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 מבנה ואופן בחירה   –מוסדות הקבוצה  נספח לנוהל  –טבלה מרכזת  

 

 הנהלות 

 שם הוועדה

חברי מספר 

הועדה כולל 

 המרכז

מס' החברים 

מלבד  הנבחרים

 מרכזי הוועדה

 הערות חברים נוספים בוועדה

 4 7 מזכירות 
יו"ר מזכירות, מנהל קהילה, יו"ר 

 עסקים,  
 לישיבה ש'  2 -  נציגי ציבור

 3 9 הנהלת קהילה 

מנהל הקהילה )יו"ר(, מרכז ועדת 

חברים, יו"ר ועדת חינוך, מנהל  

הבריאות והרווחה,    מנהל  מערכת 

 ענפי השירות, מנהל מש"א

 לישיבה ש'  2 -  נציגי ציבור

 9 הנהלת עסקים 
)ראו הנחיות   5

 מיוחדות בנוהל( 
 מנהל, העסקים הנהלת ר"יו

   הקהילה. מנהל, העסקים

  –לעניין נציגים חיצוניים 

 ראו הנחיות בנוהל 

 

 ועדות יסוד 

 שם הוועדה

מספר חברי 

הועדה כולל 

 המרכז

מס' החברים 

הנבחרים מלבד 

 מרכזי הוועדה

 הערות חברים נוספים בוועדה

יו"ר חינוך, מנהל קהילה ,מנהלי  3 7 חינוך 

 רך ויסודי שכבות הגיל
 י"ע   1 –יו"ר  

 ש"ש  20 -מרכז  מנהל קהילה  5 7 חברים

מנהל ענפי שירות, מנהל קהילה,  3 6 ענפי שירות 

 נציג יח' מש"א 
 חצי משרה  –מנהל 

   נציג מש"א  4 6 ם ימינוי

, צעיר המתגורר  נציג ו. חברים 5 8 צעירים 

 בקיבוץ
 ש"ש 8 -מרכז 

 ש"ש 8 -מרכז  נציג מש"א , נציג ו. חברים 5 8 קליטה

 ש"ש  20 -מרכז   6 7 תרבות

   6 7 ענייני דת

מנהל מערכת הבריאות, מנהל  3 6 בריאות ורווחה

 קהילה, מנהל רווחה 
 משרה מלאה –מרכז 

 

 

 



 ועדות 

 שם הוועדה

מספר חברי 

הועדה כולל 

 המרכז

מס' החברים 

הנבחרים מלבד 

 מרכזי הוועדה

 הערות חברים נוספים בוועדה

  ממונה בטיחות 2 3 בטיחות

 3 8 השתלמויות
מנהל עסקים,  , מרכז ועדת חברים

 צעירים  . מש"א, נציג ו
 

 ש"ש 8 -מרכז  נציג ו. חברים  4 6 ותיקים

   4 5 מעורבות

   3 4 נשיאות

פנסיה / קרן 

 מילואים
רכז תחום הפנסיה, גזבר, מנהל  3 6

 ם עסקי הקהילה,  מנהל 
 

, סדרן רכב, מנהל עסקים, מנהל קהילה 1 7 רכב

 מנהל מוסך, גזבר
 

 מוזמן קבוע –רכז בניין  נציג תכנון, גזבר, נציג הנהלת קהילה,  2 6 שיכון

  מנהל קהילה  2 4 שמחות 

מנהל עסקים, רכז בניין, רכז נוי, נציג ו.   3 8 תכנון

 שיכון
 

     עלון 

 

 הנהלות מקצועיות 

 שם הוועדה

חברי 

הועדה 

כולל 

 המרכז

מס' החברים 

הנבחרים  

מלבד מרכזי 

 הוועדה

 חברים נוספים בוועדה
מינוי / בחירה  

 האסיפה                     
 הערות

הנהלת  

 תאגיד
7 3 

יו"ר הנהלה, יו"ר הנהלת עסקים, 

מנהל עסקים, חבר מבין עובדי 

 התאגיד

  –חברי הנהלה 

 בחירה באסיפה

 מוזמן קבוע –מנכ"ל 

 מוזמן -גזבר 

מרכזי הועדות : צעירים, קליטה,    הנהלת צמ"ד  

 נקלטים, שיכוןצוות קבלת 

הנהלת הקהילה  

מכהנת גם כהנהלת 

 צמ"ד

   6 רווחה  צוות

מרכז רווחה, מרכז ו. חברים, 

מרכז ו. בריאות, מרכז צוות יעוץ, 

 נציג מרפאה,  רכזת שיקום

ע"י הנהלת מינוי 

 הקהילה 
 ש"ש  20 -מרכז 

 ת מינהל

 מש"א
 בעלי תפקידים   פרוט בנוהל עפ"י   11

- קבלה 

 נקלטים
5 2 

מנהל קהילה, מרכז צוות קבלה, 

 מרכז ו. חברים, 
 ממונה -מרכז  



 

 נושאי משרה 

אחריות / התנעת  

 תהליך

                                         תהליך האיתור 

 באחריות

מינוי / בחירה   היקף משרה

 האסיפה                     

 בחירה י"ע 1 מש"א         ו. מינויים יו"ר מזכירות

 בחירה מלא מש"א         ו. מינויים מנהל קהילה

 בחירה י"ע  1 מש"א         ו. מינויים יו"ר הנהלת עסקים

/    מש"א         ו. מינויים מנהל עסקים
 בחירה 80-100% הנהלת עסקים

/    מש"א        הנהלת עסקים חשב / גזבר
 מינוי 60-100% הנהלת עסקים

/  מש"א         ו. מינויים שירותמנהל ענפי 
 מינוי חצי משרה הנהלת קהילה

/  מש"א         ו. מינויים מנהל מערכת בריאות
 מינוי מלאה הנהלת קהילה

מש"א /           מע' בריאות מרכז צוות רווחה
ע"י  אישור  ש"ש 20 אותרימע' ב

 הנהלת קהילה

 בחירה ש"ש 20 מש"א        ו. מינויים מרכז ועדת חברים

/  מש"א         ו. מינויים יו"ר חינוך
 בחירה י"ע 1 הנהלת קהילה

/  מש"א        הנהלת עסקים יו"ר הנהלת מפעל
 מינוי י"ע 1 הנהלת עסקים

/  מש"א        הנהלת עסקים יו"ר הנהלת מלון
 מינוי י"ע 1 הנהלת עסקים

 מינוי  מזכירות / מש"א מזכירות מנהל/ת מש"א

 מזכירות ש"ש 8 מש"א הנהלת קהילה תחום פנסיהרכז 

 מינוי / שנה ש"ש 4 מש"א ו. מינויים רשם תורנויות

/  מש"א         הנהלת קהילה נקלטים -רכז צוות קבלה 
 מינוי   הנהלת קהילה

 

 

    - הבהרה 

 = הצגת מועמד יחיד לאישור האסיפה. מינוי 

  מבנה ואופן בחירה. –בהתאם לנוהל מוסדות הקבוצה   ,ע"י ועדת מינויים  בחירה = ניהול הליך בחירה
 הצגת מספר מועמדים לאישור האסיפה. ככלל, בחירה מחייבת  

 

 

 הערות מוסד פעולה תאריך

  אסיפה אישור 2013נוב' 

  אסיפה אישור 6.10.2018


