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 מוגבל ןבעירבואגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית  - גבעות בר
 
 
 

 עמודים סעיפים תוכן העניינים פרק

 השם המטרות והסמכויות א'

 שם האגודה, המטרות והסמכויות

/-9 /-5 

 חברות ב'

, למועמדות ולחברות הליכי קבלתתכשירות לחברות, 

להוצאת חבר, הליכי  ותפקיעת חברות, פרישת חבר, עיל

 , פינויהוצאה

95-2 5-/ 

 רשויות האגודה ג'

 האסיפה הכללית, ועד ההנהלה, פקידים וועדת הביקורת.

92-9/ 9/-5 

 הון האגודה, חשבונות ושימוש ברווחים ד'

השתתפות בהון האגודה, פדיון זכויות, אחריות החברים, 

 והנהלת , שנת הכספיםתשלומים לאגודה, הצטרפותדמי 

 ותחשבונהביקורת תקציב האגודה, , החשבונות

52-91 99-9/ 

 שונות ה'

אספקת שירותים ואורח חיים, החזקת מקרקעין 

, שינוי התקנון, יישוב חכו יוהעברתם, קנסות, חוזה, ייפו

סכסוכים, פירוק האגודה מרצון, חברות האגודה 

בתאגידים, מען האגודה, החזקת מסמכים והזכות לעיון, 

 דהצמדה למד

/2-59 91-99 

 

 

   

 
 
 

 5393//95/3 :אישור הנוסחתאריך 
 /3/39/539 :לתאריךמעודכן 

 
 מלמד שי 
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 פרק א': השם, המטרות והסמכויות
 
 
 :שם האגודה .9
 

 .אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ – שם האגודה הוא גבעות בר 
 
 :המטרות .5
 

 מטרות האגודה הן: 
 

, בתחומי המועצה האזורית בני שמעוןשוב קהילתי ילתכנן, להקים, לקיים ולנהל י 5.9
 –)להלן  חבריו כקהילה המקיימת שיתוף בין חבריה ארגוןבוסס על משיהא 

 (."הישוב"
 

 .להבטיח בכל דרך יעילה את השמירה על אופי הישוב ואורח חיים כפרי קהילתי 5.5
 

של הישוב, לקיים בידה את כל הכוחות והסמכויות  תהמוניציפלי המסגרתלהוות את  /.5
הניתנים בד"כ ע"י  יציפליים וקהילתייםשיש לגוף מוניציפלי ולספק שירותים מונ

 לתושביו. ובמסגרת ועד מקומי,
 

 .יים וחברתייםתרבותכיים, חינו םמפעלי , לנהל ולעודד הקמתלהקים 5.2
 

ועל  להקים ולעודד הקמת מערכת כלכלית צרכנית המתבססת על חברי האגודה 5.9
 .תושבי היישוב

 
 שוב.ים היבתחומערכות כלכליות יצרניות לעודד הקמת  5.2

 
ושל תושבי  לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים והחברתיים של חברי האגודה 5.1

 היישוב.
 

 .ו/או לחקלאות הלתעשיימבני ציבור ומבנים למלאכה ו/או ביישוב להקים  5.3
 

שוב ישירותים וחקלאות ביתיירות, להקים, לפתח ולנהל תעשיה ומלאכה, מסחר,  5.5
 ובסביבתו.

 
 לבצע, לפתח ולעודד פעולות עזרה הדדית בין חבריה ולהשתתף בפעולות אלו.ליזום,  5.93

 
אחרים בקשר עם המטרות הלשתף פעולה עם כל הגורמים הממשלתיים, הציבוריים ו 5.99

 הנ"ל.
 
 :הסמכויות ./
 

האגודה היא תאגיד כשר ומוסמך לכל זכות, חובה ופעולה משפטית ומבלי לגרוע מכלליות  
הקבועות בתקנון זה, את הפעולות  מוסמכת לעשות, בכפוף להגבלות זו, תהיה האגודה

 שלהלן:
 

לרכוש ולקבל בכל דרך, ולהעביר בכל דרך, ובכלל זה  בקניה, במכר, בחכירה,  9./
בחכירת משנה, במתנה, בשכירות, בקבלת רשות שימוש ומתן רשות שימוש, 

 מקרקעין וכל זכות בהם וכן נכסי דניידי.
 

שוב שיתופי, הן ימקומי, כי ועדשל רשות מוניציפלית ו/או  ותפקודקיד למלא כל תפ 5./
 כלפי חוץ והן כלפי פנים.

 
 לארגן ולנהל בתחום היישוב שירותים מוניציפליים וקהילתיים מכל סוג ותחום. /./

 
 לקבוע את סדרי החיים ביישוב. 2./

 
 ה.לקבוע בשטחים הציבוריים והפרטיים הוראות בדבר בנייה ואחזק 9./

 



 
 

 39/32//5 2//5צג/צג ג/ 9.9955.5

/ 

 :אישור הנוסחתאריך 
95/3//5393 

 :לתאריךמעודכן 
3/39/539/ 

 
 

 

לרכוש מניות מכל סוג שהוא ו/או כל זכות אחרת ו/או כל עמדה ומעמד בתאגידים  2./
 למכור אותם או להסתלק מהם בכל דרך אחרת. ,אחרים

 
להשתתף באסיפות כלליות ובגופי הנהלה מכל סוג שהוא של תאגידים אחרים, וכן  1./

 לערוך בהם ביקורת; להיות חבר בכל מעמד שהוא בתאגיד אחר.
 

לייצג את חבריה בפני כל אדם, תאגיד ואישיות משפטית מכל סוג שהוא, לרבות  3./
 רשות ממשלתית, מוניציפלית, שיפוטית ו/או ציבורית.

 
ת, להיות בעל דין בכל תהליך משפטי, לשמש יולהתקשר בחוזים, לקבל כל התחייבו 5./

 נאמן, אפוטרופוס, מנהל עיזבון או סוכן בכל עניין.
 

 רומות ו/או הכנסות מאת חברים ושאינם חברים.לקבל ת 93./
 

 ללוות ולהלוות כספים לצורך קיום מטרות האגודה. 99./
 

לאצול מסמכויותיה לגופים ו/או ליחידים, לבצע כל סמכות מסמכויותיה לבדה ו/או  95./
 תוך שיתוף פעולה עם אחרים.

 
 האגודה.לעשות, בדרך כלל, כל הדרוש והמועיל לקידום מטרותיה של  /9./

 
 

 פרק ב': חברות
 
 
 :כשירות לחברות .2

 
 :נתקיימו בו כל אלהלא יתקבל אדם כחבר באגודה אלא אם  2.9

 
 אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.הוא  2.9.9

 
 .גר דרך קבע ובפועל בישובהוא  2.9.5

 
 .9הוא עבר תקופת מועמדות לפי סעיף  /.2.9

 
 זיק במגרש מגורים בתחום היישוב.הוא בעל זכות ו/או מחזיק או יח 2.9.2

 
סיים את שירות החובה שלו הוא או בן זוגו שנה לפחות ו 53בן הוא  2.9.9

 /בשירות לאומי או פטור משירות זה מסיבות בריאותיותבצה"ל
 

השנים שקדמו להגשת בקשתו בעבירה מסוג עוון או  1-הוא לא הורשע ב 2.9.2
 פשע או בעבירה שיש עמה קלון.

 
גם בן/בת זוגו הגיש/ה בקשה להתקבל כחבר  –ם הוא חי חיי משפחה א 2.9.1

 באגודה.
 

הוא נמצא מתאים לחיי חברה בקהילה בעלת האפיונים המיוחדים  2.9.3
 לקהילה המתגוררת או העתידה להתגורר ביישוב.

 
 .אגודה זאתדומות למטרות  ו, אשר מטרותיבתאגיד אחראינו חבר הוא  2.9.5

 
בכל מקום אחר, מי שחתום על הבקשה לייסוד האגודה )להלן: למרות האמור  2.5

( יהיה חבר בה מיום ייסודה אף אם לא נתקיימו בו הכשירויות "מייסדי האגודה"
 לעיל. 2.9המפורטות בסעיף 
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 :הליכי קבלה למועמדות ולחברות .9
 

ח )או בכל נוס המבקש להתקבל כחבר באגודה יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא 9.9
 :אחר עליו יחליט ועד ההנהלה(

 
 בעל ת.ז.____________ מבקש בזה להתקבל כחבר ,"אני הח"מ

אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית  –ב'גבעות בר' 
 בע"מ.

 ןאני מתחייב למלא אחר הוראות תקנואם אתקבל כחבר באגודה 
האגודה ואחרי ההחלטות וההוראות של המוסדות האחרים של 

 אגודה והפקידים המוסמכים מטעמה.רשויות ה
אני מסכים כי הרישומים בספרי האגודה יחייבו אותי בכל עניין 

י לאגודה ולתביעותיי ממנה. אני מצהיר בזה יתוהקשור לחוב
ידי לאגודה והמשמשים כיסוד -שהעובדות והפרטים שנמסרו על

 לקבלתי כחבר לאגודה הם נכונים ומדויקים.
המיון והקליטה, לתקופת המועמדות אני מסכים ומודע לתהליך 

ולתנאים הדרושים להתקבלות כחבר ל'גבעות בר' עפ"י תקנון 
לא אוכל לטעון טענת התיישנות ודינו של כתב זה הוא האגודה. 

 .9593 -תשי"ח ,התיישנות וקחכדין הסכם מיוחד לפי 
אם אתקבל כחבר באגודה אני מתחייב לשלם את דמי ההצטרפות 

 מפעם לפעם. כפי שתקבע האגודה
כאמור לעיל תכנסנה לתוקפן מיד עם אישור  יהתחייבויותי

 מועמדותי, עוד בטרם אתקבל לחברות באגודה."
 

לאגודה התחייבויות, אישורים, תעודות ימסור המבקש להתקבל כחבר האגודה  9.5
וכל  עליו בנוסף להתחייבויות המפורטות בתקנון זה והחלותככל שיידרש ומסמכים 

 .כך על וועד ההנהלה חליטזאת, אם ה
 

 תוקם ועדת קליטה ומיון של היישוב שחבריה יהיו: /.9
 

 נציג המועצה האזורית בני שמעון. 9./.9
 

נציג אור תנועה להתיישבות בארץ ישראל, אג"ש מרכזית חקלאית בע"מ  5./.9
 (."תנועת אור")להלן: 

 
 נציגי האגודה שימונו ע"י ועד ההנהלה. / /./.9

 
 ועדת קבלה שחבריה יהיו:תוקם  9.2

 
 נציג ההסתדרות הציונית / הסוכנות היהודית לא"י. 9.2.9

 
 נציג המועצה האזורית בני שמעון. 9.2.5

 
 נציג תנועת אור. /.9.2

 
 נציג האגודה שימונה ע"י ועד ההנהלה. 9.2.2

 
 נציג משרד הבינוי והשיכון. 9.2.9

 
, יתנהלו הליכי קבלתו 39/95/39יום מי שהגיש בקשתו להתקבל כחבר באגודה לפני  9.9

לתקנון  9.9לחברות באגודה עפ"י הנהלים שהיו בתוקף ביום הגשת הבקשה )סעיף 
בנוסחו דאז( אולם ועד ההנהלה יהיה רשאי לקצר, לפי שיקול דעתו, את תקופת 

של מבקש כאמור המתגורר ביישוב לפחות חודש ימים ואשר חתם על חוזה  ןהניסיו
 מקרקעי ישראל ביחס למגרש למגורים ביישוב. פיתוח עם מינהל
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, יתנהלו הליכי קבלתו 39/95/39מי שיגיש בקשה להתקבל כחבר האגודה החל מיום  9.2
 לחברות באגודה כדלקמן:

 
בקשתו של כל המבקש להתקבל כחבר באגודה שמתקיימות בו כל  9.2.9

עיפים לעיל, למעט אילו המפורטות בס 2.9הכשירויות המפורטות בסעיף 
 , תובא לדיון בפני וועדת הקליטה והמיון.2.9.2 -ו 2.9.5

 
ועדת הקליטה והמיון לא תאשר בקשתו של מי שחי חיי משפחה עם בן/בת  9.2.5

 זוג אלא אם בקשתו של בן/בת הזוג תאושר גם היא באותו מעמד.
 

ועדת הקליטה והמיון תודיע בכתב את החלטתה לכל מי שביקש להתקבל  /.9.2
 באגודה.כחבר 

 
 99מי שבקשתו לא אושרה ע"י ועדת הקליטה והמיון יהיה רשאי, בתוך  9.2.2

ימים מיום שנמסרה לו הודעת ועדת הקליטה והמיון, לערער עליה בפני 
 ועדת הקבלה.

 
החלטת ועדת הקבלה בערעורו של מי שועדת הקליטה והמיון לא אישרה  9.2.9

 בקשתו, תהיה סופית.
 

אושר ע"י ועדת הקליטה והמיון תובא לדיון מקדמי בפני בקשתו של מי ש 9.2.2
 וועדת הקבלה.

 
ועדת הקבלה לא תאשר בקשתו של מי שחי חיי משפחה עם בן/בת זוג אלא  9.2.1

 אם בקשתו של בן/בת הזוג תאושר גם היא באותו מעמד.
 

ועדת הקבלה תודיע בכתב את החלטתה בדיון המקדמי לכל מי שביקש  9.2.3
 באגודה. להתקבל כחבר

 
מי שבקשתו לא אושרה ע"י ועדת הקבלה בדיון המקדמי לא יתקבל כחבר  9.2.5

 באגודה.
 

מי שבקשתו תאושר בדיון המקדמי של ועדת הקבלה יופנה ע"י האגודה  9.2.93
למינהל לחתימת חוזה פיתוח ביחס למגרש למגורים ביישוב, לאחר שחתם 

)או התחייב לשלם( את כל על כל החוזים שנקבעו ע"י ועד ההנהלה ושילם 
 חלקו בהוצאות הפיתוח לגוף שיעסוק בפיתוח היישוב,.

 
 תקופת המועמדות תהיה אחת מאלה, לפי העניין: 9.2.99

 
לגבי מי שחתם על חוזה פיתוח עם המינהל ביחס למגרש לבניית  9.2.99.9

בית מגורים ביישוב והמתגורר ביישוב באורח קבע בטרם השלים 
חדשים מיום שהחל להתגורר ביישוב  95 –את בניית ביתו 

 באורח קבע.
 

לגבי מי שחתם על חוזה פיתוח עם המינהל ביחס למגרש לבניית  9.2.99.5
בית מגורים ביישוב, השלים את בניית ביתו על המגרש והחל 

 ימים מיום שהחל להתגורר בביתו. 3/ –להתגורר בו 
 

ועדת הקבלה עד לגבי מי שבקשתו אושרה בדיון המקדמי בו /.9.2.99
ובנוסף מתקיימים בו כל אלה במצטבר:,  99/32/5335ליום

 9/1/5333(החל להתגורר במחנה הזמני בישוב בין התאריכים 9)
( חתם על הסכם פיתוח עם המועצה האזורית 5,)99/39/5335ועד 

( שלם או הסדיר את מלוא התחייבויותיו הכספיות 2בני שמעון,)
( העתיק את מגורי הקבע שלו 9בגין הסכם הפיתוח למועצה,)

ימים מיום שהחל  513 –ליישוב על פי תעודת הזהות לפחות 
( חתם על הסכם למתן המלצה 2להתגורר ביישוב באורח קבע,)
( קיים את כל התחייבויותיו 1)-להקצאת מגרש עם האגודה ו

 וחיוביו לאגודה בתקופת מגוריו ביישוב.
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עת את תקופת המועמדות בהודעה בכתב  מועמד יהיה רשאי להפסיק בכל 9.2.95
שימסור לועד ההנהלה וועד ההנהלה יהיה רשאי להפסיק את תקופת 
המועמדות כל עוד לא החל המועמד את בניית ביתו ביישוב בהודעה בכתב 

 שימסור למועמד.
 

מועמד שקיבל הודעה מועד ההנהלה על הפסקת מועמדותו יהיה רשאי  /9.2.9
ימים מקבלת  1בפני האסיפה הכללית בתוך לערער בכתב על ההודעה 

יום מקבלת  3/הודעת ועד ההנהלה. האסיפה הכללית תדון בערעור בתוך 
הודעת הערעור ותודיע את החלטתה למערער. החלטת האסיפה הכללית 

 בערעור תהיה סופית.
 

 –נמסרה הודעה על הפסקת המועמדות כאמור לעיל )ואם המועמד ערער  9.2.92
האסיפה הכללית בערעור המועמד( יעזוב המועמד )ביחד נמסרה החלטת 

עם כל בני ביתו( את תחום היישוב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר תוך 
יום ממועד קבלת ההודעה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב כך  23

)שלושים  3%/למעט החזר דמי ההצטרפות ששילם, אם שילם, בניכוי 
 אחוזים( מהם.

 
לעיל שבקשתו  2.9שמתקיימות בו כל הכשירויות המפורטות בסעיף מי  9.2.99

אושרה ע"י ועדת הקבלה )או שעררו התקבל ע"י ועדת הערר( כאמור לעיל, 
לעיל, תאשר האסיפה  9.2.99שעבר תקופת מועמדות כאמור בסעיף 

 הכללית את קבלתו והוא יתקבל כחבר באגודה..
 

, הקריטריונים שעל פיהם יפעלו ועדת הקליטה תהליך המיון המוקדם )הפנים יישובי( 9.1
והמיון וועדת הקבלה וכן דרך הצבעת נציג האגודה בוועדות הנ"ל יאושרו ע"י 

 האסיפה הכללית.
 

יום  3/מי שועדת הקבלה לא אישרה את קבלתו לחברות באגודה רשאי, בתוך  9.3
יבורית על מקבלת הודעה על החלטת ועדת הקבלה, לערור בכתב בפני ועדת הערר הצ

 אי קבלתו לחברות באגודה.
 

)או 51/31/39של מועצת המינהל מיום  9322המשך תהליך הערר יבוצע על פי החלטה  9.5
 כל החלטה אחרת שתבוא במקומה או בהמשך לה(.

 
מי שלא התקבל לחברות באגודה יעזוב )ביחד עם כל בני ביתו( את תחום היישוב  9.93

יום ממועד קבלת ההחלטה החלוטה  3/תוך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר 
 והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב כך.

 
או על פי התנהגות אלא מכוח החלטה  עלא תיווצר ולא תוכר חברות באגודה במשתמ 9.99

 מנומקת של וועדת הקבלה כמפורט לעיל.
 

ני ובין מועמד לחברות או חבר באגודה שהחל להתגורר ביישוב בין אם במחנה הזמ 9.95
בבית הקבע, ישלם לאגודה דמי הצטרפות על סך שיוחלט מפעם לפעם ע"י האסיפה 
הכללית שלא יוחזרו למועמד בכל מקרה שהוא. תשלום דמי ההרשמה לאגודה לא 
מבטלים את חובת החבר בהשתתפות בהון האגודה בסכום שיוחלט ע"י האסיפה 

 הכללית.
 

כדין חתימה על בקשה האמורה  –האגודה  דין חתימתו של אדם על הבקשה לרישום /9.9
 וכדין חתימה על כל התחייבות הנובעת מתקנון זה ומחברותלעיל  9.9בסעיף 
 באגודה.

 
החתום על הבקשה לרישום האגודה הוא חבר האגודה מיום רישומה וזאת על אף כל  9.92

אלא אם חברותו באגודה פקעה  –הוראה אחרת של תקנון זה בדבר קבלת חברים 
 שצוינו בתקנון זה ובהתאם להוראות תקנון זה. סיבותבנ
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 :פקיעת חברות .2
 

 חברות באגודה תפקע בקרות אחד מאלה: 
 

 ."חבמות החבר חו 2.9
 

 2סגולות הכשירות לפי סעיף או חדלו להתקיים בו אחת או יותר מאם אבדו לחבר  2.5
 לתקנון.

 
ההליכים הקבועים בפרק זה בפרישת החבר מן האגודה או בהוצאתו ממנה על פי  /.2

 להלן.
 
 :פרישת חבר .1

 
לפחות ששה ההנהלה חבר רשאי לפרוש מן האגודה על ידי מתן הודעה בכתב לועד  1.9

חודשים לפני מועד הפרישה שנקבע על ידו. עד למועד הפרישה לא יחול כל שינוי 
 במעמד החברות של החבר כאמור לכל דבר ועניין.

 
ועד לעיל, ובהתחשב בנסיבות העניין, רשאי  1.9בסעיף  לפי בקשת חבר כאמור 1.5

ועד ההנהלה להסכים כי החברות תפקע לפני מועד הפרישה האמור ומשנתן ההנהלה 
לבין החבר ועד ההנהלה הסכמתו כאמור, תפקע החברות ביום שהוסכם עליו בין 

 האמור.
 

ליט כי החברות לא להחועד ההנהלה לעיל, יכול  1.5 -ו 1.9בסעיפים למרות האמור  /.1
תפקע כאמור שם, כל עוד חייב החבר כספים לאגודה, או ערב לחוב של האגודה 

 משתמש באחד השירותים של האגודה.שטרם סולק, או 
 

לעיל, יודיע זאת לחבר תוך חודש ימים מיום  /.1בסעיף כאמור ועד ההנהלה החליט  1.2
לעיל ואם עשה כן, לא  1.9בסעיף את ההודעה האמורה ההנהלה שהחבר הגיש לועד 

 את החלטתו.ועד ההנהלה תפקע החברות עד אם ביטל 
 

רואים אותו כמי שמודיע לאגודה בכתב על רצונו לצאת מהאגודה  –חבר האגודה  1.9
אם הוא חדל לגור דרך קבע ובפועל בישוב ועברו מאז  –והוראות סעיף זה יחולו עליו 

ם מי ממוסדות המדינה ו/או שליחות )למעט אם יצא החבר לשליחות מטע שנה ויותר
מקצועית ו/או לימודים ו/או כל סוג אחר של שליחות או אם הוא נעדר מחמת 

חבר חדל לגור דרך קבע ובפועל בישוב ידועה לועד הוכן כי העובדה ש מחלתו(
 ההנהלה ונרשמה בפרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה.

 
 :עילות להוצאת חבר .3
 

או יותר להלן ורק מחמת אחת  5כמפורט בסעיף לא בהליכים לא יוצא חבר מן האגודה א 
 הבאות: העילותמ
 

 .2בו אחת או יותר מסגולות הכשירות, המפורטות בסעיף  םחדלה להתקיי 3.9
 

שיש עמה קלון מסוג עוון או פשע או בעבירה בעבירה בפסק דין חלוט החבר הורשע  3.5
 נייניה.או שיש בה משום מעשה זדון נגד האגודה או נגד ע

 
ועד ידי -שוב כפי שהוגדר עליבעול הביטחון ביאו להשתתף החבר מסרב לשאת  /.3

 .ההנהלה
 

החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו או אינו ממלא אחר התחייבויותיו כלפיה, או  3.2
ולא תיקן  אינו נשמע להחלטות והוראות רשויות האגודה, או מפר הוראות תקנון זה

 .יום מיום שהוזהר 3/וך את הטעון תיקון בת
 

החבר נוהג שלא ביושר כלפי האגודה או גורם לה רעה או פוגע בענייניה או בענייני  3.9
 חבריה או באורח החיים הסביר והמקובל של האגודה וחבריה.

 
 החבר הינו תאגיד או נציגו של תאגיד הנמצא בתהליך של פירוק/כינוס נכסים. 3.2
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לעיל )חלופה א'(  9.2ה על פי ההליכים המפורטים בסעיף אם התקבל לחברות באגוד 3.1
חדשים מקבלתו טרם חתם על חוזה פיתוח עם המינהל  52ולאחר שחלפה תקופה של 

 ביחס למגרש למגורים ביישוב.
 

חדשים מאז חתם על חוזה פיתוח עם המינהל ביחס למגרש  95 -אם חלפו למעלה מ 3.3
 יית ביתו ביישוב.למגורים ביישוב והוא טרם התחיל את בנ

 
חדשים מאז חתם על חוזה פיתוח עם המינהל ביחס למגרש  2/ -אם חלפו למעלה מ 3.5

למגורים ביישוב והוא טרם השלים את בניית ביתו ביישוב או טרם החל להתגורר בו 
 באורח קבע.

 
 :הליכי הוצאה .5

 
עד ההנהלה וו ,לעיל 3בסעיף קיימת אחת העילות להוצאת חבר מהאגודה כמפורט  5.9

קבע בישיבתו את עובדת קיומה של עילה זו והדבר נרשם בפרוטוקול ישיבה זו וכן 
יודיע לו הועד, בכתב, על  –החליט הועד לפעול לשם הוצאתו של חבר זה מהאגודה 
יום לפני יום האסיפה  3/ -העילה הנ"ל ועל ההחלטה הזו ויעשה זאת לא יאוחר מ

 הנ"ל מהאגודה.הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר 
 

 :לאחר התקיים כל אלה ברותו של חבר באגודה פוקעת מרצונה של האגודהח 5.5
 

אם קיימת לגביו עילה להוצאתו מהאגודה והעילה היא מהמפורטות  5.5.9
 וכן;לעיל  3בסעיף 

 
סדר יומה כלולה הצעה להוציא את על אסיפה כללית, אשר  קוימהאם  5.5.5

זו ניתנה לחבר ההזדמנות לומר את דברו  ובאסיפההחבר הנ"ל מהאגודה 
 וכן;בפני האסיפה 

 
אסיפה הכללית הצבעה חשאית )בקלפי( שהתקיימה לאחר הב ,אם הצביעו /.5.5

 מחברי האגודה. 93% לפחות בעד הוצאת החבר הנ"ל מהאגודה ,הנ"ל
 

החליטה האסיפה הכללית על הוצאתו של חבר מהאגודה, יודיע ועד ההנהלה ו/או  /.5
יר היישוב לחבר על ההחלטה בהודעה בכתב שתישלח אליו בדואר רשום באופן מזכ

 ימים ממועד ההחלטה. 1-מיידי ולא יאוחר מ
 

 :פינוי .93
 

חייב הוא לא יאוחר מתשעים יום  –פקעה חברותו של אדם באגודה מכל סיבה שהיא  93.9
משפחתו מתאריך הפקיעה לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידו או על ידי בני 

 באותו מצב שבו קיבל אותם, התלויים בו, לרבות כל מתקן המשמש למגורים,
שהם בבעלותו או בבעלות בני משפחתו  ןמיטלטלי ופנויים מכל אדם ומכל ניםתקי

נכס שהינו בבעלות האגודה ואשר נתקבל על  הנ"ל; וכן חייב הוא למסור לאגודה כל
 באמצעותו ידי אותו אדם מהאגודה או

 
 -צה חבר האגודה להעביר מקרקעין, אגב פקיעת חברותו באגודה, לאדם אחר, להלןר 93.5

החבר החדש, תקבל האגודה כחבר האגודה את החבר החדש, בתנאי שנתקיימו לגביו 
סגולות הכשירות לחברות באגודה המפורטות בתקנון זה וכן לאחר שיעבור את כל 

 ברים.ההליכים הקבועים בהוראות תקנון זה בדבר קליטת ח
 

אדם שחברותו באגודה פקעה, בין שיצא מהאגודה ובין שהוצא ממנה, אינו זכאי לדמי  .99
 עזיבה.

 
פקיעת חברות והליכי הוצאת חבר האגודה מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול  .95

 לגביית הכספים והחובות המגיעים לה בגינו.
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 פרק ג': רשויות האגודה
 
 

 :תהאסיפה הכללי ./9
 

 .האסיפה הכללית היא הרשות העליונה באגודה 9./9
 

האגודה תכנס אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר תום שנת  5./9
 הכספים.

 
ועד ההנהלה רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין, וחייב הוא לעשות כך תוך  /./9

 93או חברי האגודה מכלל הדרישה על פי דרישתם של לפחות רבע  יום מיום שלושים
רשם האגודות או של  תהביקורשל ועדת  לפי הנמוך ביותר, או , הכליםחבר

 .("הרשם"השיתופיות )להלן: 
 

תדון בכל העניינים שחייבת היא לדון בהם בהתאם  האסיפה הכללית השנתית 2./9
 ותקנון זה וגם בכל עניין אחר הכלול בסדר יומה. התקנות החוק, להוראות

 
 האסיפה הכללית לא תחליט בשום עניין שלא נכלל בסדר היום שלה. 9./9

 
 סדר היום של האסיפה הכללית יכלול: 2./9

 
 בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה. 2.9./9

 
על פעולות האגודה, על מצב עסקיה, על המאזן ועד ההנהלה דין וחשבון של  2.5./9

 וחשבון רווח והפסד.
 

 הביקורת. דין וחשבון של ועדת /.2./9
 

 .הדו"חות הכספייםאישור  2.2./9
 

 .ורואה החשבון של האגודה לגבי המאזן אם היו כאלה הערות הרשם 2.9./9
 

אישור התקציב השנתי וקביעת המסים השנתיים שעל החברים לשלם  2.2./9
 לאגודה.

 
 אישור תכנית העבודה השנתית. 2.1./9

 
הדרך שבה יכוסה הגירעון, הכל  -ןאופן השימוש ברווח, ובמקרה של גירעו 2.3./9

 במסגרת הוראות החוק והתקנות.
 

 לקבל.לתת ו רשאיתשהאגודה  תאשראי וההתחייבויוקביעת מקסימום ה 2.5./9
 

 בחירת רשויות האגודה. 2.93./9
 

 מינוי רואה חשבון. 2.99./9
 

9/.1  
 

או על האגודה לפרסם את ההודעות המזמינות לאסיפה הכללית, במשרדה  1.9./9
האגודה יכולה להזמין את  .שהאגודה נוהגת לפרסם את מודעותיה במקום

 גם במכתבים אישיים או על ידי חוזר. חבריה לאסיפה כללית
 

יוזמן לאסיפה לא פחות מארבעה ימים לפני היום בו נקבעה האגודה חבר  1.5./9
 האסיפה.

 
 1.9./9י סעיף במודעות, במכתבים ובחוזר לפ סדר היום של האסיפה יפורט /.1./9

 לעיל.
 

האסיפה הכללית תהיה חוקית אם בעת פתיחתה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה יהיו  3./9
ובאם על סדר יומה סעיף הדן על שינוי  ,מחצית מחברי האגודהלפחות בה  נוכחים
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תקנון יהיה מספר הנוכחים הדרוש בהתאם להוראות החוק. משנקבע המניין החוקי 
קיים האסיפה דיונים ותקבל החלטות בעניינים ת ,ד ההנהלהוע על ידי יושב ראש

 העומדים על סדר היום.
 

לא יהיו נוכחים בה חברים ועד ההנהלה אם בפתיחת האסיפה על ידי יושב ראש  5./9
של תקנון זה, תידחה האסיפה למועד אחר שנקבע על  3./9במספר הדרוש לפי סעיף 

יותר מהמועד שנקבע לקיומה של  ואשר יהיה חצי שעה מאוחרההנהלה ידי ועד 
, האסיפה מאותו המועד האסיפה הכללית הראשונה אולם לא יאוחר משלושים יום

 הנדחית תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
אם יהיה על סדר יומה של האסיפה הכללית שינוי בתקנון, לא תיקרא האסיפה 

שים יום. מהמועד שנקבע ולא יאוחר משלו ימים הכללית הנדחית לפני עשרה
 משתתפים. האסיפה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר

 
. למרות זאת, חבר יהיה רשאי ההשתתפות באסיפה כללית של האגודה תהיה אישית 93./9

בכתב בחתימת בן הזוג המייפה את כוחו  חכו ילהצביע בשם בן זוגו אם יש בידיו ייפו
 להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית במקומו.

 
 93%בע אחרת, תיעשה ההצבעה באסיפה כללית על ידי הרמת יד. אם אם לא נק 99./9

או כך  או שועד ההנהלה החליט כללית ידרשו זאתהמהחברים הנוכחים באסיפה 
, בחירת וועד ההנהלה, בחירת וועדת שההצבעה תהיה על קבלת ו/או הוצאת חבר

 .בקלפי ההצבעה חשאית תהיה - ביקורת
 

 גודה יהיה לכל חבר קול אחד בלבד.בהצבעה באסיפה כללית בא 95./9
 

החלטה באסיפה כללית של האגודה תתקבל ברוב קולות המצביעים או ברוב קולות  /9./9
 מיוחד, כפי שנקבע בחוק או בתקנון זה.

 
 יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית ייבחרו על ידה. 92./9

 
לא התקבלה  –במקרה שבהצבעה באסיפה כללית הדעות נחלקות במידה שווה  99./9

 .ההחלטה
 

9/.92  
 

כל החלטה שנתקבלה באסיפה כללית תחייב את כל חברי האגודה, בין אם  92.9./9
נכחו באסיפה הכללית, בין אם נעדרו ממנה, בין אם השתתפו בהצבעה ובין 
אם לא השתתפו בה, בין אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה 

 או נמנעו מהצבעה.
 

בדבר השקעות הון של האגודה תהווה החלטה מיוחדת ותתקבל החלטה  92.5./9
וועד , ותוגש להצבעה אך ורק לאחר שבתקנון זהברוב מיוחס כאמור 

 שההשקעה היא השקעה לצורכי כלל הציבור. ההנהלה אישר
 

האגודה חייבת לנהל פרוטוקול של כל אסיפה כללית ובו יכללו סדר היום וכל  91./9
 וטוקול יכלול גם רשימת החברים שנכחו באסיפה.ההחלטות שתתקבלנה. הפר

 
 :ועד ההנהלה .92

 
 האסיפה הכללית השנתית תבחר את ועד ההנהלה מבין חברי האגודה. 92.9

 
במידה שאין בחוק, בתקנות או , יהיו כל הסמכויות אשר לאגודהההנהלה עד ולו 92.5

ויקבע את  ייצג את האגודה בכל ענייןההנהלה בתקנון זה הוראה אחרת. ועד 
 .העמדת

 
 ועד ההנהלה ישמש גם כועד המקומי של היישוב. /.92

 
שנתיים ימים אך בכל מקרה ימשיך ועד היא ועד ההנהלה תקופת כהונתו של  92.2

( לתקנות 9)ד( ) /5ההנהלה לכהן עד שייבחר ועד הנהלה חדש. הוראות תקנה 
 חולו על האגודה.לא י 9519 –האגודות השיתופיות )רשויות האגודה(, התשל"ה 

 
הצביעו אלא אם כן  ההנהלהלעיל, לא יבחר חבר לועד  92.9בסעיף על אף האמור  92.9

 .לפחות רבע מחברי האגודהבעד בחירתו 
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 ם.יורכב לפחות משלושה חברי ההנהלהועד  92.2

 
 לועד ההנהלה או לכהן בו: רואלה פסולים להיבח 92.1

 
 שנה. 59מי שטרם מלאו לו  92.1.9

 
 חבר בועדת הביקורת של האגודה. 92.1.5

 
 חבר בועדת קלפי. /.92.1

 
 זוג של חברי ועד ההנהלה.-זוגו, אח, הורה, הורה של בן-זוג, ילד או בן-בן 92.1.2

 
 מי שפסול על ידי הוראות החוק. 92.1.9

 
 לועד ההנהלה החדש. רחבר הועד היוצא רשאי להיבח 92.3

 
חדל למלא תפקיד של חבר ועד אם יעדר מישיבות אדם לא יהיה חבר ועד ההנהלה וי 92.5

חדשים בלא שיתן הסבר מתקבל  2של ועד ההנהלה במשך תקופה רצופה של לפחות 
 על דעת שאר חברי ועד ההנהלה.

 
 האגודה חייבת להודיע בכתב לרשם, תוך חמישה עשר יום, על בחירת הועד. 92.93

 
בהקדם האפשרי תקרא   - נהלהההאם במשך תקופת כהונתו יתפנה מקום בועד  92.99

 ועד הנהלה במקומו. אסיפה כללית לשם בחירת חבר
ועד ההנהלה מנה החבר או החברים החדשים, תהיינה החלטות תעד אשר יבחר או י

 בנות תוקף.
לתום תקופת חברי ועד שנבחרו או שנתמנו בהתאם לסעיף זה ישמשו במשרתם עד 

 כהונת הועד המכהן.
 עד תודיע האגודה בכתב לרשם.ל כל שינוי בהרכב הוע

 
 יום. 3/הועד יתאסף לעת הצורך ובכל אופן לא פחות מפעם בכל  92.95

 
חברי הועד יבחרו מתוכם יושב ראש, ויקבעו זמנים קבועים וקצובים לישיבות  /92.9

 הועד. רגילות של
 

בכל יושב ראש הועד יקרא את הועד לישיבה מיוחדת בכדי לדון בעניינים דחופים ו 92.92
 פעם שתתקבל דרישה לכך מאת שני חברי הועד או מאת ועדת הביקורת.

 
הועד יוכל להחליט באיזה עניין שהוא אם נוכחים בפתיחת הישיבה על ידי היושב  92.99

 ראש למעלה ממחצית חבריו.
לכל חבר ועד תהיה דעה אחת. אם דעות החברים יתחלקו במידה שווה, תהיה ליושב 

 ראש דעה מכרעת.
 

על חבר הועד לפעול לטובת האגודה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה בהתאם לתקנון  92.92
ולהחלטות האסיפה הכללית בדרך שמנהל נאמן היה פועל באותן נסיבות, להוציא 
לפועל את עסקיה, להקל על ביקורת החשבונות ולהגיש את המסמכים הנאותים לכך 

 לרואי החשבון של האגודה.
 

. החלטות שידונו או יתקבלו בישיבות הועד ירשמו בספר פרוטוקוליםכל הנושאים וה 92.91
הפרוטוקול יכלול את שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה. את ההצעות, את 
ההחלטות ואת התוצאות של ההצבעה וייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על 

 ידי היושב ראש לאחר שיקרא באזני הנוכחים ויאושר.
 

 תנאים בהם ניתנו.הרשום בו את הערבויות שניתנו על ידו ויספר ערבויות וינהל הועד  92.93
 

הועד ינהל ספר חברים וירשום בו את שמות כל חברי האגודה, מספרי תעודות  92.95
הזהות שלהם, תאריכי לידתם, מועד קבלתם לחברות באגודה ומועד פקיעת 

 החברות.
 

חבריו ו/או פקידיו לחתום על תעודות או ליותר מ שנייםהועד יכול לתת סמכות ל 92.53
. רק חתימתם של שנים ביחד מבין מורשי החתימה על גבי חותמת בשם האגודה
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אחת ש האגודה או שמה המודפס יחייבו את האגודה לכל דבר ועניין ובתנאי 
הועד. אישור רואה החשבון או עורך דין האגודה  לפחות תהיה של חבר החתימות

 ה הוכחה מכרעת בקשר לזכאים לחתום בשם האגודה.בדבר זכות החתימה יהוו
 

הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות שונות וכן לצרף אליהן  92.59
חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי הועד. חבר הועד 

ן בפני יכהן כיושב ראש בכל אחת מהועדות האלה אשר תהיינה אחראיות בפעולותיה
 הועד. המלצות ועדות אלה יובאו לדיון ולאישור הועד.

 
 :פקידים .99
 

לועד תהיה הסמכות למנות ולפטר את הפקידים אשר ידרשו לשם הנהלת עסקי האגודה 
 ולקבוע את תנאי עבודתם.

 
 :ועדת הביקורת .92

 
ת ועד, השנתית תבחר מדי שנתיים יחד עם בחירת ועד ההנהלה האסיפה הכללית  92.9

במשך תקופת כהונתה יתפנה  אם. ביקורת אשר תורכב לפחות משלושה חברים
 ..בשינויים המתאימיםשלעיל  92.99יחול סעיף  ,מקום בועדת הביקורת

 
 ועדת הביקורת תבחן ותבקר: 92.5

 
ופקידי האגודה אם נהגו בחיסכון, ועד ההנהלה של  הםאת כל פעולותי 92.5.9

 לחוק, לתקנות ולתקנון זה.ביעילות, בטוהר מידות ובהתאם 
 

 את המזומנים בקופה. 92.5.5
 

 כל מה שוועד ההנהלה יטיל עליה. /.92.5
 

ועדת הביקורת תמציא דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית ולאסיפה כללית  /.92
 לעיל. /./9מיוחדת שתיקרא לפי דרישתה, בהתאם לסעיף 

 
 בועדת הביקורת:לכהן כחברים פסולים אלה  92.2

 
 חברי ועד ההנהלה. 92.2.9

 
 זוג של חברי ועד ההנהלה-זוגו, אח, הורה, הורה של בן-זוג, ילד או בן-בן 92.2.5

 .תאו ועדת הביקור
 

 אלה הפסולים להיבחר לועד ההנהלה לכהן בו. /.92.2
 

 בעל זכות חתימה בשם האגודה. 92.2.2
 

 חבר בועדת הקלפי. 92.2.9
 

 פקיד האגודה. 92.2.2
 
 



 
 

 39/32//5 2//5צג/צג ג/ 9.9955.5

9/ 

 :אישור הנוסחתאריך 
95/3//5393 

 :לתאריךמעודכן 
3/39/539/ 

 
 

 

 הון האגודה, חשבונות ושימוש ברווחים פרק ד' :
 
 

 :השתתפות בהון האגודה .91
 

 הון האגודה מורכב מהשתתפות החברים בהון. 91.9
 

כל חבר באגודה ישתתף בהון האגודה בסכום שהאסיפה הכללית תחליט עליו מפעם  91.5
 בפעם.

 ש"ח. 933תהיה ההשתתפות בסך  –לא קבעה האסיפה הכללית סכום 
 

האמור בכל מקום אחר, האסיפה הכללית לא תהיה רשאית להחליט על  למרות /.91
 ש"ח. 2,333הגדלת סכום ההשתתפות של חבר בהון האגודה לסכום העולה על 

 
 :פדיון זכויות .93

 
, בכפוף לאמור האגודהתחזיר לו פקעה חברותו של אדם באגודה שלא עקב מותו,  93.9

הנ"ל ההחזר את . תו בהון האגודהאת השתתפולהלן ובהתאם לחוק,  93.2בסעיף 
מתום שנת הכספים בה פקעה החברות ובתוספת האגודה תוך שתי שנים תבצע 

הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום שהכניס את השתתפותו בהון האגודה 
 .ועד ליום ההחזר בפועל

 
, פקעה חברותו של אדם באגודה עקב מותו ולא נכנס במקומו חליף כחבר באגודה 93.5

 שנת הכספים בה נפטר החבר.תום תפדה האגודה את זכויות החבר שמת תוך שנה מ
 

פקעה חברותו של חבר עקב מותו וחליפו של החבר נכנס במקומו כחבר באגודה,  /.93
תזכה האגודה את חשבון השתתפותו של החבר בהון של החבר החדש במקום לפדות 

 את זכויותיו של החבר שנפטר בהון האגודה.
 

 החבר סכומים אלה: האגודה רשאית לנכות מפדיון זכויות 93.2
 

 סכום המגיע לאגודה מהחבר בין שהגיע מועד הפירעון ובין שטרם הגיע. 93.2.9
 

 חלף ולא נפרע. ופירעונסכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו, שמועד  93.2.5
 

עה שיעור יחסי לפיחות ערך הון האגודה מחמת הפסדים ליום שפק /.93.2
החברות, ובלבד שהפיחות הוא עד כדי כך שאילו פורקה האגודה לא היו 
מחזירים לכל אחד מהחברים את מלוא הסכום ששולם על ידם על חשבון 

 השתתפות בהון האגודה.
 

 :אחריות החברים .95
 

חבר אגודה או עזבונו אחראים לחובות האגודה בפירוק עד כדי הסכום שטרם שולם תמורת 
 החבר בהון האגודה.השתתפותו של 

 
 :דמי הצטרפות .53
 

בשיעור שנקבע מפעם בפעם על ידי האסיפה הצטרפות כל חבר ישלם בכניסתו לאגודה דמי 
 הכללית.

 דמי ההצטרפות אינם חלק מהון האגודה ולא יוחזרו בשום מקרה. 
 

 :תשלומים לאגודה .59
 

ים לאגודה לשם שיהיו דרושתשלומים ישלם לאגודה  ר ומועמד לחברותכל חב 59.9
 .הפעלתה השוטפת ולשם הספקת שירותים שהיא רשאית לספק, לרבות קרן פחת

 
התשלומים שעל החברים והמועמדים לשלם לאגודה יקבע את גובה ההנהלה ועד  59.5

 ובתנאים , והוא רשאי להטילם בשעוריםע"פ התקציב המאושר ע"י האסיפה הכללית
 שונים.
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וריבית הפרשי הצמדה למדד ודה, רשאי הועד להוסיף לו כל סכום שהחבר חייב לאג /.59
 .פיגורים בשיעור שיקבע על ידו, על פי דין

 
עפ"י הודעה  ופירעונלדרוש את ועד ההנהלה כל סכום שהחבר חייב לאגודה רשאי  59.2

 מראש ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם גבייתו.
 

 :שנת הכספים והנהלת החשבונות .55
 

בכל  ינוארב 9חודשים המתחילה ביום  95ים של האגודה היא תקופה של שנת הכספ 55.9
 דצמבר באותה שנה.ב 9/שנה והמסתיימת ביום 

 
האגודה תנהל ספרי חשבונות בצורה תקינה ויעילה, באופן שישקף מצבה הכלכלי,  55.5

 הכספי והמשקי של האגודה ובהתאם להוראות החוק, הרשם ורואה החשבון.
 

 יהיה אחראי לניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה. הההנהלועד  /.55
 

המאזן השנתי, החשבונות והמסמכים אשר אותם יש לצרף למאזן זה וחשבון העודף  55.2
חודשים  2והגירעון ימסרו על ידי האגודה לביקורת, מיד עם סיום הכנתם ותוך 

 מתום שנת הכספים של האגודה, לרואה החשבון.
 

ל בירור, משא ומתן ודיון שהוא בין החבר לבין האגודה ישמשו ספרי הנהלת בכ 55.9
החשבונות של האגודה כהוכחה לגבי כל הנאמר בהם והעתק החשבון האחרון של 

 החבר בחתימת יד פקיד האגודה ובחותמת האגודה יתקבל כראיה.
 

 :תקציב האגודה ./5
 

לועד את הצעתו לתקציב  עד ההנהלהומדי שנה, עד לאמצע חודש נובמבר, יגיש יו"ר  9./5
 לשנה הבאה. האגודה

 
דיון בהצעת התקציב שהוגשה  ועד ההנהלהמדי שנה, עד לסוף חודש נובמבר, יקיים  5./5

 לשנה הבאה. האגודהלתקציב  ועד ההנהלהלו ע"י יו"ר הועד ויגבש הצעה של 
 

כללית את הצעת לאסיפה ה ועד ההנהלהבדצמבר, יגיש יו"ר  9מדי שנה, עד ליום  /./5
כאמור בסעיף  ועד ההנהלהלשנה הבאה, כפי שגובשה ואושרה ע"י  האגודהתקציב 

 לעיל. 5./5
 

 האגודהמדי שנה, עד לסוף חודש דצמבר, תדון האסיפה הכללית בהצעת תקציב  2./5
 לשנה הבאה. האגודהלשנה הבאה, תחליט ותקבע את תקציב 

 
עם, לפי שיקול דעתה, לשנות ו/או לתקן האסיפה הכללית תהיה רשאית, מפעם לפ 9./5

 לעיל. 2./5את החלטתה על פי סעיף 
 

יהיה רשאי, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו, להעביר כספים מסעיף  ועד ההנהלה 2./5
ובלבד שלא תהיה חריגה מהמסגרת הכוללת של של האגודה לסעיף בתקציב השנתי 

 התקציב.
 

 האם ההוצאה מופיעה בתקציב השנתי שלכספים כלשהם אלא  האגודהלא תוציא  1./5
 שאושר כאמור לעיל.

 
כל החלטה של האסיפה הכללית אשר ביצועה כרוך בהוצאה כספית, תציין את  3./5

 הסעיף התקציבי ממנו תוצא ההוצאה.
 

אשר ביצועה כרוך בהוצאה כספית, תציין את הסעיף  ועד ההנהלהכל החלטה של  5./5
 התקציבי ממנו תוצא ההוצאה.

 
 לעיל. 1./5יהיה אחראי לקיום וביצוע הוראות סעיף  ועד ההנהלהיו"ר  93./5

 
 :ביקורת החשבונות .52

 
המאזן השנתי, חשבון העודף והגירעון, חשבונות האגודה, מסמכיה ופנקסיה יבוקרו  52.9

על ידי רואה החשבון בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ולתקנות האגודות 
 השיתופיות.
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ועובדיו יסייעו לרואה החשבון ולעובדיו בביצוע הביקורת הנ"ל  ההנהלה  י ועדחבר 52.5

בדרך היעילה ביותר וימסרו להם את כל הידיעות, ההסברים והמסמכים הדרושים 
 לכך.

 
 

 שונות :'הפרק 
 
 

 :אספקת שירותים ואורח חיים .59
 

רותים האגודה מוסמכת לספק שירותים שונים כגון מים, חשמל, ביוב, שי 59.9
, לעסקיהם, מוניציפליים מקובלים אחרים לחבריה למשקיהם, למפעליהם

 .ולצורכי ביתם לחצרותיהם
 

 ביישוב.כללי התנהגות מחייבים בשטחים הציבוריים האגודה רשאית לקבוע  59.5
 

של  ןוניקיוהאגודה רשאית לקבוע ולפרסם הוראות בדבר שיכון, בניה, אחזקה, ניהול  /.59
, המועמדים לחברות הוראות אלו תחייבנה את כל חברי האגודה וחצרות. מבנים

 .ותושבי היישוב
 

 :החזקת מקרקעין והעברתם .52
 

 אישור חבר האגודה לא יקבל להחזקה ולא יחזיק בתחום היישוב מקרקעין ללא 52.9
 האגודה וללא הסכמתה.

 
ו במקרקעין חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר, להחכיר או להשכיר את זכויותי 52.5

בין בחכירה ראשית ובין בחכירת  ,בין בבעלות ,על ידו או בחלק מהם םהמוחזקי
 אחרת וכן לא יהיה רשאי להרשות ולהמשיך להרשות שימוש משנה ובין בכל צורה

 לכל אדם שהוא ללא אישור האגודה וללא הסכמתה. במקרקעין המוחזקים על ידו
 

 :קנסות .51
 

מהחלטות האסיפה או לא קיים החלטה  האגודהות תקנון הוראה מהוראחבר שהפר  51.9
להזמינו בפניו, ואם לאחר מכן השתכנע הועד כי אומנם ועד ההנהלה הכללית, רשאי 

הועד רשאי  ור לעיל, יהיהמכאאו לא קיים את ההחלטה הפר החבר את ההוראה 
ות לשנ . האסיפה הכללית רשאיתש"ח  9,333להטיל עליו קנס בגובה שלא יעלה על 

 את גובה הסכום, באישור הרשם.
 

רשאי חבר שהוטל עליו קנס כאמור לערער על החלטת ועד ההנהלה בהתאם לנוהל  51.5
 להלן. 3/בסעיף של יישוב סכסוכים כאמור 

 
 :חוזה .53
 

כולם יחד וכל  -תקנון זה הינו חוזה בין חברי האגודה בינם לבין עצמם, וכן בין החברים 
 דה.לבין האגו -אחד לחוד 

 
 :שינוי התקנון .55
 

 וקף:ההחלטה על שינוי תקנון זה תהיה בת
 

 -אם נתקבלה באסיפה הכללית שנקראה במיוחד לשם כך; וכן 55.9
 

אם נתקיימו לגבי החלטה זו הוראות הפקודה והתקנות בדבר מספר חברי האגודה  55.5
עים המשתתפים באסיפה הכללית שבה דנים על שינוי תקנון ובדבר מספר המצבי

 -וכן להלן; /.55, לרבות הוראות סעיף וי זהנהצעה על שי בעד
 

,  9.92עד  9.2, 2, 5כאשר מדובר בשינוי, תיקון או ביטול הוראה מהוראות סעיפים  /.55
אם תמכו בשינוי, בתיקון או בביטול לפחות מחצית מחברי האגודה;  –לתקנון זה 

  -וכן 
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 חלטה זו.אם רשם האגודות השיתופיות אישר ה 55.2
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 :יישוב סכסוכים .3/
 

כל סכסוך הקשור לעסקי האגודה ו/או ענייניה שיתגלע בין חבר האגודה או חבר  3.9/
האגודה לשעבר לבין האגודה או רשות מרשויותיה או בעל תפקיד בה או פקיד שלה 
או חבר אחר באגודה, יימסר להכרעתו של בורר מוסכם. לא הצליחו הצדדים להגיע, 

יום מפניית אחד מהנ"ל, להסכמה על מינוי הבורר, ימנה רשם האגודות  29בתוך 
 השיתופיות את הבורר.

 
בהסכם בוררות כללי ומיוחד ואין צורך הסכם בוררות הוראות תקנון זה מהוות  3.5/

 נפרד.
 

דין המהותי והוא יהיה רשאי לפסוק לפי בראיות או ההבורר לא יהיה קשור בדיני  /.3/
 ורה ואף ליתן צווי ביניים.שיקול דעתו הגמ

 
 :פירוק האגודה מרצון .9/

 
בקשה לפירוק האגודה מרצון, יכול שתוגש לרשם אחר שתתקבל החלטה באסיפה  9.9/

מכלל חברי האגודה ולאחר שהוגשה לרשם בקשה כאמור  2//הכללית ברוב של 
 ( לפקודת האגודות השיתופיות.9)22 בסעיף

 
בידי המפרקים לאחר  ושיישארלקו את כל הכספים במקרה של פירוק האגודה יח 9.5/

ן ובקרנות האגודה בהתאם וחובות האגודה והחזרת השתתפות החברים בה ןפירעו
 הכללית.ה להחלטת האסיפ

 
 :חברות האגודה בתאגידים .5/
 

"אור" תנועה להתיישבות בארץ ישראל, אגודה שתופית מרכזית חקלאית האגודה חברה ב 
 בע"מ.

 
 :דהמען האגו .//
 

 המען הרשום של משרד האגודה הוא: גבעות בר, ד.נ. הנגב 
 

 :החזקת מסמכים והזכות לעיין בהם .2/
 

 האגודה תחזיק במשרדיה: 2.9/
 

 .פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה 2.9.9/
 

 ה.תקנון האגוד 2.9.5/
 

 .ספר החברים /.2.9/
 

 השעבודים.ספר  2.9.2/
 

 ת.ספר הערבויו 2.9.9/
 

 .ספר פרטיכלים של האסיפה הכללית 2.9.2/
 

 ספר פרטיכלים של ועד ההנהלה. 2.9.1/
 

 לעיל. 3.9/חברי האגודה רשאים לעיין במסמכים הנזכרים בסעיף  2.5/
 

 :הצמדה למדד .9/
 

כל הסכומים הנקובים בתקנון זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מיום אישור תקנון  
 זה ע"י רשם האגודות השיתופיות.

 
 


