון. הצוותהמועצה המזכירות, , תוך תיאום עם שובהגורמים השונים בתוך הי

 , ועל קשר עם הציבור.והנחיות לשעת חירום גיבוש נהלים

 היגוי שלב חדש

, ונציג של את נציגי הישוב, נציגי המשתכנים מוקם צוות היגוי הכולל עם התחלת כל שלב בניה חדש ביעד

מרגע הקמת השלב ועד לכניסת המשפחות לבתים וסיום  . עבודת הצוות נמשכת מספר שניםהמזכירות

קבלני )בחירת אדריכלים,  מקבל את כל ההחלטות הקשורות לבניית השלב. הצוות כל העבודות

את כל , ומקדם אחר ביצוע העבודות וההתנהלות הכספית, עוקב (חברה מפקחתהתשתיות והבתים, 

 ן צרכי הישוב לצרכי המשתכנים.השלב, תוך נסיון לאזן ביהפעילוות הקשורות לבניית 

 ועדה לניהול משק המים

לנהל את , ותפקידה המקומי המים כספקשיעד תמשיך לשמש הועדה הוקמה בעקבות החלטת האסיפה 

. ציבור תושבים, חקלאים, עסקים ומוסדות -לכל הצרכנים , במטרה לספק מים משק המיםפעילות 

מתוך וכן בהשקעות ובשדרוג המערכת , תשתית המיםהועדה עוסקת בתפעול השוטף ובתחזוקה של 

 הרווח התפעולי.


