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להיות חופשי ושווה  -על כן חזק יותר ,כל קונה יכול להתארגן בקבוצתו כאוחז
מניה שווה בחלק מהמוכרים :הצעה לתקנות אחיזת מניות שוויונית ,עם  6נקודות
הגבלה על-פי חוזה ,שיוצרות איזון חדש בין היחיד לקבוצה ,עבור התפתחות מלמטה
עד הקמת בורסה אלטרנטיבית ,למשל של צרכנים האוחזים בשוויון חלקים מהמוכרים.

ComComIsm

הנחת היסוד במאמר הקצר הזה היא שעצם אפשרות צבירה כוח ללא הגבלה )כוח
ממשלי ,דתי ,כלכלי או אחר( היא היא גורם הרוע  -על כן המטרה ביזור והאמצעי יישום תקנות
בורסה אלטרנטיבית המבוססות על  6נקודות אלו.

מושגית :להיות קומקומיסט ) (ComComIstזה להיות גם קפיטליסט חופשי וגם סוציאליסט שווה.
) (ComCom stands for COMmon COMpanyלפרוט נוסף חפשו .Yes I Am Angry
תאורטית :אחיזת מניות שוויונית היא גורם תחרותיות בין קבוצת וסולידריות בתוכן ,שיקוף של שביעות רצון החברים
תוך הפריה בין קבוצות ע”י מעבר החברים בין הקבוצות ומיזוג הקבוצות הקטנות באחיזה שיווניות בקבוצה גדולה
יותר ,תוך מאבק בבעלי אמצעי היצור ,לא עוד ,או לא רק ,מתוך קבוצות הומוגניות וסגורות )קבוצות בעלי עניין
פלגני( למשל של עובדים ,אלא מקבוצות פתוחות מגוונות וענקיות למשל של קונים,מה שיוצר מתאם עם
החלוקה של המחאות בין ה ) 99%הצרכנים( מול ה ) 1%בעלי רוב אמצעי ואחזקות הייצור(.
פוליטית :יחימוביץ' אהבה את הרעיון וחכם יהיה הפוליטיקאי שידחוף התניית כל פעולה ממשלתית הקשורה
להלאמה ,הפרטה,חילוץ ו/או חדלון-חוב ,בכך שאלו אשר לשם הגנתם מבוצעת הפעולה )העם ולא רק היחידים
ברי עצמה( יהיו אוחזי מניה שווים במקבל ההטבה .לפרוט נוסף חפשו .GovComCom
אמנם המטרה רחוקה אבל תחילת מימושה אפשרי בכל רגע ע"י אחיזה שיוונית ברשימות תפוצה ,דרך אחיזת
המשתמשים בסוג של רשת חברתית ,בעיתון ע"י קוראיו ,ברשת שיווק ע"י קוניה ו/או בבנק ע"י מפקידיו ,תוך
החרמות מתוזמנות היטב בכדי לכפות אחיזות שיווניות בחלקי ישויות אלו ואחרות.
למה אחיזת מניות שוויונית כמו בבורסה ולא קול שווה פשוט כמו בקואופרטיב או במדינה דמוקרטית ומה בדיוק
ההבדל?
• העמית-אוחז באופן עצמאי ביציאתו קובע את ערך מניות הקבוצה ולכן באופן מיידי גם קובע את ערך
הסמכות הביצועית של הקבוצה ואת ערך האחיזה של החברים האחרים – מה שנותן כוח חדש ליחיד
ולמיעוטים בקבוצה,
• שניהם ,העניין הפרטי )של מחזיק מניה( והעניין המשותף )שהרי החזקה שווה( ,נובעים בדיוק מאותו מיקום
של אוחזי מניה שווים
• אוחז מניה שוויונית נמצא בעמדת  WinWinשל כניסה ל ויציאה מ הקבוצה.
מה ההגנות לקבוצה או מה הם גורמי האיפוק?
כמו בקוד חופשי כל שש הנקודות בחוזה הם לא ברי שינוי ,כלומר מכירת המניה מותרת רק לקונה
•
המאשר את הנקודות ,כך למשל תאגיד לא יכול לקנות את כל החברה.
אחיזת מניה מחויבת בקריטריונים קבועים של החברה  -למשל איסור גזענות או קביעת מקסימום נכסים
•
מורשה לאוחז .
שינוי מחיר המניה פרופורציונלי לכוח החבר כפול קבוע המשקף את הרשאת התנודתיות בערך החברה,
•
כך למשל עם  10חברים ,מחיר מניה  10ש'ח וקבוע  ,1תנודות מחיר נע בין  9ל  11ש'ח.
זכות ראשונים לקבוצה בכל מכירת מניה.
•
דרך כל שכבות ההחזקה יכול אדם להחזיק לא יותר ממניה שוויונית אחת ,כאשר מספר העמיתים נקבע
•
אוטונומית על ידיהם בלבד וכאשר בכל חברה צרוף חזקות כל העמיתים ביחד יכולה להיות על כל או רק
על חלק מהחברה ,אבל רק באחד מהתנאים הבאים:
השיעור היחסי ) (d, as 0<d<=1שבהחזקת העמיתים קבוע
◦
הכניסה לקבוצה היא קודם כל לעמדת עמית ורק משם ודרך יצירת קבוצה נוספת לאחיזת לא-עמית
◦
)אחיזה רגילה(.
הרעיון מביא בחשבון  2סוגי מטבעות :מטבע-עמית להערכת אוחז מניה שיוונית ומטבע-חפץ להערכת שירותים

חזקות ומוצרים ,כאשר עמיתים אוחזים בחברות הקטנות אשר אוחזות בשיווין בחברה גדולה יותר )ראה בתמונה
זו( ומהוות או מייצגות במקביל מחלקות בחברה הגדולה,
• כאשר החפצים העוברים בין המחלקות מוערכים במטבעות-חפץ
• כאשר האחיזה בחברות/מחלקות הקטנות מוערכת במטבעות-עמית
• וכאשר סוג מטבעות אחד יכול להעריך את האחר.
שאלה פתוחה  :האם רק על פי החוזה האישי כבר ניתן להתקשר במערכות אוטונומיות ומחוץ למערכת )מיסוי(
על ידי מטבעות-עמית ומטבעות-חפץ והאם ניתן לייצרן בדומה ל ?BitCoin
מסקנה :ניתן ליצור כלכלה חופשית מבעלי ההון וללא ממשלה ,בשיטה כלכלית חדשה ,שייכת רק
לציבור ,אשר כל אחד יכול להתחיל מידית בישומה!
ליצירת ייתר גיוון תפוצה ובאור ניתן להתחבר לחב"ע הייעוץ.
מאת מפתח הרעיוןUnder this (cc) license. .

