 25מרץ 2010
לכבוד:
מזכירות הקיבוץ
שלום רב,

הנדון :ציר/י קיבוצכם למועצת התנועה הקיבוצית
לצורך שיפור עבודת מועצת התנועה הקיבוצית )"המועצה"( ,מבקשת המזכירות לעדכן את
רשימת צירי הקיבוצים למועצה ,ולקבל מכם רשימה של צירים קבועים .מטרתנו ,בין השאר ,הנה
למנוע מצב של שינויים תכופים בהרכב הצירים ממועצה למועצה ,באופן שפוגע בתפקוד המועצה.
הקניית יציבות להרכב הצירים גם תאפשר לקיים עמם קשר סדיר לצורך העברת מידע לקראת כל
מועצה )סדר יום והצעות( ואחריה )פרוטוקול וסיכומים( .לפיכך ,אנו מבקשים מכם להביא
לידיעתנו מי נבחר/מונה לייצג את קיבוצכם כציר/ה במועצה ווגם את שמות ממלא/י המקום
הקבוע/ים שיוכל/ו למלא את מקום הצירי/ם הקבוע/ים ולייצג את קיבוצכם במועצה אם וכאשר
הציר/ים הקבוע/ים לא יוכל/ו להגיע.
מספר הצירים יהיה לפי המפתח הקבוע בתקנון התנועה )כמפורט בתחתית עמוד זה( ,ומספר
ממלאי המקום יהיה כמספר הצירים.
=========================================
מפתח הצירים:


קיבוץ שמספר חבריו  200ופחות זכאי לייצוג של ציר אחד במועצה

 קיבוץ שממספר חבריו הוא בין  201ל 350 -זכאי לייצוג של  2צירים במועצה.
 קיבוץ שמספר חבריו עולה על  351זכאי לייצוג של  3צירים במועצה
 ציר קיבוץ למועצה /ועידה יכול לשמש רק מי שהוא רשום ב"פנקס החברים" כחבר
באותו קיבוץ.
)כל הנ"ל אושר במועצת התנועה באפעל מיום (15.5.2008
אין באמור במסמך זה כדי לשנות מסמכויות וחובות הקיבוץ למינוי נציגים ע"פ הדין.

מצורף בזה נוסח מסמך אותו אנו מבקשים מכם למלא ולשלח אלינו בהקדם.
בברכה,
זאב )ולוולה( שור
מזכיר התנועה הקיבוצית

אל :מזכירות התנועה הקיבוצית
מאת :קיבוץ _____________

אישור בחירת ציר/ים קבוע/ים של הקיבוץ למועצת התנועה
)נא למחוק להלן את המיותר ולהשלים את החסר(
בזאת הננו להביא לידיעת מזכירות התנועה הקיבוצית כי באסיפת הקיבוץ/ועד האגודה
)מזכירות(/מועצה נבחר/ו לייצג את קיבוצנו במועצת התנועה הקיבוצית כצירים קבועים
וכמחליפים קבועים אלה ששמותיהם מופיעים להלן:
תפקיד

טלפון

שם

דוא"ל

ציר/ה קבוע/ה
ציר/ה קבוע/ה
ציר/ה קבוע/ה
ממלא/ת מקום קבוע/ה
ממלא/ת מקום קבוע/ה
ממלא/ת מקום קבוע/ה
על החתום:
)נא לצרף שתי חתימות!(
חתימה_______________ :

חתימה______________ :

שם__________________ :

שם_________________ :

תפקיד_______________ :

תפקיד_______________ :

חותמת הקיבוץ:

תאריך:

