
 נוהל בחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה

 6.9.20 רחבה גיוסעדת הצעת ו

 

מועמדים כנציגי ציבור למזכירות התנועה הקיבוצית מועמדות ותשאף להמליץ על רחבה וועדת גיוס 

ובהתאם להוראות תקנון האגודה והוראות "החוברת  כך שהרכב המזכירות יהיה הטרוגני ומייצג

 .שני המגדריםהולם ל צוגיהכחולה", לרבות י

 מועמדים לכהן כנציגי ציבור במזכירות התנועה הקיבוצית:השלבי מיון ואלו יהיו 

כיו"ר המזכירות, יעדכן את יו"ר ועדת גיוס רחבה על  /המזכ"ל התנועה הקיבוצית, מתוקף תפקידו .1

ימסר לפחות מספר נציגי הציבור המסיימים כהונתם כחברי מזכירות ומועד סיום הכהונה. העדכון 

 שלושה חודשים לפני מועד סיום הכהונה.

יתקיים דיון בוועדת גיוס רחבה על הנתונים האישיים הרלוונטיים של המועמדים למינוי הנוכחי  .2

כנציגי ציבור, תוך לקיחה בחשבון של תמהיל הרכב המזכירות באיוש הנוכחי. חברי הוועדה יקבעו 

תונים אישיים אפשריים חוץ ממגדר: פיזור גיאוגרפי, משקלות לכל נתון אישי נדרש )נככל האפשר 

 .קבוצת גיל, ניסיון, השכלה, פעילות בתנועה הקיבוצית וכו'(

ועדת גיוס רחבה תנסח "קול קורא" שיהיה פתוח לתקופה של חודש. ה"קול קורא" יפורסם  .3

משך ב יפורסם באופן קבועוהקיבוצים פעם אחת בעיתונות הקיבוצית המודפסת,  וחברי ותלחבר

חודש באתר התנועה הקיבוצית וכן בניוזלטר השבועי של התנועה הקיבוצית, המתפרסם אחת 

 : ייכללו ההוראות הבאותקורא הלשבוע. בקול 

 קיבוץ )שלא בחופש(.  /תלהיות חבר /תעל המועמד .א

אחד ש חברי קיבוץ ממליצים הקורות החיים רשימה של שלושמצורף ללהציג ב על המועמד .ב

מהקיבוץ של  ושאינחבר קיבוץ מהם לפחות  ד, ואחחבר הקיבוץ של המועמדלפחות מהם 

  .המועמד

תנועה הלגבי קיבוץ ו ובקורות החיים את תפיסת העולם שלבקיצור המועמד רשאי לתאר  .ג

 קיבוצית. ה

 קישור לתיאור תפקיד המזכירות ונוהלי עבודתה.לקול הקורא יצורף  .ד

 שהוגשו, גיוס קורות החיים של כל המועמדיםהועדת  יחבריועברו לבתום מועד ה"קול קורא"  .4

 ותיאור כללי של הרכב המזכירות הנוכחית.

וועדת גיוס רחבה )בכל אמצעי שיתאפשר או יתאים, מכל המועמדים ירואיינו ע"י נציגי ציבור  .5

 כולל באמצעות שיחת טלפון ו/או היוועדות חזותית(. 

 תאם לנתונים והמשקלות שנקבעו ע"י הועדה.חברי ועדת גיוס רחבה ידרגו את המועמדים בה .6

ועדת גיוס רחבה תקיים ישיבה שבה ייבחרו המועמדים שיומלצו לאישור המועצה. בחירת  .7

המועמדים למינוי כנציגי ציבור במזכירות, שיוצגו למועצת התנועה תיקבע ע"י נציגי הציבור 

 בוועדת גיוס הרחבה.

ההצבעה  מועמדים כמספר המקומות הפנויים במזכירות.יוצגו מספר ת התנועה הקיבוצית למועצ .8

 אישית על כל אחד מהמועמדים. תהיה

 .לגביו וועדת הגיוס תודיע בכתב את החלטתה לכל אחד מהמועמדים .9

 

 במשמע. לשון נקבה אף - בלשון זכר בנוהל זה האמור



 נספח:

והחליטה ברוב קולות להציע  הוועדה קיימה דיון מיוחד ונוסף בהצעתו של יואל מהרשק

למועצה מספר מועמדים כמספר המקומות הפנויים במזכירות התנועה, זאת, מתוך שיקולים 

  ה על ייצוגיות הרכב המזכירות.של שמיר


