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לקראת שיחת קיבוץ – מהי הנהלת קהילה?
להלן שמות החברים שהגישו את מועמדותם (סיום המכרז  :)5.7ארדנינג מיכל ,אתר גיורא ,ברנדס
מוטי ,בר סמך ורד ,גורביץ דבורה ,טיומקין גיא ,מידן ישראל ,ציון שי ,שכטר שפרה .המועמדים
יוזמנו לשיחת הקיבוץ להציג את תפיסתם ועמדותיהם באשר לתפקיד.
להלן רקע קצר למטרות ולרציונל של הנהלת הקהילה בקיבוץ (המסמך נכתב על ידי אופיר לבנה
בשנת  2012ועודכן לקראת הבחירות המתקרבות).
הקמתה של הנהלת קהילה נגזרת מאישור המבנה הארגוני החדש של הקיבוץ (אושר בקלפי בינואר
 .) 2012הייעוד ,הסמכות והאחריות של הנהלת הקהילה הוגדרו במפורט במסמך המבנה הארגוני,
כאשר נושאים נוספים כגון הרכב ההנהלה ,נוהלי עבודתה ודרך קבלת החלטותיה הוגדרו על ידי
המזכירות בנוהל הנהלת הקהילה .נוהל זה עודכן לפני מספר חודשים ומספר נציגי הציבור בו הוגדל
לחמישה 40% ,ייצוג מינימלי לכל מגדר (המשמעות שישנו שריון של שני מקומות לכל אחד
מהמגדרים) .בהצבעה זו יבוא נושא שריון המקומות למגדרים לידי ביטוי וייתכן שחבר/ה שקיבל/ה
מספר גבוה של קולות לא יבחר בסופו של דבר להנהלה ובמקומו יבוא חבר/ה לו/ה משוריין מקום
מגדרי.

להלן עיקרי התכנים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטות המפורטות הנ"ל:
הנהלת הקהילה – הגדרת תפקיד ונהלים –
ייעוד


הבטחת איכות החיים בקהילה בהתאם לחזון הקיבוץ.

סמכות
 ניהול עסקי וענפי הקהילה ובעלי התפקידים בה.
 מינוי ופיטורים של מנהלי ענפים ורכזי הועדות הכפופים להנהלת הקהילה ע"פ הגדרות
המבנה הארגוני.
 מינוי הנהלות לעסקי הקהילה.
תפקידים
 הכנת תקציב הקהילה וניהולו כמערכת סגורה ומאוזנת.
 ניהול תזרים הקהילה והכנת תכנית עבודה שנתית.
 יישום המדיניות החברתית-קהילתית כפי שהוגדרה ע"י המזכירות.
 ניהול שוטף של פעילויות הקהילה ,לרבות יישום ותפעול מודל אורחות החיים בקיבוץ.
 ייזום וניהול פרויקטים ביצועיים בקהילה כפי שאושרו על ידי מוסדות הקיבוץ.
 ניהול וועדות וצוותים מקצועיים אשר ע"פ המבנה הארגוני כפופים להנהלת הקהילה (ע"פ
המבנה הארגוני של הקיבוץ ,חלק מהוועדות והצוותים בקיבוץ הוכפף להנהלת הקהילה,
ואילו חלק אחר של וועדות וצוותים בקיבוץ הוכפף ישירות למזכירות).
 פיקוח ,בקרה והבטחת תפקודם התקין של ענפי השירות ובעלי התפקידים בקהילה.
 ניהול המערכת בשקיפות ,תוך דיווח ושיתוף הציבור במידע רלוונטי.
 ניהול התחום המוניציפאלי.
 עמידה בכל יעדי הקהילה ופעילויותיה.
כפיפות
 ועד ההנהלה (מזכירות).

הרכב


מנהל קהילה (מרכז) ,מזכיר ,מנהל מש"א ,מרכז משק (מוזמן לגופו של עניין) ,חמישה נציגי
ציבור.

בחירה ומשך קדנציה
 נציגי הציבור  -נבחרים בקלפי לתקופה של שלוש שנים.
 בעלי תפקידים יכהנו בהנהלת קהילה מתוקף תפקידם ומתוקף בחירתם  /מינויים ,ובהתאם
למשך הקדנציה שלהם.
פרסום החלטות הנהלת קהילה
 החלטות בעלות עניין ציבורי יפורסמו לידיעת הציבור לא יאוחר מ 14 -יום ממועד קבלת
ההחלטה.
 החלטות הנהלת הקהילה תיכנסנה לתוקף תוך  14יום ממועד פרסומן ,אלא עם הוגש כלפיהן
ערעור.
 ערעורים כלפי החלטות הנהלת קהילה ידונו שנית* (דיון חוזר) בהנהלת קהילה .תוצאות
הדיון יפורסמו לציבור* .הנהלת הקהילה רשאית להעביר מראש את הערעור לדיון
במזכירות.
 נדחה הערעור בדיון החוזר בהנהלת קהילה ,רשאי המערער להביא את ערעורו לדיון
במזכירות.
שבת שלום ,שאולי סנקר

