
ות ציבור לוועדות.לקהילת בית אלפא דרושים ודרושות נציגי

וועדת בריאות  
ורווחה

נציג ציבור4•

וועדת קליטה  
וקבלה

ת.מרכז•
לוועדה

קרן ערבות  
הדדיתהדדית 

ת וחבר  /רכז •
ועדה  

וועדת תכנון

רכז ועדה•

נציגי ציבור4•

וועדת פנסיה

אחראי פנסיה  •
נציגי  3+ 

ציבור

masha@betalfa.org.ilהמעוניינות והמעוניינים מוזמנים לפנות לניצן עד ה            

וועדת צרכים  
מיוחדים

נציגי ציבור3•

א"פורום מש

שלושה נציגי  •
ציבור

כלכליתציבור בהנהלה . נציגיות.דרושים

טלפירוהמשיכו
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ה
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ד

הכשרה בתחום  , ידע, ניסיון

חובה  -הפנסיוני

.דיסקרטיות

.יושר ויושרה

.יחסי אנוש טובים

.לויאליות ואכפתיות

שנים3: משך כהונה

ת
הו

מ

בישיבות ועד   ,משתתף כמוזמן קבוע

ר  "בתאום עם יו ,קרן המילואים

.הנהלת קרן המילואים

מקשר בין החברים לגורמים  

סוכני   ,קרנות הפנסיה(החיצוניים

.)יועץ פנסיוני ,ביטוח

איסוף נתונים ודוחות מהחברים לצורך  

.עריכת המאזן האקטוארי

אחראי להפקדות השוטפות של חברי  

.הקיבוץ העובדים בקיבוץ

בקרה אחר הפרשות החברים  

פ  "לפנסיה כפי שהחברים מחויבים ע

הסדר זה

וי
ינ

מ

  .

אחראי פנסיה

בוועד  -מינוי אחראי הפנסיה

ההנהלה

גיורא אלוני הביע את נכונותו  

להעמיד את עצמו בפני ועד  ורוצונו

הנהלה לקדנציה נוספת

אחראי פנסיה-קול קורא
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פ
ת

ה
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שו
רי

ד

הכשרה בתחום  , ידע, ניסיון

יתרון  -הפנסיוני

.דיסקרטיות

.יושר ויושרה

.יחסי אנוש טובים

.לויאליות ואכפתיות

שנים3: משך כהונה

לכל הפחות  : תדירות המפגשים

אחת לרבעון

ת
הו

מ :תפקידי הועדה

,  ריכוז וטיפול בענייני הפנסיה

אחריות על יישום הוראות הסדר  

.הפנסיה

.יוזמת שינויים בנוהל עבודה

אחראית להפעלת ההסדר  

ליזום ולקדם בפני  ועידכונו

הרשויות המוסמכות של הקיבוץ

מבקרת ומגבה את עבודת  

.אחראי פנסיה

הפקדות רב שנתיות  תוכניות

לפנסיה והקצאת מקורות  

מתאימים  

לעמידת הקיבוץ ביעדים שהוגדרו  

.  הסדר הפנסיהמכח

ב
רכ

ה

(  8)וועדת הפנסיה תמנה שמונה 

:  חברים

י ועד  "ימונה ע-אחראי פנסיה

(ראו דף קודם)ההנהלה 

,  מנהל כספים, מנהל קהילה

(מתוקף תפקידם)חשב שכר 

נבחרים  -שלושה נציגי ציבור

בקלפי

-ויועץ פנסיוני כמלווה מקצועי

י ועדת הפנסיה ומינויו  "עממולץ

.מתבצע בוועד הנהלה

וועדת פנסיה
שלושה נציגי ציבור -קול קורא
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ה

קרן ערבות הדדית

לאפשר סיוע לחברי הקיבוץ  

במצבים אישיים ומשפחתיים  

או חד פעמיים בעזרת  /חריגים ו

.  הלוואה או מענק

אמינות ודיסקרטיות  

יכולת  , ברמה גבוהה

תודעת  , בעבודת צוות

תקשורת בין  , שירות

יכולת  , אישית

יכולת  , הקשבה

קבלת החלטות  

.  וביצוען

-ת הועדה/גמול רכז

ריכוז ועדה

:  שלושה חבריםתמנה 

.  חברי קיבוץ וגורם חיצוני2

חברי הועדה שהינם חברי  שני 

הקיבוץ ייבחרו בקלפי  

.  שנים4-תקופת כהונה

חברי  2י "יומלץ ע-גורם החיצוני

הקיבוץ שנבחרו לכהן כחברי  

הועדה

ההנהלהלאישור ועד מינויו כפוף 

רכזת הקרן אראלה קמבר וחברת  

נכונות  קידר הביעו הקרן זהבה 

-ורצון להמשיך את תפקידן בוועדה

.  קדנציה נוספת

ן /ת מהם/הקרן  כאשר אחדות/שתי חברי/לשני-קול קורא

ת הקרן/היא רכז/הוא
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ד

או ניסיון  /הכשרה רלוונטית ו

.  בתחום

דיסקרטיות

ת
הו

מ

מקצועי או בעל  , גוף אובייקטיבי

כדי  ,בלתי תלוי, התמחות בתחום

לתת מענה יעיל ומידי במידת  

הצורך ובעל יכולת לבחון לעומקן  

את הבקשות המפורטות ולשקול  

את מכלול השיקולים  

.הרלוונטיים

באמצעות הנמקה מפורטת מצד  

אך תוך שמירת חיסיון מצד  , אחד

וכן הימנעות ממצב של ניגוד  , שני

.עניינים

לקבוע את היקף אספקת של  

החלטות  , הצרכים המיוחדים

הוועדה כפופות למדיניות  

שקבעה האסיפה הכללית  

ולתקציב שנקבע על ידה עבור  

.מימון לצרכים מיוחדים

מסגרת התקציב תקבעה עי  

אסיפת  -הריבון והאגודה קרי

החברים

ב
רכ

ה

רכזת  -מנהלת בריאות ורווחה

הועדה

ר קיבוץ"יו

מוזמן-מנהל כספים

נבחרים  -שלושה נציגי ציבור

בקלפי

וועדת צרכים מיוחדים
לשלושה נציגי ציבור-קול קורא-ועדה סטטוטורית



ד
קי

פ
ת

ה
ת 

שו
רי

ד

ת
הו

מ

ב
רכ

ה

צוות בריאות ורווחה

מנהלת בריאות ורווחה

-ארבעה נציגי ציבור

כך  -עדיפות לנציגים בגילאים שונים

שייצגו את כלל הגילאים באוכלוסייה

י ועד הנהלה"נבחר ע

חברי  מקשר בין הצוות ישמש כגורם 

לבין מנהלת  בית אלפא בקהילה 

ייתן לחברי הקיבוץ  -והרווחההבריאות 

אנשי קשר נוספים בפריסה רחבה וכך  

יסייע למנהלת הבריאות והרווחה לתת  

חסמים ספציפיים  /מענים לאתגרים

.קיימי

ישמש כפורום עמיתים פנימי בסוגיות  

שיש לתת עליהן את הדעת ולדייק את  

המענים בתחום הבריאות והרווחה  

בקיבוץ  

אמינות ודיסקרטיות  

,  ברמה גבוהה

,  בעבודת צוותיכולת 

,  תודעת שירות

אישית  תקשורת בין 

הקשבהיכולת 

ארבעה נציגי ציבור-קול קורא
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וועדת תכנוןת.רכז

נבחר בקלפי  -תכנוןועדת רכז 

,  ותשתיותתפעול בינוי מנהל 

מנהל נוי  , מנהלת קהילה

מתוקף תפקידם

נבחרים  -ציבורנציגי ארבעה 

בקלפי  

י ועדת  "נבחר ע-יועץ מקצועי

אישורו בוועד  ומינויו , תכנון

.  הנהלה

מנהל עסקי מוזמן כאשר דנים  

.  בנושאים הקשורים לאחזקות

מועדי וסדר יום הישיבות  קביעת 

וניהול ישיבות הוועדה

לפניות הציבור והכנתם  כתובת 

.לדיון בוועדה

.פרוטוקולכתיבת 

.  אחר ביצועמעקב 

את הועדה בפני מוסדות  מייצג 

.הקיבוץ השונים

לפעילות השוטפת של  אחראי 

.הועדה

הבנה טכנית של פרטי  יכולת 

.  תכניות בניה ותשתיות

מוכחת בקיום מעקב ודווח  יכולת 

.שיטתי

יושר ויחסי אנוש טובים  , אמינות

.מבית ומחוץ

שלוש שנים-קדנציה

מנהלת קהילה–כפיפות 

גמול ועדה-גמול

והעסקייםהציבורייםוהשטחיםהמבניםובתחומי,הפרטיהמגרשבתחוםובנייהתשתיתלתכניותהתכנונימההיבטאישור-הועדהתפקיד

פרטיתבנייהתקנוןפ"ועהמאושרתע"התבתקנוןלהוראותבהלימהוהכל.ובקהילהבאחזקותענפים:בינויתכניותמאשרת.במשבצת

לתקציבבכפוף.ומוסדותיוהקיבוץבהנהלתויתקבלושהתקבלוההחלטותפיעלפועלת.לעתמעתהמשתנותומוסדותיוהקיבוץוהחלטות

.אחזקות/הקהילהתקציבבמסגרתהמאושרוהתשתיותהבינוי
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וועדת תכנון

נבחר בקלפי  -תכנוןועדת רכז 

מנהלת  , מנהל תשתיות

מנהל נוי מתוקף  , קהילה

תפקידם

נבחרים  -ציבורנציגי ארבעה 

בקלפי  

י ועדת  "נבחר ע-יועץ מקצועי

אישורו בוועד  ומינויו , תכנון

.  הנהלה

מנהל עסקי מוזמן כאשר דנים  

.  בנושאים הקשורים לאחזקות

אישור מההיבט התכנוני לתכניות תשתית ובנייה  

ובתחומי המבנים  , בתחום המגרש הפרטי

.  והשטחים הציבוריים והעסקיים במשבצת

.  ענפים באחזקות ובקהילה: מאשרת תכניות בינוי

המאושרת  ע"התבוהכל בהלימה להוראות תקנון 

פ תקנון בנייה פרטית והחלטות הקיבוץ  "וע

פועלת על פי  . ומוסדותיו המשתנות מעת לעת

ההחלטות שהתקבלו ויתקבלו בהנהלת הקיבוץ  

בכפוף לתקציב הבינוי והתשתיות  . ומוסדותיו

אחזקות/המאושר במסגרת תקציב הקהילה

.

קריאה והבנה של תכניות בינוי תשתיות

וועדה מקומית במועצה, ע"תב-ידע בסיס

ידע בהחלטות הקיבוץ הקשורות לשיוך  

ומגרשים פרטיים

ארבעה נציגי ציבור-קול קורא
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וועדת קליטה וקבלה

ר קיבוץ"יו

שני נציגי ציבור מוועד ההנהלה

נציג ציבור  -רכז הועדה

נציג ציבור-חבר ועדה
מינוי בוועד ההנהלה* 

פועלת על פי עקרונות והסדר קליטה  

פגישות עם  . וקבלה לחברות בקיבוץ

המועמדים ובדיקת אבחונים והמלצה  

.למוסדות הקיבוץ

תלווה את  קליטה וקבלה  ועדת 

.הנקלטים בכל הליך הקליטה

קליטה תיזום מפגשים של  ועדת 

המעומדים החדשים עם חברי  

.הקיבוץ לפני הבאתם לאספה

,  וסדר יום קביעת מועדים -ישיבות

.  וניהולם

לפניות ומתן מענה  כתובת 

.למבקשים להיקלט ולנקלטים

.פרוטוקולכתיבת 

.  אחר ביצועמעקב 

ודיסקרטיות ברמה  אמינות 

,  גבוהה

תודעת  , בעבודת צוותיכולת 

אישית  תקשורת בין , שירות

הקשבהיכולת 
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א"פורום מש

קהילהת.מנהל

עסקיםת.מנהל

א"משת.מנהל

נציגי ציבור3

,  א לסיעור מוחות"צוות המשמש את מנהלת מש

במיוחד במקרים  , התייעצות וחשיבה בנושאים שונים

הצוות יראה  . חברתי/ בהם נדרש לשקול היבט קהילתי

.לנגד עיניו את טובת הקיבוץ בהתייחס לחברים וצרכיהם

א ומעקב אחר  "אישור תכנית עבודה שנתית של מש

.ביצועה

.גיבוש נהלים ובקרה, עדכון הסדרי עבודה

קבלת החלטות  אישיות שונות שאינן במסגרת הסדר  

.העבודה

,  א בפתרון סוגיות שוטפות"שותפות עם מנהלת מש

.  בהתאם לצורך

א בקיבוץ"חשיבה מערכתית ארגונית בנושאי כ

שותפות בצוותי איתור וקבלה לאיוש  

באיוש ועדות בקיבוץתפקידים ומשרות סיוע 

בעלי היכרות עם החלטות  •

.ותקנון קיבוץ בית אלפא

בעלי יכולת חשיבה  •

והבנה לאופי  , מערכתית

.התפקידים השונים

בעלי רצון להיות שותפים  •

.לתהליכי קבלת ההחלטות

,  בעלי יכולת עבודה בצוות•

.דיסקרטיות

יכולת שיתוף פעולה עם  •

הגורמים הרלוונטיים



22.05.22

ציבור בהנהלה כלכלית. נציגיות.דרושים

ויעל כהן  כנציגי ציבור בהנהלה הכלכלית  צלינקרהקדנציה של ישי 

.  תודה לשניהם על השתתפותם ותרומתם הרבה . מסתיימת בימים אלו

ימשיך לכהן כנציג ציבור לעוד שנהקמבריאיר 

אנחנו נדרשים לשני נציגי ציבור

:  דרישות תפקיד

הבנה כלכלית•
..'וכומאזנים , ידע בקריאת דוחות רווח והפסד•
יתרון-ניסיון עסקי משמעותי•
.הכרה כללית ובסיסית של ענפי המשק•
.יכולת ניתוח תחשיבי כדאיות וקבלת החלטות•

05.06.22מתבקשים לפנות עד –חברים המבקשים להציע לתפקיד

masaha@betalfa.org.ilא "מש, רימרלניצן  

mailto:masaha@betalfa.org.il

