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 אגודת החינוך בית שערים    

 אגודה שיתופית בע"מ
  570056168 :מס' אגודה

 
 נוסחי סעיפים לבחירה בתקנון האגודה המוצע:

 
 

נוסח הסעיף להצבעה במסגרת תיקון 
 תקנון

מספר  מופיע בתקנוןנוסח הסעיף כפי ש
סעיף 

 בתקנון 
וכל הדרוש חוקית לעשות כל פעולה 

לאגודה ולחבריה ולעסוק בכל דבר 
שיהיה בו מן התועלת והסיוע, לאגודה 

 .לרבות גביית דמי חבר, ולחבריה

וכל הדרוש חוקית לעשות כל פעולה 
לאגודה ולחבריה ולעסוק בכל דבר 
שיהיה בו מן התועלת והסיוע, לאגודה 

 .ולחבריה

 4.11 

סירב הדירקטוריון לקבל כחבר האגודה 
את המבקש להתקבל כחבר האגודה, 
יהיה המבקש רשאי לערער על החלטה זו 

( שלושים) 30בפני האסיפה הכללית תוך 
ואסיפה זו תזומן  ,יום מיום הסירוב הזה
בהתאם להוראות ע"י הדירקטוריון 

החלטת האסיפה בעניין תהא  תקנון זה.
 .סופית

סירב הדירקטוריון לקבל כחבר האגודה 
את המבקש להתקבל כחבר האגודה, 
יהיה המבקש רשאי לערער על החלטה 

 30זו בפני האסיפה הכללית תוך 
 ,( יום מיום הסירוב הזהשלושים)

ע"י הדירקטוריון ואסיפה זו תזומן 
  בהתאם להוראות תקנון זה.

6.4 

חבר אשר התקבל לחברות בהתאם 
במקרה שחדלה  -5.2.1לסעיף 

להתקיים לגביו דרישה מהדרישות 
 . לעיל 5.2.1סעיף המפורטות ב

במקרה כזה פקיעת החברות תחול 
יום מהמועד  30באופן אוטומטי תוך 

 בו חדלה להתקיים הדרישה כאמור
בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 

להלן ומבלי שיהיה צורך לנקוט  7.2
להלן,  9בהליכים המפורטים בסעיף 

 7אלא אם הודיע החבר בכתב תוך 
ימים מהמועד בו חדלה להתקיים 
הדרישה על רצונו להמשיך להיות 

 5.2.2חבר באגודה בהתאם לסעיף 
 לעיל ובכפוף לעמידתו בתנאי הסעיף.

קיים לגביו מקרה שחדלה להתב
דרישה מהדרישות המפורטות 

 . לעיל 5.2בסעיף 
במקרה כזה פקיעת החברות תחול 

יום  30באופן אוטומטי תוך 
מהמועד בו חדלה להתקיים 

בכפוף לתנאים  הדרישה כאמור
להלן ומבלי  7.2המפורטים בסעיף 

שיהיה צורך לנקוט בהליכים 
להלן, אלא אם  9המפורטים בסעיף 

ימים  7וך הודיע החבר בכתב ת
מהמועד בו חדלה להתקיים 
הדרישה על רצונו להמשיך להיות 

 5.2.2חבר באגודה בהתאם לסעיף 
לעיל ובכפוף לעמידתו בתנאי 

 הסעיף.

7.1.4 

החבר אינו משלם לאגודה את 
או שאינו  ,לרבות דמי חבר, חובותיו

ממלא את חובותיו או את 
התחייבויותיו כלפיה או אינו נשמע 
לתקנון זה או להחלטות או להוראות 

 רשויות האגודה.

החבר אינו משלם לאגודה את 
או שאינו ממלא את , חובותיו

חובותיו או את התחייבויותיו 
כלפיה או אינו נשמע לתקנון זה או 
להחלטות או להוראות רשויות 

 האגודה.

8.3 

אם בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה 
הכללית לא היו נוכחים חברי אגודה 
או  נציגים של  חברי האגודה כאמור 

לעיל, תידחה פתיחת  11.7בסעיף 
או  חצי שעה האסיפה הכללית ב

אם בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה 
הכללית לא היו נוכחים חברי 
אגודה או  נציגים של  חברי האגודה 

לעיל, תידחה  11.7כאמור בסעיף 
 חצי שעה פתיחת האסיפה הכללית ב

11.10 
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למועד מאוחר יותר ולא מאוחר 
משלושים יום מיום ומשעה שצוינו 

והאסיפה הנדחית  ,בהזמנה הנ"ל
בדיוניה ולקבל הנ"ל תוכל להתחיל 

 .בכל קוורוםהחלטות 

או למועד מאוחר יותר ולא מאוחר 
משלושים יום מיום ומשעה שצוינו 

והאסיפה הנדחית  ,בהזמנה הנ"ל
הנ"ל תוכל להתחיל בדיוניה ולקבל 

 5ובלבד שנכחו בה החלטות 
 משתתפים לכל הפחות.

בסדר יומה של האסיפה הכללית 
השנתית ייכללו העניינים המפורטים 

)א( לתקנות האגודות 4בסעיף 
השיתופיות )רשויות האגודה( 

 :ובכלל זה, 1975 –התשל"ה 

בסדר יומה של האסיפה הכללית 
השנתית ייכללו העניינים 

)א( לתקנות 4המפורטים בסעיף 
האגודות השיתופיות )רשויות 

 .1975 –האגודה( התשל"ה 

11.19 

 על ההנהלה וועד של וחשבון דין
 על, עסקיה מצב על, האגודה פעולות
 .והפסד רווח וחשבון המאזן

 11.19.1 

 11.19.2  הביקורת ועדת של וחשבון דין
 או הפיקוח ברית, הרשם הערות

 .האסיפה בפני הובאו אם"ח, רו
 11.19.3 

 הרווח וחשבון המאזן אישור
 .וההפסד

 11.19.4 

 וקביעת השנתי התקציב אישור
 החברים שעל השנתיים המיסים

 .לאגודה לשלם

 11.19.5 

של  ובמקרה, ברווחהשימוש  אופן
הדרך שבה יכוסה הגירעון,  –גירעון 

במסגרת הוראות החוק  הכל
והתקנות בלבד שלא תתקבל 

החלטה על כיסוי גרעון בדרך של 
 חלוקתו בין החברים.

 11.19.6 

 ההלוואות מקסימום קביעת
 .קבלל רשאית שהאגודה

 11.19.7 

 אגודהמיסוי 
 

, מחבריה לגבות רשאית האגודה
 למימון השתתפות ודמי מיסים

 בהתאם ההשקעותאו /ו ההוצאות
 והחלטות זה בתקנון לאמור

 .המוסמכות הרשויות

  )כותרת( 
     + 

 
 א28

 יקבעם ושיעורם של המיסים היקפ
בכל שנה על ידי דירקטוריון 

 אסיפת האגודה ויובא לאישור
במסגרת  האגודה של החברים

 .האסיפה השנתית

 ב28 

דירקטוריון האגודה רשאי להחליט 
כי מיסי האגודה, או חלק מהם 

יועברו לקרנות ייעודיות אשר 
ינוהלו על ידי דירקטוריון האגודה, 

 או מי שיוסמך לכך מטעמו.

 29 
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האגודה תספק לחבר, והחבר יצרוך, 
שירותי חינוך הניתנים לילדי החבר 

במוסדות החינוך של האגודה וכן 
קבלת ילדי החבר למוסדות החינוך 

 יוחלט אחרת , אלא אם באגודה 
 משיקולים פדגוגיים.

מתן השירותים לחברים יהיה 
בדבר  האגודה לכלליובכפוף בהתאם 

השירותים המסופקים, הרשמה, 
סדרי תשלומים, תשלום דמי חבר, ו

ובכפוף , המוסד לימוד ומשמעת של 
 לכל דין.

 

קבל ממנה , זכאי לחבר האגודה
שירותים הניתנים על ידה בהתאם 

ילדו יתקבל כך שלתקנון זה ול
ללימודים במוסד חינוכי של 
האגודה או הקשור לאגודה, אלא 

משיקולים  יוחלט אחרת אם 
 פדגוגיים.

זכאותו של חבר האגודה כאמור 
לפעול בהתאם לעיל, כפופה לחובתו 

תשלומים, לכללים בדבר הרשמה, 
, המוסד סדרי לימוד ומשמעת של ו

לפי חוקי המדינה, הוראות רשויות 
 יזרעאללות בעמק החינוך הפוע

ככל  והוראות רשויות האגודה
שיהיו רלוונטיים לעניין זה, ובכל 
מקרה האמור בסעיף זה איננו 
משחרר את חבר האגודה מהחובה 

 הנ"ל.

30 

סכום הקנס ייקבע על ידי 
 500והוא לא יעלה על  הדירקטוריון

צמוד למדד ( ₪חמש מאות )  ₪
כל מקרה של הפרה, או  בגין  6/2012

 או אי קיום כאמור. פגיעה

סכום הקנס ייקבע על ידי 
 500והוא לא יעלה על  הדירקטוריון

צמוד למדד ( ₪חמש מאות )  ₪
כל מקרה של הפרה, או   6/2012

 פגיעה או אי קיום כאמור.

33 

הדירקטוריון יקבע את גובה 
התשלומים בגין השירותים הניתנים 
ע"י האגודה אשר ישלמו מקבלי 

 י האגודה.השירות  שהינם חבר
הדירקטוריון יקבע את גובה 
התשלומים בגין השירותים הניתנים 
ע"י האגודה אשר ישלמו מקבלי 
השירות שאינם חברי האגודה וכן 

 מושבמקבלי השירות שאינם תושבי 
 בית שערים

הדירקטוריון יקבע את גובה 
התשלומים בגין השירותים 
הניתנים ע"י האגודה אשר ישלמו 

נם חברי מקבלי השירות  שהי
 האגודה.

הדירקטוריון יקבע את גובה 
התשלומים בגין השירותים 
הניתנים ע"י האגודה אשר ישלמו 
מקבלי השירות שאינם חברי 
האגודה וכן מקבלי השירות שאינם 

 תושבי בית שערים.

36 
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 דברי הסבר - הצעה לשינוי תקנון  אגודת החינוך בית שערים 

 
  לקראת האסיפה - ביום 25.11.2020

 
 

 

 צפויה להתקיים הצבעה בדבר תיקון תקנון האגודה. 25.11.2020ביום 

 ;11.19.1 ;11.19 ;11.10 ;8.3 ;7.1.4 ;6.4 ;4.11במסגרת התיקון שונו נוסחי הסעיפים שלהלן: 

. דברי הסבר 36 ;33 ;30 ;ב28 ;א28 ;11.19.7 ;11.19.6 ;11.19.5 ;11.19.4 ;11.19.3 ;11.19.2

 לסעיפים שתוקנו במסגרת התיקון הינם כדלהלן:

  -11.4 ס'

הסעיף עוסק בסמכות האגודה לבצע כל פעולה הדרושה לאגודה ולחבריה ובסמכותה לעסוק בכל 

להכניס נוסח מרחיב של הסעיף אשר נוסף  מוצעדבר שעולה כדי תועלת וסיוע לאגודה ולחבריה. 

 לסמכויות שלעיל מעניק לאגודה סמכות לגבות דמי חבר מחברי האגודה.

 -6.4ס' 

קנה למבקש להתקבל כחבר האגודה ובקשתו סורבה על ידי הדירקטוריון, את מהסעיף נוסח 

יום מיום הסירוב בפני האסיפה הכללית אשר תזומן על ידי  30הזכות לערער על דחייתו תוך 

הדירקטוריון. מטרת הנוסח המרחיב של הסעיף הינה מתן תוקף סופי להחלטת האסיפה בערעור 

 לחברות באגודה.  שהוגש בפניה ועניינו דחיית בקשה

 -7.1.4ס' 

אליה  קבלהתפקע חברות באגודה שתנאיי ה םבסעיף זה עוגן אחד מן התנאים, אשר בהתקיימ

"חבר אשר התקבל . 5.2.2-ו 5.2.1סעיפים  –לתקנון  5.2מפורטים בשני תתי סעיפים לסעיף 

 -5.2.1מצב הוא . הסעיף הרלוונטי לעניין פקיעת חברות בעת שינוי "5.2.1לחברות בהתאם לסעיף 

  .5.2.1העוסק בחברים אשר להם ילדים במערכת החינוך של האגודה. לפיכך עודכנה ההפניה לס' 

 -8.3ס' 

הסעיף עוסק באי תשלום חובות לאגודה, אי מילוי חובות/התחייבויות כלפיה והיעדר הישמעות 

להכניס נוסח  מוצעכעילות להוצאת חבר מן האגודה.  -לתקנון, החלטות והוראות האגודה 

 מרחיב של הסעיף הכולל אי תשלום דמי חבר לאגודה כעילה נוספת להוצאת חבר מן האגודה.

 -11.10ס' 

 אסיפהמאפשרות תיקון תקנון אגודה ב, 1976-)ייסוד(, תשל"ו האגודות השיתופיות תקנות

בדבר תיקון תקנון,  "נדחית"בכל קוורום שהוא. תקנון האגודה מחייב כי בעת אסיפה  "נדחית"

חברים. מוצע להתאים את הוראות התקנון  להוראות תקנות  5יהיה קוורום של מינימום 

כך תוכל האגודה לקבל החלטה על שינוי כאשר  1976-האגודות השיתופיות )ייסוד(, תשל"ו

 תקנונה )במסגרת אסיפה נדחית( בכל קוורום שהוא. יובהר כי על תיקון התקנון הנוכחי להתבצע

 ככל ותידרש(.  -משתתפים באסיפה נדחית 5קוורום של  -בהתאם להוראות התקנון כיום )קרי

 -11.19ס' 
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ציין כי העניינים שייכללו בסדר יומה של האסיפה הכללית יהיו העניינים מ נוכחיהסעיף בנוסחו ה

מכיל הקדמה לפירוטם  המוצעהמפורטים בתקנות האגודות השיתופיות, ואילו הנוסח המורחב 

 של אותם עניינים אלו באמצעות תוספת המילים "ובכלל זה:".

 -.711.19 ;11.19.6 ;11.19.5 ;11.19.4 ;11.19.3 ;11.19.2 ;11.19.1 ס'

התיקונים בסעיפים אלו מבקשים לפרט אילו נושאים יידונו באסיפה הכללית השנתית וזאת 

. 1975 –השיתופיות )רשויות האגודה( התשל"ה  תקנות האגודותמבלי לגרוע מהוראותיהן של 

סמכות האסיפה לדון ולאשר החלטת וועד הנהלת הוראה בדבר  התיקון מוצע להוסיףבמסגרת 

 .חברדמי  שיעורלבאשר האגודה 

 -ב28 ;א28ס' 

ותחתיה נוספו שני הסעיפים אשר מטרתם להקנות לאגודה,  "מיסוי אגודה"נוספה הכותרת 

דורש השתתפותם של חבריה במימון הסמכות ל ון ולהחלטות הרשויות המוסמכות, לתקנ כפוףב

היקפם ושיעורם יקבע  .וצאות וההשקעות )ע"פ צורך(, באמצעות גביית מיסים ודמי השתתפותה

 מדי שנה ע"י דירקטוריון האגודה ויאושר ע"י אסיפת החברים במסגרת האסיפה השנתית.

 -29ס' 

 ,כולם או חלקם ,להחליט כי מיסי האגודהכות לדירקטוריון האגודה סממוצע להעניק בסעיף זה 

יועברו לקרנות ייעודיות אשר ינוהלו על ידי דירקטוריון האגודה או מי שהוא יסמיך מטעמו 

 למטרה זו.

 -30ס' 

הוכנסו תיקונים המעגנים החובה של האגודה לספק שירותי חינוך לחבר, ושל החבר בסעיף זה 

בהתאם לתקנון זה לרבות שילדו יתקבל ללימודים במוסד חינוכי של האגודה  לקבל שירותים אלו

או כזה שקשור אליה )לצד חריגים פדגוגיים(, וזאת תוך הכפפת זכויות אלו להתנהלותו של החבר 

ותנאי ההרשמה למוסד  בהתאם להוראות ולכללים השונים המוטלים עליו במסגרת הסעיף

 בר לתשלום דמי חבר.לסעיף אף הוספה חובת הח. החינוך

 -33ס' 

הקנס שיוטל כלפי מי שהפר את תקנון האגודה, פעל גובה מטרתו של סעיף זה הינה להגביל את 

לכזה שגובהו ייקבע ע"י הדירקטוריון ויוגבל  –בניגוד להוראותיה והחלטותיה ופגע בעניינה 

אשר  "בגין"לסכום המצוין בסעיף. לשם תקינותו התחבירית של סעיף זה הוספה המילה 

 תפקידה לקשר בין הקנס האמור לבין הנסיבות שבגינן יוטל.  

 -36ס' 

התשלומים שישלמו חברי האגודה בגין  שיעור הדירקטוריון הוא שיקבע אתנקבע כי סעיף זה ב

שירותיה, לרבות התשלומים שישלמו אלה שאינם חברי האגודה או תושבי בית שערים עבור 

 לצורך הבהרה. "מושב". נוספה המילה שירותיה

 

 שיידרש. אנא פנו אלינו בכל שאלה תודה מראש על מעורבותכם, נמשיך לעדכנכם ככל


