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לכבוד
ניר מאיר
מזכ''ל התנועה הקיבוצית
הנדון :צירוף מוזמנים קבועים (משקיפים) למזכירות התנועה הקיבוצית
בהמשך לדיון המזכירות מיום  1/5/2022להלן התייחסותנו לסוגייה שבנדון –
-

מקור הסמכות  -צירוף משקיפים (מוזמנים קבועים) למזכירות
סעיף 8ב לפרק ג 1בחוברת הכחולה קובע כי –
"המזכירות תהיה רשאית לצרף מוזמנים קבועים נוספים."...
מעצם הגדרתם ,לא מוקנית למוזמנים קבועים זכות הצבעה בישיבת המזכירות.

-

תנאי כשירות של משקיפים
הרכב מזכירות התנועה נקבע בפרק ג 1לחוברת הכחולה .הרכב זה כולל ממלאי תפקידים
תוך וחוץ תנועתיים וכן נציגי ציבור ,המוצעים על ידי ועדת גיוס רחבה בהתחשב בשיקולים
של תמהיל מגדרי ,ייצוג גאוגרפי ,קבוצות גיל ,נסיון ,השכלה וכו'.
המכנה המשותף לכלל חברי המזכירות הנו היותם חברי קיבוץ החבר בתנועה.
אשר על כן ,המלצתנו הנה כי תנאי הכשירות לשמש כמשקיף למי שאינו חבר קיבוץ ,הנו
מגורים בפועל בקיבוץ או שהנו רשום בספרי הקיבוץ כמועמד לחברות בו או כחבר בחופשה.

-

אופן הגשת מועמדות וממליצים
על מנת לצרף משקיפים ,נדרשת מזכירות התנועה להחליט על מספר המשקיפים שיצורפו.
המלצתנו הנה לאמץ את הוראות סעיף  7לפרק ג 1בחוברת הכחולה ,בשינויים המחויבים:
עם קבלת החלטת המזכירות בדבר צירוף משקיפים ,יפורסם "קול קורא".
המזכירות תחליט על צוות בהרכב של מזכיר התנועה ולפחות חבר מזכירות אחד שהנו נציג
ציבור ,אשר ישמש כצוות ממיין וממליץ למזכירות (להלן" :הצוות הממליץ").
מועמדות לשמש כמשקיף תוגש למזכירות התנועה ויצורפו לה קורות חיים של המועמד.ת
והמלצת קיבוץ החבר בתנועה ,בו מתגורר.ת המועמד.ת או שבספריו הוא רשום כמועמד
לחברות או כחבר בחופשה.

-

אופן מינוי ("בחירת") משקיפים
בתום המועד הנקוב בקול הקורא ,יבחן הצוות הממליץ את קורות החיים ,יהא רשאי
להיפגש עם המועמדים ויביא בפני המזכירות את המלצתו.
למזכירות התנועה יוצגו מספר מועמדים כמספר המקומות המוקצים למשקיפים נבחרים.
ההצבעה במזכירות תהיה אישית ביחס לכל אחד מהמועמדים .מזכירות התנועה תודיע
בכתב לכל אחד מהמועמדים את החלטתה לגביו.

-

משך "כהונת" משקיפים
על פי הוראות הדין ,משך כהונת רשויות האגודה הנו כמשך כהונת המזכירות .המלצתנו
הנה כי משקיפים נבחרים ישמשו ככאלה למשך תקופת כהונתם של נציגי הציבור במזכירות
ולא יותר מאשר  4שנים.

-

הפסקת כהונת משקיף
משקיף שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות מכוחם מונה כמשקיף יחדל מכהונתו
במזכירות .המזכירות רשאית למנות משקיף אחר למשך תקופת הכהונה הנותרת.
המלצתנו הנה לקבוע כי משקיף ,אשר נעדר מ 3-ישיבות מזכירות ברצף ,תהא מזכירות
התנועה רשאית להחליט על הפסקת כהונתו.
בברכה,
המחלקה המשפטית ,התנועה הקיבוצית

