ההנמקה לתיקון עולם קטן  -ליותר שיווין תוך קבוצתי וניידות בין קבוצתית:
אנחנו חיים במלכוד פיתוי והטעיה מובנים .כיום ,גלובלית ובכל הרמות יש כשל
מהימנות.
אבל המהימנות יכולה לעלות והפער בין עשית ואמירת המנהיגים לפחות,
אם במערכות החברתיות/כלכליות שלנו ליחידים המצביעים בקבוצתם
תהיה גם זכות ניידות בין הקבוצות.
כחיזיון :תנועת אנשים בין קבוצות עם )ולא רק בין( זכויותיהם ,כתנועת ציפורים עם
)ולא רק בין( קניהן ,כתנועת אנשים עם )ולא רק בין( כיסאותיהם.
כנרטיב:
● חיי מושבת ציפורים עם קניהן וגוזליהן על כמה ) (3עצים )המשאבים( ,עם דגש
על הבניה והאהבה בבניית ותחזוקת הקנים.
● כמה ) (3ציפורים דומיננטיות רבות בדריסות בינהן והגוזלים מייללים.
● שאר הציפורים נודדות עם קניהן ועם הגוזלים למושבת ציפורים אחרת )על עצים
אחרים(.
● הדומיננטיות הרבות שותקות המומות ובודדות במגרשן המתרוקן.
קח והייה טיפה של אחריות בארגונים נזילים מול הענקים המוגנים בציבורים של
קסדות  -ההדדיות מנצחת!
By @namzezam and under the humanitarian agpl license

למה עכשיו :אירופה מתפרקת  -ארגון אנשים במדינה נעשה אנכרוניסטי לרוב
האוכלוסיות.
קהל יעד :הרעיונות מומלצים להישרדות הקטנים השרויים בניהם בתחרות ואשר
מוכנים להשתוות בניהם עבור יצירת כוח בלתי עציר להטבת מצבם ,כוח אשר נעול
מול הגדולים ותקף גם כאשר אדם לאדם זאב ,באשר ההסכם המוצע קצר וקשיח
וניידותם משתלמת להם.
אוכלוסיות :קבוצות קטנות המתגבשות ברבדים וללא הגבלה לגדולות יותר ,תוך
שמירה על יציבות הגדולות גם תוך כדי ריבוי תנועות היחידים בין הקטנות ,למשל
קבוצות של נזקקים ,צרכנים ,ספקים ,מפיצים ,יוצרים ו/או בתי עסק קטנים.
מיזמים :רשת שיווק הקושרת צרכנים ,ספקים ומפיצים המאוגדים באיגודים נזילים
עם קבוצות ביקורת פתוחות להגברת השקיפות ,כאשר על ידי המיקוד במדיה
ובנקאות בנוסף לשיווק ניתן יהיה גם להכתיב מה וכיצד ייוצר.
מטרה :פלטפורמה לרשת אירופאית של איגודים נזילים אשר לכל אחד מהם יש
מיזם אחד ליצור תקשורת עצמאית ,כאשר הערוצים יכולים להיות עסקים ,האיגודים
ללא מטרות רווח ומזכי מס וכאשר הכנסות האיגוד באות מתרומות ,תקצוב ממסדי,
מסי חבר ,מסי אוכלסה ומסי מיזם.

הגדרת תקנון האיגוד הנזיל :מטרת איגוד נזיל היא להיות אמין בשרות אוכלוסייה
מסוימת .האיגוד מתחייב בתקנונו לדאוג לצורכי אותה אוכלוסיה ,על ידי הספקת
משאבים ,שירותים ו/או מוצרים ,דרך מיזמים שונים לסיפוק צרכיי האוכלוסייה ,רק
כאשר כל מיזם מתופעל ומתוקצב בנפרד על ידי יותר מערוץ הספקה אחד וכך ש
● האוכלוסייה היא ישות נוספת לחבריי והנהלת האיגוד האמונים על תפעולו ,כאשר
האוכלוסייה מאוגדת בקבוצות אנשים ,כולל לפחות קבוצת בודדים אחת וכאשר
לאנשים יש חופש תנועה בין הקבוצות ולקבוצות יש חופש תנועה בין המיזמים,
●קבוצות האוכלוסייה בוחרות תקופתית בערוץ המתאים להן על מנת שהערוץ יקבל
תקופתית את תקצובו ממשאבי המיזם בהתאמה לחלקו היחסי בבחירות )מחושב על
פי מספר החברים בקבוצות(,
● ערוץ או מיזם נמצא במצב פעיל או רדום:
●●פעיל -רק כאשר הוא משביע רצון עבור לפחות קבוצה אחת מהאוכלוסייה ,או
●●רדום -וחסר תקציב אשר מוכן לתקצוב בכדי להיכנס לפעילות ,אם וכאשר יבחר
לתקצוב על ידי הקבוצות אשר לא מרוצות מהערוצים או המיזמים הפעילים.
המונחים והתנאים להחזקת מניות בחברת קומקום:
הקדמה :רישיון בעלות זה נועד להגן מפני השתלטות שחקנים מונופוליסטים גדולים
על רשת חברות הנתונות ,ללא הגבלת מספר שכבות הבעלות ,במבנה של יחידות
קטנות המחזיקות בגדולות יותר ,תוך שמירה על ניידות והדדיות בעליהן ועל אמינות
המניעים להיווצרות יחידות אלה .הסכם קומקום זה מיועד לשימוש כנייר לקמוס
להרחקת מעמידי הפנים המתווים את הדרך להשתלטות השחקנים הגדולים הנ"ל.

הסכם זה הוא הסכם רישוי לבעלות בין הבעלים של חברת קומקום על כל חלקיה
ונכסיה ,כאשר ההסכם או גודל הרוב המיוחס הנדרש לשנותו נקבע רק לפני
היווצרות החברה והבעלות ניתנת להעברה בין בעליה רק תחת התנאים הבאים:
●כל קונה או מוכר בעלות זו ,מתחייב לדאוג לתנאי רישוי זה ,על ידי תביעת נזק
מינימלי המוערך על פי שווי המניות ממפרי הסכם זה.
●דרך כל שכבות הבעלות ,רק עמדת בעלות יחידה מותרת לאיזשהו מהבעלים.
●בכל חברה ,הבעלים הם או רגילים או עמיתים ,כאשר העמיתים אוחזים במספר
מניות שווה כל אחד ,כאשר העמית יכול להיות או אדם או קומקום וכאשר כל
העמיתים יחד הם הבעלים של מאה כפול ב' אחוז מהחברה ,כך שמחיר בעלות
העמית א' משקף את מחיר שוק החברה ש' ,כאשר ב' כפול ש' שווה מ' כפול א' או
ב' כפול כ' שווה מ' כפול ג' ,באשר
●●מ' הוא מספר העמיתים ,אשר מוחלט עצמאית על ידם ברוב מיוחס,
●●ב' מייצג את ביזורויות החברה ,כאשר  => 0ב' >= ,1
●●ג' הוא מספר המניות לעמית ,כאשר ב' >= ג' >= ,1
●●כ' הוא מספר המניות המונפקות הזהה לסכום הבעלים האנושים בחברה דרך
כל שכבות הבעלות עליה,
●●והמסחר מוגבל כך ששינוי א' תלוי במספר העמיתים ובערכו הקודם ,כך ש
תלילות' = )א-'0א) * ('1א/'0מ' ( ,כאשר |תלילות'| >= מידתיות' היא קבוע
ברירת המחדל .1

●סוג הקומקום מוחלט רק לפני הקמתו והסוג קובע האם הביזורויות של הקומקום
קבועה או משתנה והאם הקומקום פתוח או חתום,כלומר ללא אפשרות חילוף
בעלות עליו .אם הקומקום חתום או הביזורויות משתנה ,אז
●●כל חבר חייב להתחיל כעמית של הקומקום אחרון האחיזה ויכול תמיד לחזור
למצב זה
●●מספר המניות המוחזקות על ידי עמית הוא אחד או פחות ומוחלט עצמאית על
ידי העמיתים ברוב מיוחס ,כאשר
●●●כל הבעלים הפרטיים של קומקום דרך כל השכבות ,הם חבריה האנושיים
אשר מספרם כמספר המניות.
●לחברה יש את זכות הקונה הראשון וכל הבעלים חייבים להתאים לקריטריונים של
בעלות על החברה אשר נקבעים ברוב מיוחס ,כאשר אופן החלטה בחברה שקוף
לבעליה וכולל:
●●סף הרוב המיוחס של העמיתים )המייצר רשות עמיתים עצמאית בחברה(
להחליט על מדיניות העמיתים הכוללת:
●●●מספר עמיתים
●●●מספר המניות המוחזקים על ידי כל עמית
●●●המדיום  -איך על הבעלים להיפגש
●●●אופן ההודעה מראש  -הזמן ומידע אשר חייב להינתן מראש.

גובקומקום :במחזוריות הנעה במעגלים של הפרטה והצלה המיטיבים רק את
המעטים מאוד מהשחקנים הגדולים מאוד ,הרעיונות הנ"ל יכולים ליצור מסה
קריטית שתוכל לחייב פוליטית כל הלאמה/הפרטה אשר תקוים בשם האזרח
שתהיה רק כך ש
● כל אזרח יחזיק במניית עמית בקומקום הממון ע"י המדינה המשקיעה במוסד
המסויע ו/או משחררת אותו כמופרט לציבור.
הזמנה למשקיע :שותפות בחברת יעוץ וסיוע קומקומית המקשרת ויוצרת את
הפלטפורמה לרשתות של איגודים נזילים ולבורסות קומקום ויצירת קמפינים
לגובקומקום כאשר למשקיעים )ראשונית  200אלף( יש חזקה קבועה עם
העמיתים המתווספים.

