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נושא ד' :דיון והחלטה לגבי איוש הנהלה כלכלית.
רקע:
בדיון קודם שעסק בשינוי הרכב ההנהלה הכלכלית כפי שפורסם לחברים ביקשו החברים לערוך
בדיקה לגבי האפשרות שחברים חדשים ישמשו כחברי הנהלה כלכלית .הרקע לבקשה מתבסס על
כך שלחברים החדשים אין זכויות בנכסים היצרנים ועל כן צריך לחשוב אם יוכל לשמש כנציגי
ציבור.
דיון:
א .לאחר בחינת מעמד חבר חדש כפי שאושר בקלפי והתייעצות עם גורמים שונים אין מניעה
רשמית לבחור חבר חדש לנהלה כלכלית .חבר חדש יכול לבחור ולהיבחר לכל רשויות הקיבוץ.
ב .ישנה הגדרה במעמד חבר חדש כפי שאושר בקלפי לגבי הצבעת חברים חדשים:

"חבר חדש יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לרשויות הקיבוץ וכן לקחת חלק בהצבעות ברשויות
הקיבוץ השונות אולם ,לא יהיה רשאי להצביע באסיפה בנושאים הבאים:
 .1אישור הסדר מפורט בדבר שיוך נכסים יצרניים ו/או פירותיהם.
 .2שינויים בהסדרי הפנסיה של הקיבוץ.
 .3תיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו לשינוי באורחות החיים בקיבוץ
 .4הצבעה על בחירת החלופה על-פיה יוענקו זכויות דירות המגורים לחברים במסגרת תהליך
שיוך הדירות.
 .5החלטות ביחס לנושאים שיש בהם כדי לשנות את זכויות החברים הותיקים ו/או התלויים
בהם לסיפוק צרכיהם על ידי הקיבוץ ו/או את היקף זכויות אלו ,כפי שהן מוגדרות בחוברת
השינוי ,לרבות החלטות ביחס לפנסיה ו/או דמי עזיבה.
 .6החלטות בדבר התחשבנות עבר בין החברים הותיקים לבין הקיבוץ" .
ג .חלק מן החברים סברו כי הקיבוץ אינו בשל עדין להכניס חברים חדשים להנהלה כלכלית לאור
כך שאין לחברים זכויות בנכסים היצרנים .על אף האמור במעמד חבר חדש הועלה חשש כי
קשה להפריד בין הנושאים בדיוני ההנהלה הכלכלית ועושיים להתעורר ניגודי עניינים.
ד .רוב החברים סברו כי יש לאפשר את ישיבת החברים החדשים בהנהלה הכלכלית כדי להשתמש
ביכולות ובידע של החברים החדשים בנושאים כלכלים .אם יבחרו לתפקיד וימצא אותם הקיבוץ
ראויים לשבת בהנהלה אין למנוע זאת מהם .עוד צויין כי ישנם חברים חדשים הממלאים כבר
תפקידים ויושבים בדירקטוריונים כנציגי ציבור.
ה .במסגרת הדיון עלה נושא איחוד הסטאטוסים – הבאת כלל חברי הקיבוץ למעמד חברות אחיד.
סוכם כי יתקיים דיון בנושא בהמשך.

החלטה:
הוחלט כי חברים חדשים יוכלו להציג מועמדותם ולהיבחר לשמש כנציגי ציבור
בהנהלה כלכלית.

