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 20יוני2019 ,
לחברות ולחברים שלום רב,
שבוע הבא בימים רביעי עד שישי ,תתקיים הצבעה בקלפי על השינויים בתקנון שיאפשרו לנו בעתיד לאמץ
חלופת שיוך אחרת במקום שיוך בהתאם להחלטה  .751השינויים אושרו השבוע במועצה לאחר שלב של
הגשת הסתייגויות ואישור בהנהלה.
ההצבעה האמורה על שינוי התקנון היא שלב ראשון בתהליך עליו החליטה המועצה לפני כחודש ,תהליך
שסופו יהיה בבחירת חלופת שיוך איתה נתקדם מול רמ"י.
לקראת ההצבעה ,ריכזנו את כל המידע הדרוש על התהליך וההצבעה.
כאמור ,המועצה החליטה לפני מספר שבועות ,לפצל את המשך התהליך לשני שלבים ולאפשר שוב את
הבחירה בין חלופות השיוך .השלב הראשון בתהליך הוא שינוי התקנון כך שאפשר יהיה בעתיד לאמץ
חלופת שיוך במקום החלטה  .751השלב השני בתהליך הוא השוואה בין חלופות השיוך והכרעה בקלפי בין
החלופות ,זו מול זו.
הסבר על ההצבעה
ב 26-28.6 -נקיים הצבעה על השינויים בתקנון :

אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בדבר האפשרות לאמץ בעתיד החלטת שיוך אחרת במקום
החלטה  ,751ברוב שלא יפחת מ  66%מבעלי זכות ההצבעה.



ההצבעה תיערך בהתאם להוראות דיני האגודות השיתופיות – הצבעה ידנית (ולא ממוחשבת!).
לאישור השינויים בתקנון נדרש רוב של  75%מהמצביעים ובתנאי שהם יהוו לפחות  2/3מבעלי
זכות ההצבעה.

אנו מבקשים מהחברים לעשות מאמץ ולהגיע להצביע כדי שאפשר יהיה להשיג את הרוב
הדרוש .דף הסבר מפורט בנוגע לסדרי ההצבעה ושעות ההצבעה יפורסם בנפרד.
מה ,אם כן ,עומד לקרות מעתה ועד ההצבעה שבוע הבא?
 – 23.6.19 .1יום ראשון הקרוב בשעה  ,20:00אסיפה במועדון .באסיפה נציג שוב את השינויים
המוצעים בתקנון ויהיה מקום לשאלות והבהרות.
 .2חברים שרוצים  /מעדיפים להפנות שאלות בכתב לפני האסיפה או אחריה ,מתבקשים להעביר את
השאלות במייל  sh.ghi2017@gmail.comאו לתמי במזכירות.
 – 26-28.6.19 .3ימים רביעי ,חמישי ושישי הצבעה בקלפי ידנית .שעות פתיחת הקלפי יפורסמו
בנפרד.
המשך← ..

הסבר על השינויים בתקנון
 .1ס'  44א  -כיום תקנון הקיבוץ מאפשר לבצע שיוך לפי החלטה  751בלבד .על מנת שנוכל לאמץ
חלופת שיוך אחרת בעתיד במקום החלטה  751יש צורך לשנות את הסעיף כך שהנוסח החדש
יאפשר מעבר לחלופת שיוך אחרת.
 .2קביעת הרוב הדרוש באסיפה הכללית למעבר לחלופת שיוך אחרת – כאמור ,לאחר שינוי התקנון
נוכל לעבור מחלופת שיוך אחת לשניה בהצבעה של האסיפה הכללית ללא צורך נוסף בשינוי
התקנון .מכיוון שבחירת חלופת שיוך הינה החלטה משמעותית וחשובה מאוד ,נכון לקבוע רוב
מיוחד לצורך מעבר מחלופת שיוך אחת לחלופת שיוך אחרת .הרוב הקבוע בשינוי המוצע הוא רוב
של  66%מבעלי זכות ההצבעה ולא פחות מהרוב שנדרש על פי אותה חלופה.

ועוד מספר מילים על התהליך שעברנו מאז נבחר צוות שיוך חדש .הצוות נבחר בספטמבר  2018וכלל 3
נציגי ציבור שנבחרו בקלפי (יאיר סינדליס ,רן זילבר ,אמיר שילה)  ,נציג הנהלה (מנחם הרטמן) ,נציג מועצה
(יורם תירוש) ,מנהל קהילה ,מנהל עסקי ,יו"ר הקיבוץ ,מנהל מטה השיוך.


במשך כ 4 -חודשים הצוות דן וגיבש הצעת החלטה משופרת לאימוץ חלופת האגודה.



ינואר  – 19קבלת שומה מדגמית מרמ"י ופרסום הסדר ביניים חדש ע"י רמ"י.



לאור השומה והסדר הביניים החדש ,הצוות שינה כיוון והציג להנהלה ולמועצה המלצות שתכליתן
לאפשר התקדמות בתהליך ובניה של שכונה ג' תוך שמירת גמישות מרבית להמשך.



במרץ ואפריל  19הוצגו ההמלצות לציבור במספר מפגשים והוכנה הצעת החלטה בהתאם להמלצות.



במאי  19הנושא חזר לדיון נוסף בצוות השיוך ובהנהלה .הוחלט להביא למועצה מספר מסלולים
להתקדמות בתהליך.



 –28.5.19המועצה החליטה לפצל את המשך התהליך לשני שלבים ולפתוח מחדש את הבחירה בין
חלופות השיוך .השלב הראשון בתהליך הוא שינוי התקנון כך שאפשר יהיה בעתיד לאמץ חלופת שיוך
במקום החלטה  .751השלב השני בתהליך הוא השוואה בין חלופות השיוך והכרעה בקלפי בין
החלופות ,זו מול זו.



לאחר החלטת המועצה ,הוכנה הצעה לשינויים בתקנון .ההצעה אושרה בהנהלה והוצגה במועצה.
לאחר פרק זמן של שבועי ים להגשת הסתייגויות ,תוקנה ההצעה ואושרה בהנהלה.



השבוע ביום שלישי  ,18.6.19אושרה ההצעה המתוקנת במועצה.

את השינויים המוצעים בתקנון ניתן לראות באתר או במזכירות/ארכיון.

בהצלחה לכולנו
ציון נואמה – ראש מטה שיוך הדירות
שרון אולמן – מנהלת קהילה

