
 חשבון נפש דמוקרטי

 לחברים שלום.

 .החשובים מהותה ואחד מעקרונותיה הזכויות באגודה, הנם ושוויוןהדמוקרטיה 

 כללית.י בדמוקרטיה מקומית, הוא האסיפה הקבלת החלטות, כראוהגוף העליון ל

 הצבעות באסיפה פשט את הרגל.לצערי, במציאות הקיימת, הפורמט הנוכחי של 

את ההבדל  הישחה להביא חברים רבים לאסיפה, ומדג, והמחלוקת מצליהניגוד, דווקא כשיש נושא טעון וחםהדבר מודגש, בדרך 

 החברים. לבין נושאים חשובים, המעוררים הדים, לבין נושאים חשובים הנסגרים בפורום קטן, שאינו מייצג את כל

מכלל  5%חברים המהווים פחות מ  15 תפים היהפות. ממוצע המשתאסנערכו בנהלל שש האחרונה, לפני האסיפה , 2017בשנת 

ואפילו באסיפה גדולה במיוחד שנערכה לקראת ראש השנה, יוצגו אך מעט יותר מחצי  נכון להיום(. 333חברי האגודה )

 .מהמשקים )וגם זאת בספירה משותפת של המשק הישן והחדש(

 שנה שעברה(. חברים ב 8חברים )שיא שלילי לעומת פעמיים  5באחת האספות השתתפו 

 על פי התקנון אין הגבלהחברים.  12תברכנו ב , ה2016חברים. באספה השנתית  10ו כנית ההשקעות של מרכז המזון אישראת ת

 על הרכב החברים באספה, והם יכולים להיות בני משפחה אחת, ואפילו לייצג משק אחד.

אנשים נעדרים באופן בולט הצעירים. זהו מועדון של השוטפות גיל המשתתפים באספות גם הוא מעיד על הבעיה. מהאספות 

 .מיוחד בעלי אינטרס אישישזמנם בידם או 

 המצב הנוכחי אינו דמוקרטי, אינו הגון ואינו סביר.

 על פי עקרונות האגודה כל חבריה שווים. אלה שגרים בנהלל ואלה שעובדים או גרים מחוצה לה.

כבר למעלה מחמישים שנה שלא הציעו  מחבר שאינו בנהלל בערב מסוים להצביע או להביע את דעתו. למנועאין הגיון מוסרי 

 אך באי מתן יכולת להצביע אנו עושים זאת בפועל.לגרש חבר מהאגודה על כך שעובד מחוץ לנהלל, או לשלול זכויותיו, 

 שינוי תקנון שיאפשר:אני מציע 

 .(, שלא במעמד האסיפה, ונדחו למועד אחרקלפי במזכירותבו )הצבעה אלקטרונית א נידחותהצבעות . 1

 מחברי האגודה. 15%באם נוכחים בה לכל הפחות   -. הצבעה פיזית באסיפה 2

ה לדון בו, לכשתתאפשר הצבעה שלא במעמד הוא נושא חשוב נוסף, אשר ניתן יהי -אישי או על פי נחלה  - נושא ההצבעה

 יהיו פתירות ופשוטות., שכן המגבלות הטכניות האסיפה

להגיב ולהחליף דעות,  שיוכלו לקוראו בביתם, בזמנם, צגת החומר לחברים כךלה שרים ואחת פתרונות רבים ומגווניםבמאה הע

ולאפשר הצבעה פיזית או אלקטרונית, פתוחה ורחבה. אם לא בא ההר אל מוחמד, נביא  מבלי לשבת כקהל שבוי בדיונים משמימים

 וחברים יוכלו להביע את דעתם, ולהצביע על פי רצונם וצו מצפונם. ,את מוחמד אל ההר

בלתי סבירה, שכן הייתכן כי מניין החברים הינה  יובילו שינוי בכללי המשחקהאסיפה הכללית ופייה כי מוסדות האגודה יהצ

 המגיעים לאספות באופן תדיר יחסית, יבקשו להוציא את כח ההחלטה מידיהם, לידי כלל הציבור? 

דה למצוא פתרון להצבעה נרחבת המבקשת ממוסדות האגו המצורפת מטה, עצומההתום על חברים לחהבקש מל כן אע

  ת, על פי בחירת החבר.אמצעים אלקטרוניים, או בקלפי נייחופתוחה, ב

פחות, הרי באם יחתמו על העצומה למעלה ממאה חברים, יקשה על ההנהלה והמועצה להתעלם מרחשי לב הציבור. באם יחתמו 

 שהרחשים עדיין חרישיים, וניתן להם לנוח מספר שנים נוסף.

 בברכת גמר חתימה טובה לכולם,

 יהונתן רגב

 לחץ כאןלמען הצבעות אלקטרוניות  הלחתימה על העצומ

https://docs.google.com/forms/d/11_4XKdPDyu8bLtagehM6Uk-aBNtOz2_6gAOEc2nK414/edit?usp=sharing_eil&ts=59ce9875

