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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

מטרת 
הנוהל

  ,בנחשון המינוי בתהליכי והתמקצעות שיפור

 :כולל

.ותפקידים משרות לריענון מובנית אפשרות1.

  ומינוי לאיתור שיתרמו מסודרים תהליכים2.

 תפקיד הגדרות כולל ,גבוהה בהתאמה אנשים

 .איתור צוות פעילות והסדרת ברורות

 ומתן המינוי לתהליכי השקיפות הגברת3.

 תעסוקה ,לפרנסה נוספות הזדמנויות

  .לחברים חברתית ומעורבות
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
1

 :זו בקבוצה כלול מי

 הקיבוץ אסיפת ידי-על הממונים התפקידים ממלאי

  :בקלפי ובהצבעה

 .מסוימים וצוותים לוועדות ציבור נציגי•

  האסיפה ידי-על המתמנים שונים תפקידים ממלאי•

.בכירים תפקידים בעלי למעט ,הכללית

 מנהל ,הקיבוץ ר"יו – שהם בכירים תפקידים ממלאי•

.העסקים ומנהל הקהילה
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
1

:הכהונה תקופת

  העסקית בהנהלה ציבור ונציגי במזכירות ציבור נציגי•

  על מגבלה ללא ,שנים 3 של לתקופה פעם בכל ייבחרו

.הכהונה תקופות מספר

  לתקופה פעם בכל ייבחרו השונות לוועדות ציבור נציגי•

.הכהונה תקופות מספר על מגבלה ללא ,שנים 4 של

  ייבחרו העסקים ומנהל הקהילה מנהל ,קיבוץ ר"יו•

 8 יכהנו היותר ולכל ,שנים 4 של לתקופה פעם בכל

.במצטבר שנים
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
1

 :האיתור תהליך

.והקלפי") הקיבוץ אסיפת("ידי שיחת הקיבוץ -על: בחירה ומינוי•

.  ידי צוות האיתור-על:  מיון והמלצה, איתור•

בהתאם להחלטת המזכירות יוגש הנושא לשיחת . המלצת צוות האיתור תוגש למזכירות•

  .הקיבוץ

 ):שתי חלופות(ביחס לממלאי תפקידים בכירים יחולו ההוראות הבאות , בנוסף•

 :1חלופה מספר 

 

המועמדים יאותרו וימוינו על ידי צוות האיתור 

 .  לבחירהמועמד אחדהציבורי, שימליץ על 

 

על אף האמור לעיל, אם הצוות יעריך שני 

מועמדים במידת התאמה זהה, ינמק המלצתו 

בפני המזכירות וזו תהא רשאית להגיש לבחירה 

 את שני מועדים. 

 

 :2חלופה מספר 

 

המועמדים יאותרו וימוינו על ידי צוות האיתור 

 . לבחירהשני מועמדיםהציבורי, שימליץ על 

 

על אף האמור, אם סבר הצוות שישנו יתרון 

מובהק ביחס למועמד יחיד, ינמק המלצתו בפני 

המזכירות וזו תהא רשאית להגיש לבחירה 

 מועמד יחיד.
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
2

 :זו בקבוצה כלול מי

  ידי-על הממונים ,ציבור נציגי כולל ,התפקידים ממלאי•

  משנה ובצוותי בוועדות ציבור נציגי כן ,המזכירות

  .1 בקבוצה מנויים שאינם

 ייעשה שמינויים  ,ן.ר.א לדירקטוריון ציבור נציגי•

 .העסקים והנהלת המזכירות של משותפת בהחלטה

  הקהילה למנהל ישירות הכפופים ותפקידים משרות•

 .העסקים ולמנהל
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
2

:הכהונה תקופת

  לקדנציות מינוי / בחירה אפשרות עם ,שנים ארבע•

 .מגבלה ללא ,שנים 4 בת אחת כל ,נוספת

 :ומינוי בחירה

  במפורש צוין אם אלא ,הקיבוץ מזכירות ידי-על•

  .אחר תאגיד של הנהלה ועד יהיה הבוחר שהגוף

   :והמלצה מיון ,איתור       

   .האיתור צוות ידי-על•
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
2

 

 למנהל ישירות הכפופים תפקידים ממלאי של במקרה

 :הבאות ההוראות יחולו העסקים למנהל או הקהילה

 

 מלבד ,יצורף אליו האיתור צוות באמצעות יתבצע האיתור•

  ההנהלה נציג או המזכירות נציג גם ,הישיר המנהל

 .הכלכלית

  להנהלה או( למזכירות כהודעה תובא הצוות בחירת•

  את לאשר שלא רשאית שתהא )העניין לפי הכלכלית

8  .המינוי
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

קבוצה 
3

 :זו בקבוצה כלול מי

 באחת מנויות שאינן ובעסקים בקהילה הנוספות המשרות כלל•

   .שלעיל מהקבוצות

  הכפופים לאלו הכפופים ותפקידים משרות ,כוללת זו קבוצה•

 .העסקים למנהל או הקהילה למנהל ישירות

:הכהונה תקופת

 .מגבלות אין

 :האיתור תהליך

 המגזר מנהל ,הישיר המנהל ידי-על ייעשו ומינוי בחירה ,איתור ככלל

 .אנוש-משאבי ומנהל הרלוונטי
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

תקופות  
כהונה 
נוספות

  כהונה לתקופת בבחירות החלים כללים אותם ,ככלל•

 .ראשונה

 כהונה לתקופת מועמדותם להגיש רשאים יהיו ציבור נציגי•

   .הגבלה ללא נוספת

 .הבוחר לגוף מסקנותיו שיגיש האיתור בצוות דיון יתקיים•

 כהונה תקופת שסיים בכירים תפקידים לממלאי ביחס•

 יגיע ,נוספת כהונה לתקופת להיבחר והמעוניין ראשונה

 תפקיד ממלא אותו אם רק .יחיד כמועמד בקלפי להצבעה

  האיתור תהליך יתחיל ,שנייה כהונה לתקופת נבחר לא

.לעיל המתואר
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

אופן 
הבחירה  

בקלפי

: אם יש מועמד אחד
אם מתוך סך  , ממלא התפקיד ייבחר לתפקידו". נגד"ו" בעד"הבחירה תהיה 

אותו ממלא תפקיד קיבל באותה הצבעה , הקולות הכשרים שהצביעו בפועל
".נגד"מאשר " בעד"יותר קולות 

:  אם יש שני מועמדים או יותר
כל אחד " נגד"ו" בעד"במקרה של בחירת ממלאי תפקידים הבחירה תהיה 

ממלא  . לכל היותר ביחס מועמד אחד" בעד"ניתן יהיה להצביע . מהמועמדים
 -אם אותו ממלא תפקיד קיבל באותה הצבעה יותר מ, התפקיד ייבחר לתפקידו

אם אף אחד . מתוך סך הקולות הכשרים שהצביעו בפועל" בעד"קולות  50%
מתוך סך " בעד"קולות  50% -מבין המועמדים לא קיבל באותה הצבעה יותר מ

תתקיים הצבעה נוספת רק ביחס לאותו  , הקולות הכשרים שהצביעו בפועל
 .מהאחרים" בעד"מועמד שמבין המועמדים קיבל יותר קולות 

:במקרה של בחירת נציגי ציבור לוועדות והנהלות
בכל מקרה של בחירה יוגדרו מראש מספר נציגי הציבור באותה וועדה או 

.הנהלה
ניתן יהיה לבחור לכל היותר במספר . הבחירה תהיה מתוך רשימת המועמדים

אלא , לא ייבחר מועמד לכהונה כנציג ציבור. המועמדים שיכהנו באותה ועדה
וכן אלא אם הצביעו בעדו  , מהקולות מבין המצביעים 25%אם קיבל לפחות 

11 .חברים 40לפחות 
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

תהליכי 
הערכת  
עובדים

כל מנהל ישיר יקיים תהליך מובנה של הערכת •

, בדגש על נושא השירות, על בסיס שנתי, הכפופים לו

.ובהתאם ליעדים שיוגדרו מראש

יקיימו , לפי העניין, המזכירות או הנהלת העסקים•

תהליך מובנה של דיון בתפקוד ממלא התפקיד אחת 

.  לארבע שנים

יתקיים מעת לעת סקר , בהתאם להחלטת המזכירות•

יתקיים ביחס  , אם ייערך, סקר כזה. שביעות רצון

.לכלל ממלאי התפקידים ונותני השירות בקיבוץ
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נוהל בחירת  
ממלאי תפקידים

צוות  
האיתור

 :מי אחריות וסמכותתחו

ניסוח הגדרות התפקידים ופרסומם למועמדים לפני •

.אישורם במזכירות

הוצאה לפועל של פרסומי התפקידים ואיתור  •

.מועמדים

ים  /ים מומלץ/דיון והמלצה למזכירות לגבי מועמד•

. לפי העניין

. המלצה למזכירות על ביצוע שינוי ארגוני•
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