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נושאים הנכללים בחוברת הכחולה
מועצת התנועה הקיבוצית–'פרק א

(08.05.2014עודכן במועצת התנועה מיום )

ועידת התנועה הקיבוצית–'פרק ב
מזכירות התנועה הקיבוצית והנהלת התנועה הקיבוצית–'פרק ג

מזכירות התנועה הקיבוצית-1' ג
(04.11.2020, 08.05.2014עודכן במועצת התנועה מהימים )

הנהלת התנועה הקיבוצית-2' ג
(08.05.2014עודכן במועצת התנועה מיום )

בחירת מזכיר התנועה–'פרק ד
(23.06.2016עודכן במועצת התנועה )

ל התנועה הקיבוצית"מנכ–'פרק ה
עובדים/גיוס פעילים–'פרק ו

(21.03.2017עודכן במועצת התנועה מיום )

מוסדות הביקורת: נספח



:הבהרה

תוספת לחוברת הכחולה  / שינוי / כל תיקון 

אינו מוסדר בתקנון התנועה  / העומד בסתירה 

.תיקון תקנון התנועהלאחריכנס לתוקף רק 



מזכירות התנועה הקיבוצית –'פרק ג
והנהלת התנועה הקיבוצית

?השינוי/ מה כולל התיקון 

מזכירות התנועה הקיבוצית–1' ג

:הרכב ומספר חברי המזכירות

ממלאי תפקידים תנועתיים

תנועתיים-ממלאי תפקידים חוץ

נציגי ציבור

מגבלת כהונה ותקופת כהונה

הנהלת התנועה הקיבוצית-2' ג

ל''למזכהוספת המשנה 

החוברת הכחולה 

פרק ג



עיקרי השינויים

מוצע

ממלאי  13המזכירות תכלול •

6לפחות , תפקידים בתנועה

שאינם עובדי התנועה או  

נציגי  )"ממלאים תפקיד אחר 

ראש  , ראש מועצה, "(ציבור

נציגי איגוד  , שולחן הארגונים

התאחדות חקלאי  , התעשיה

,  תנועות הנוער, ישראל

החדשה וניתן לבחור  /חבצלת

.בנוסף מי שמכהן כחבר כנסת

קיים

20-25המזכירות תכלול •

ממלאי תפקידים  12: חברים

לא עובדים 6לפחות , בתנועה

,  ז"ראש מוא–בנוסף , בתנועה

נציגי  , ראש שולחן הארגונים

התאחדות  , איגוד התעשיה

תנועות הנוער, חקלאי ישראל



עיקרי השינויים

מוצע

רוב  : קוורום לפתיחת ישיבה•

חברי המזכירות שהם נציגי  

ציבור ורוב חברי המזכירות 

תפקידם  מכחהמכהנים 

בתנועה

:  מגבלת כהונת חבר מזכירות•

תקופות כהונה  2לכל היותר 

רציפות על בסיס תנאי  

.הכשירות מכוחם נבחר

מתן אפשרות להזמנה במעמד •

מי שאינו כשיר לכהונה  " מוזמן"

.כחבר מזכירות

קיים

11: קוורום לפתיחת ישיבה•

חברי מזכירות לפחות



בחירת מזכיר התנועה–'פרק ד

?מה כולל התיקון

מעבר  התאמת פרק הבחירות להחלטת מועצת התנועה בדבר 
מהליך בחירה על ידי חברי הקיבוצים להליך בחירה על ידי  

–הקיבוצים 

תנאים למועמדות

ועדת הבחירות המרכזית

קולות משוקללים:  כולל, נהלי הבחירות

הרשות המוסמכת בקיבוץ

מועדים

התיקון יכנס לתוקף רק לאחר התאמת תקנון התנועה

החוברת הכחולה 

פרק ד



עיקרי השינויים

מוצע

מזכיר התנועה יבחר על ידי •

קיבוצי התנועה

5ותק של : כשירות למועמדות•

תמיכה , שנות חברות בקיבוץ

-לא יותר מ, קיבוצים25מאת 

ז כמו "המצויים באותה מוא5

קיבוצו של המועמד

לכל קיבוץ יחושב משקל קול •

קול  , קול אחד לקיבוץ: משוקלל

חברים 100אחד בגין כל 

-משלמי מסי תנועה החל מה

.  קולות7הראשונים עד 99

קיים

מזכיר התנועה יבחר על ידי •

.החברים בקיבוצי התנועה

5ותק של : כשירות למועמדות•

תמיכה , שנות חברות בקיבוץ

מאת קיבוצו של המועמד ומאת  

חברי קיבוצים מהם 1000

לפחות מקיבוצים  200

החברים בארגון קניות אחר  

.מקיבוצו של המועמד

לכל חבר קול אחד•



עיקרי השינויים

מוצע

כל קיבוץ יקבע מראש היכן •

תתקבל ההחלטה בדבר 

–המועמד המומלץ מטעמו 
.ועד הנהלה או אסיפה כללית

הקיבוץ יעביר את החלטת  •

הרשות הבוחרת בדבר 

לועדתהמועמד המומלץ 

.  הבחירות המרכזית

המזכיר הנבחר הוא מי שזכה  •

למירב הקולות המשוקללים  

של הקיבוצים

קיים

בכל קיבוץ יתקיים קלפי ביום  •

ההצבעה תתבצע  . הבחירות

באמצעות פתקים ומעטפות  

הצבעה שיועברו מאת ועדת  

.  הבחירות המרכזית

תוצאות ספירת הקולות בכל •

הבחירות  לועדתקיבוץ יועברו 

.המרכזית

המזכיר הנבחר הוא מי שזכה  •

לרוב קולות מבין סך  

המצביעים



180-
אישור ועדת הבחירות המרכזית על ידי מועצת התנועה•

100-
הודעה בדבר משקל קול משוקלל לכל קיבוץ וקיבוץ •

75-
(ועד הנהלה או אסיפה כללית)הודעת הקיבוץ בדבר הרשות הבוחרת מטעמו •

60-
י ועדת הבחירות"פרסום שמות המועמדים שאושרו ע•

45-
פרסום נהלי הבחירות לקיבוצים•

0
פברואר, השבוע השני, יום ג: בחירות•

3+
מועד אחרון להגשת ערעורים•

30+
ת.הנבחרה.המזכירמועצת תנועה לאישור •

מועדים



ל התנועה הקיבוצית   ''למזכהמשנה –'1פרק ה

?מה כולל התיקון

23.06.2016מיום 2/2016שילוב החלטת מועצת התנועה 
ל והגדרתו בחוברת הכחולה"בעניין תפקיד המשנה למזכ

החוברת הכחולה 

פרק ה1



:הדגשה

תוספת לחוברת הכחולה  / שינוי / כל תיקון 

אינו מוסדר בתקנון התנועה  / העומד בסתירה 

.תיקון תקנון התנועהלאחריכנס לתוקף רק 



תודה


