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תקנון
ע.ח.א נאמנות 2002
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

פרק א' :פרטים על האגודה:

אגודה לניהול והחזקה בנאמנות של נכסים וזכויות.

.1

שם האגודה:

"ע.ח.א נאמנות  "2002אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

.2

מען האגודה:

משרדה הרשום של האגודה הוא קיבוץ עין חרוד איחוד.

.3

מטרות:
.3.1

ארגון חבריה וחברי הקיבוץ ופעולה בדרך של עזרה הדדית לשיפור מצבם הכלכלי והמשקי.

.3.2

לפעול בנאמנות לטובת חברי קיבוץ עין חרוד איחוד (להלן" :הקיבוץ") להחזיק את נכסי הנאמנות להשקיע אותם
באופן היעיל לשמירת הקרן ולעשיית פירות לנהל רישום לגבי האופן שבו תשויך הקרן לנהנים ולגבי האופן שבו
ישויכו הפירות לנהנים ולנהל חשבונות בכל עניני הנאמנות באופן שיאפשר דין וחשבון עליהם לנהל ולפתח את נכסי
הנאמנות בנאמנות ובשקידה וללא ניגוד אינטרסים בין מטרה זו וכל עיסוק אחר ,בהתאם לסעיף  121לתקנון
הקיבוץ.

.3.3

לטפל בכל מרכיבי הביטחון הסוציאלי הניתנים על ידי הקיבוץ לחברי הקיבוץ ,לרבות פתיחת קופות פנסיה ו/או
קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או תוכניות ביטוח אישיות ו/או תוכניות חיסכון אישיות ו/או תוכניות אחרות
בעלות אופי פנסיוני ,שיירשמו על שמם של חברי הקיבוץ (להלן" :התוכניות").

.3.3

לנהל את התוכניות באופן חסכוני ומקצועי .לקבל מן הקיבוץ או ממקורות אחרים כספים ,להחזיק בהם בנאמנות
ולהשתמש בהם לשם מימוש מטרות אלה על פי הוראות הקיבוץ .לפעול להבטחת תשואה גבוהה מחד גיסא ושמירת
יציבות ערך ההפקדות מאידך גיסא .לאפשר לחברי הקיבוץ לערער על החלטות שיתקבלו בעניין התוכניות הרשומות
על שמם בהתאם לסדרים והליכים שייקבעו ע"י הקיבוץ.

.3.3

לערוך הסדרים עם הקיבוץ ו/או חבריו בקשר עם זכויות שונות לחברים ובכללן זכויות לרווחים ,זכויות סוציאליות,
זכויות פנסיה ,זכויות עוזבים וזכויות לחלוקת פירות שיניבו נכסי הנאמנות .וכן לאשר לחברי הקיבוץ לערוך
הסדרים קניניים וממוניים שאינם קשורים לתקנון הקיבוץ.

.3.3

לדאוג מתוך פירות הנאמנות ונכסיה לסידורם כפי שיראה למתאים בעיני האגודה בנסיבות העניין ,של חברי הקיבוץ
או מי שהיו חברי הקיבוץ הנכים ,שאינם מסוגלים לפרנס עצמם והתלויים בהם וכן של קטינים ויתומים שנותרו
אחרי מות חבר הקיבוץ ושל התלויים בחבר שנפטר ,אשר נתמכו על ידי הקיבוץ עד לפטירתו.

.3.3
.3

לקבל את נכסי הקיבוץ בפירוק  .לשייך אותם ואת פירותיהם לחברי הקיבוץ ולפעול בהם בנאמנות כאמור לעיל.

סמכות:
האגודה מוסמכת לשם השגת מטרותיה לפעול כדלהלן:
.3.1

לארגן מפעלים משותפים בין חבריה או חלקם ופעילויות משותפות לניהול והחזקה של נכסי הנאמנות ו/או נכסי
חברי האגודה.

.3.2

לקיים מפעלים כלכליים משלה ולהשתתף בפעילויות כלכליות ,כספיות ומסחריות היכולות להועיל לאגודה עד כמה
שהשתתפות זו נחוצה לשם קידום מטרות האגודה ,בתנאי שלעניין השתתפות או השקעות במפעלים שלאגודה אין
עדיין חלק יש צורך באשור האסיפה הכללית ,וכן להיות חבר בתאגידים אחרים בתנאי שחברות זו תהיה הולמת את
תקנות אלה.

.3.3

להשיג ,לרכוש ,לקבל ,לשכור ,להשכיר ,להעביר ולמכור נכסי ניידי ודלא ניידי וזכויות בנכסים אלה.

-2.3.3

להשיג ,לקבל ולהעביר מכל אדם ממוסדות המדינה ,מרשויות מקומיות ,מתאגידים וממוסדות ציבור אחרים
רשיונות וזכויות הדרושים לצורך השגת מטרות האגודה.

.3.3

לקבל על עצמה התחייבויות על תנאי עם מתן בטחונות או בלעדיהם ולקבל לטובתה התחייבויות כאלה.

.3.3

להתקשר בהסכמים ,חוזים ובכל דרך אחרת עם תאגידים ,ועם יחידים שאינם חברי האגודה לשם ביצוע מטרות
האגודה.

.3.3

לייצג את חבריה ואת חברי הקיבוץ כלפי כולי עלמא בכל עניין הנוגע לעסקי האגודה.

.3.4

לעשות כל פעולה המתחייבת מהוראות חוק או צו המתייחס למסגרת עיסוקיה של האגודה או הנובע מכך.

.3.4

להסדיר בין חבריה ו/או חברי הקיבוץ  ,חלוקה של מכסות ,הקצאות ,הקצבות וזכויות שונות ולחייבם בתשלומים
והיטלים הניתנים או המוטלים עליה או חבריה באמצעותה.

.3.14

להתקשר בעסקות גם עם מי שאינו חבר באגודה אם לדעת ועד ההנהלה יש בכך כדי לעזור לאגודה בביצוע מטרותיה,
לטובת החברים.

.3.11

לעסוק בכל עסק אחר שקשור במטרה שלשמה הוקמה האגודה שהאסיפה תמצא אותו מועיל לחברים.

.3.12

לעשות בדרך כלל כל הדרוש להשגת מטרות האגודה.

פרק ב' :חברות
.3

חברי האגודה יהיו:
.3.1

חברי קיבוץ עין חרוד איחוד שיצטרפו לאגודה.

.3.2

קיבוץ עין חרוד איחוד – אגודה שיתופית להתיישבות מס' 15-0012200

.3.3

יוכל להתקבל כחבר באגודה ,תאגיד שקיבוץ עין חרוד איחוד הינו בעל ה שליטה בו ותאגיד אחר או אדם שהקיבוץ
נתן אישור מראש ובכתב ,לקבלתו כחבר באגודה.

קבלת חברים
.3

המבקש להתקבל כחבר האגודה יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא:
"אני

_ מבקש בזה להתקבל כחבר ב"ע.ח.א נאמנות  "2002אגודה חקלאית שיתופית בע"מ; דין חתימה על

בקשה זו כדין חת ימה על כל התחייבות הנובעת מתקנון האגודה והנובעת מחברותי באגודה ,ספרי האגודה וחשבונותיה
מקובלים עלי ויהוו ראיה מכרעת בכל דיון שהוא".
.3

המבקש להתקבל כחבר האגודה יחתום על כתב התחייבות (להלן" :כתב הנאמנות") אשר יאושר באסיפת הקיבוץ ,המגדיר את
יחסי האגודה ,הקיבוץ והחברים וזאת בנוסף להתחייבויות אחרות המפורטות בתקנון זה.

.4

כל חבר קיבוץ שיחתום על בקשה בנוסח האמור בסעיף  6לעיל ועל כתב הנאמנות – יהיה לחבר האגודה מיום חתימתו ,ללא
צורך בשום החלטה או פעולה נוספת.

.4

על אף האמור בסעיף  8לעיל ,במועד בו יודיע הקיבוץ על הפסקת חברותו באגודה מכל סיבה שהיא ו/או בקרות אחד או יותר
מהמקרים המפורטים בסעיף  22להלן ,יראו את כל חברי הקיבוץ שלא התקבלו מסיבה כלשהי כחברים באגודה עד לאותו
מועד ,כמי שהתקבלו באותו המועד כחברים באגודה לכל צורך ועניין.

.14

בקשה להתקבל כחבר באגודה ,שהוגשה לא גודה ,נשארת בתוקף עד להחלטה סופית בה ,בתנאי כי האדם שהגיש אותה -
מתקיימות לגביו וממשיכות להתקיים לגביו סגולות הכשירות המפורטות בתקנון זה.

.11

הבקשה להתקבל כחבר האגודה תוגש לועד ההנהלה והועד ידון בבקשה זו ויעביר המלצתו לגביה תוך שלושה חודשים מיום
הגשתה בהסכ מת שני שליש מחברי הוועד ובלבד שבקשה להתקבל כחבר שהוגשה על פי תקנון זה על ידי חברי הקיבוץ לא תהא
כפופה לסעיף זה.

-0.12

ועד הנהלה יביא את המלצתו בדבר הבקשה להתקבל כחבר האגודה לאסיפה הכללית ,באסיפה ראשונה שלאחר החלטת ועד
ההנהלה על כך ,אולם לא יאוחר משישה חדשים מיום הגשת הבקשה; ואם יהיה צורך בכך  -יקרא ועד ההנהלה אסיפה כללית
מיוחדת שתדון בבקשה זו.

.13

החלטת האסיפה הכללית של האגודה בדבר קבלת חבר לאגודה  -החלטה זו תתקבל ברוב של חברי האגודה המשתתפים
בהצבעה ,בתנאי כי נושא זה נכלל מראש בסדר יומה של האסיפה הכללית וצוין בהזמנה לאסיפה זו וכן בתנאי כי קוימו לגבי
אסיפה זו כל הוראות תקנון זה בדבר קריאת אסיפה כללית ,דרכי הצבעה בה וצורת קבלת החלטותיה ,ניהולה ,רישום
פרוטוקולים שלה והמצאתם; קוימו הוראות סעיף זה -המבקש להתקבל כחבר האגודה יהיה חבר  -האגודה.
מעבר לאמור בסעיף זה הרי שבאותו המועד שבו יודיע קיבוץ עין חרוד איחוד על הפסקת חברותו באגודה מכל סיבה שהיא
ו/או אם תפסק חברותו של הקיבוץ באגודה ולרבות מחמת שאבד את כשירותו המשפטית ו/או שאירע אחד מהאירועים
המפורטים בסעיף  22להלן ,יראו את כל חברי הקיבוץ כמי שהתקבלו באותו המועד כחברים לכל דבר ועניין באגודה.
למען הסר ספק בקשתו להתקבל כחבר באגודה של חבר הקיבוץ אשר יצא או הוצא מהקיבוץ תפקע ולא תהא בתוקף במועד
הוצאתו ו/או יציאתו מחברות בקיבוץ.

.13

דין חתימתו של אדם על הבקשה לרישום האגודה  -כדין חתימה על בקשה האמורה בסעיף  6של תקנון זה וכדין חתימה על כל
התחייבות הנובעות מתקנון זה ומחברות באגודה .ויראו חתימתו של הקיבוץ כחתימה גם עבור כל אחד מחבריו כפי שהינם
במועד רישום האגודה.

.13

החתום על הבקשה לרישום האגודה יהיה חבר האגודה מיום רישומה ,וכל המבקש להתקבל כחבר במועד רישומה יהא חבר
האגודה בנסיבות המפורטות בסעיף  11סיפא לתקנון וזאת על אף כל הוראה אחרת של תקנון זה בדבר קבלת חברים ,אלא אם
חברותו באגודה פקעה בנסיבות המפורטות בתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

פקיעת חברות
.13

חברותו של חבר באגודה פוקעת במקרים הבאים:
.13.1

במותו ואם הוא תאגיד עם ביטול רישומו.

.13.2

במקרה של יציאתו מהאגודה.

.13.3

במקרה של הוצאתו מהאגודה.

.13.3

במקרה וביטל הסכמים בני תוקף בינו לבין האגודה.

.13.3

במקרה שעל נכסי החבר ימונה נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ובלבד שהמנויים הנ"ל יהפכו קבועים.

.13.3

במקרה של פקיעת חברותו בקיבוץ.

פרישת חבר
.13

חבר האגודה ,הרוצה לצאת ממנה ,חייב להודיע לה על כך בכתב ומראש .נמסרה הודעה בכתב לאגודה ,כאמור  -תפקע חברותו
תום שישה חודשים מיום קבלת הודעה זו על ידי האגודה ,בתנאי שחברות זו לא תפקע כל זמן שהוא חייב כסף לאגודה ו/או
נערב ע"י אגודה בגין חובו לאחר ו/או נערב ע"י חבר האגודה בגין חוב כל שהוא במסגרת עסקי אגודה זו ,אלא אם החליט ועד
ההנהלה לשחרר את החבר הזה מתנאי זה.

הוצאת חבר
.14

חברותו של חבר פוקעת מרצונה של האגודה -
.14.1

אם קיימת לגביו אחת העילות להוצאת החבר מהאגודה ,והעילה היא מהמפורטות בסעיף  12של תקנון זה; וכן

.14.2

אם קוימה אסיפה כללית אשר בסדר יומה כלולה הצעה להוציא את החבר הנ"ל מהאגודה; וכן

.14.3

אם השתתפו באסיפה הכללית הנ"ל רוב חברי האגודה; וכן

-4.14.3

אם הצביעו באסיפה הכללית הנ"ל בעד הוצאת החבר הנ"ל מהאגודה רוב של שני שליש מחברי האגודה המשתתפים
בהצבעה.

.14

אלו העילות להוצאת חבר מהאגודה:
.14.1

החבר אינו כשיר לחברות באגודה כנדרש בתקנון זה ועובדה זו נקבעה על ידי האסיפה הכללית וועד ההנהלה;

.14.2

החבר אינו משלם את חלקו בהון האגודה במועד שנקבע לכך;

.14.3

החבר אינו משלם את חובותיו לאגודה ו/או למפעלי שירות של חברי האגודה ו/או חובותיו והתחייבויותיו לאחד
מחברי האגודה;

.14.3

החבר אינו ממלא את התחייבויותיו כלפי האגודה או אינו נשמע לתקנון זה או להחלטות או להוראות רשויות
האגודה;

.14.3

החבר נוהג שלא ביושר כלפי האגודה או כלפי חברי האגודה או גורם להם רעה או פוגע בענייניהם.

.14.3

החבר הוכרז כפושט רגל ואם החבר תאגיד מונה לו מפרק ו/או ניתן צו שלטוני השולל מהחבר את האפשרות לקבל
החלטות שלא בדרכים המצוינות במסמכי ההתאגדות.

.14.3
.24

החבר הפר ו/או ביטל הסכם בר תוקף עם האגודה.

קיימת אחת העילות להוצאת חבר מהאגודה ,כמפור ט בתקנון זה ,יודיע הועד לחבר זה ,בכתב ,על העילה הנ"ל ועל ההחלטה
הזו ,ויעשה זאת לא יאוחר מ ( 00 -שלושים) יום לפני יום האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר הנ"ל מהאגודה.

פרק ג' :הון האגודה ,חשבונות ושימוש ברווחים
.21

הון האגודה מורכב מסכומי השתתפות חבריה בהונה.

.22

חבר האגודה ישתתף בהונה ,כדמי חבר בסכום שיקבע על ידי האסיפה הכללית ולא פחות מ – ( 100מאה) ₪

.23

תנאי ואופן השתתפותו של חבר האגודה בהונה יקבעו על ידי האסיפה הכללית.

.23

האגודה תהיה רשאית לגבות דמי כניסה לחברות באגודה בסך שיקבע ע"י האסיפה הכללית .מי שהיו חברי קיבוץ או מועמדים
לחברות בקיבוץ ביום רישום האגודה ,לא יחויבו בתשלום דמי כניסה.

.23

האגודה תהיה רשאית לגבות מחברי האגודה ,דמי השתתפות בהוצאות יסוד האגודה וניהולה ,כפי שיקבע מדי פעם בפעם ועד
ההנהלה של האגודה ,בהתאם לתקנון זה ובכפוף למטרות האגודה.

.23

"מפתח ייחוס הנכסים" הוא המודד לחישוב אחזקותיו (כמות יחידות ההשתתפות) וזכויותיו של כל "חבר זכאי" ביחס
לחלקיהם של כלל חברי הקיבוץ .יחידות ההשתתפות עצמן ,אינן ניתנות לפידיון ו/או הורשה:
הגדרות:
"היום הקובע" –  01בדצמבר ,שנת .2002
"חבר" – אדם אשר התקבל לחברות בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ ,לפני "היום הקובע".
"בן משק" – בן של חבר קיבוץ או מי שמוגדר ע"י החלטות הקיבוץ כבן משק ,אשר התקבל כמועמד בקיבוץ לאחר "היום
הקובע" ובתום תקופת המועמדות ,התקבל כחבר הקיבוץ ,בהתאם לתקנון הקיבוץ.
"נקלט" – מי שהגיש את מועמדותו לחברות לאחר "היום הקובע" ובתום תקופת המועמדות ,התקבל כחבר ,בהתאם לתקנון
הקיבוץ .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בתקופת המועמדות אין הנקלט צובר כל זכות שהיא ,במידה ולא התקבל כחבר.
"ותק" – כהגדרת מונח זה בכללים בדבר חבר יוצא או מוצא מקיבוץ התשנ"ג .1220 -
.23.1

כל חבר יהא זכאי ל 100 -יחידות השתתפות בתום תקופת צבירה מלאה של  40שנה ממועד קבלתו לחברות בקיבוץ
(להלן" :תקופת הצבירה המרבית") .בכל מקרה לא יהא זכאי החבר ליותר מ 100 -יחידות השתתפות .תקופת
הצבירה המרבית תסתיים בכל מקרה בהגיע החבר לגיל .61

-1.23.2

בגין תקופ ה פחותה מתקופת הצבירה המרבית ,יהיו זכאים החבר ,בן המשק והנקלט לחלק יחסי של  81/40בגין כל
שנת וותק ,דהיינו ,כל שנת וותק תקנה זכות ל 2.121 -יחידות השתתפות.

.23.3

חבר יהא זכאי לקבל  11יחידות השתתפות בגין חברותו.

.23.3

נקלט ,אשר צבר וותק של  10שנים ,יהא זכאי לתוספת חד פעמית של  11יחידות השתתפות בנוסף לכל שנת וותק
שצבר .האמור בסעיף זה הוא במקום האמור בסעיף  ,26.0ולא בנוסף לו.

.23.3

בן משק יהא זכאי לקבל ,במועד קבלתו לחברות 4.21 ,יחידות השתתפות ובתום צבירה של  10שנות וותק יקבל
תוספת של  10.51יחידות השתתפות ,ובסה"כ  11יחידות השתתפות בתום  10שנות וותק .האמור בסעיף זה הוא
במקום האמור בסעיף  ,26.0ולא בנוסף לו.

.23.3

חלקו של כל חבר קיבוץ לעניין ייחוס הנכסים ,ייקבע בהתאם למספר יחידות ההשתתפות ,שאותו חבר זכאי להן ,
מחולק במספר יחידות ההשתתפות שזכאים להן כל יתר חברי הקיבוץ.

.23

האגודה תעביר ליורשי חבר קיבוץ שנפטר ,דמי הורשה ,בכפוף להחלטות הקיבוץ ובהתאם למפתח ייחוס הנכסים .העברת דמי
ההורשה תבוצע על ידי האגודה לאחר שיוצג לה צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו כדין.

.24

האגודה תהא רשאית להעביר לחברי הקיבוץ רווחים ו/או תוספות וותק שחלוקתם על פי מפתח ייחוס הנכסים ,כל זאת ,בכפוף
ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

.24

בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן:
.24.1

לקיבוץ ו/או לנכסיו ימונה נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או הוגשה בקשה לפירוק הקיבוץ ו/או מונה על ידי
רשם האגודות השיתופיות חוקר לבקשת נושה של הקיבוץ  -ובלבד שמנויים אלה לא בוטלו בתוך ( 60שישים) יום.

.24.2

הקיבוץ קיבל החלטה כדין על פירוק מרצון ,בהתאם לתקנון הקיבוץ ולכל דין.

תפדה האגודה עבור החברים את חלקם בהון הקרנות והתאגידים שבשליטת האגודה (להלן" :ערך הפדיון").
.34

קביעת ערך הפדיו ן תעשה באופן שהחלוקה בין החבר או החברים שחברותם פקעה ובין החברים הנשארים אם היו כאלה
תעשה באופן הוגן אשר ימנע ככל האפשר את פירוק עסקי האגודה כל עוד מרבית החברים נשארים באגודה.

.31

האגודה רשאית להפחית מערך הפדיון את הסכומים הנחוצים לשם סידורי ם כפי שיראה למתאים בעיני האגודה בנסיבות
הענין של חברי האגודה הנכים ,שאינם מסוגלים לפרנס את עצמם והתלויים בהם וכן של קטינים יתומים שנותרו אחרי מות
חבר באגודה ושל התלויים בחבר באגודה אשר נתמכו ע"י הקיבוץ ו/או האגודה עד לפטירתו .והכל בהתאם לחלקו היחסי של
אותו חבר ועל פי החלטות האגודה כפי שתהיינה מעת לעת.

.32

האגודה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לעכב סכומים שיגיעו לחברים בגין ערך הפדיון ,ו/או בגין חלוקת רווחים ,כל סכום
שהחבר חייב לאגודה ו/או לקיבוץ וכן כל סכום בגין התחייבויות שקיבלה על עצמה האגודה עבור אותו חבר במישרין ו/או
בעקיפין בין שהגיע מועד פירעונם ובין שטרם הגיע מועד פירעונם.

.33

למרות האמור לעיל חלקו של הקיבוץ בהון האגודה ו/או זכות הקיבוץ לקבל את פדיון חלקו בהון האגודה יחולקו בין חבריו על
פי האמור בפרק זה לעיל גם אם במועד פקיעת חברותו של הקיבוץ הגיע לו חלק בהון האגודה.

.33

בכפוף לאמור בסעיף  22לעיל ,חבר שחברותו באגודה פקעה  -האגודה תשלם לו את תמורת חלקו בקרנות האגודה עליהן
החליטה האגודה שהן קרנות הניתנות לפדיון.

.33

נכסי הנאמנות ,רכוש האגודה והונה אינם ניתנים לחלוקה בין חברי האגודה ואינם ניתנים לפדיון עקב פקיעת חברותו של חבר
האגודה מכל סיבה שהיא ,למעט בקרות אירוע מהאמור בסעיף  22לעיל .פדיון הון כאמור ,ייעשה באופן שכל אחד מחברי
האגודה יהא זכאי לחלקו היחסי בהתאם למפתח ייחוס הנכסים.

.33

שנת הכספים של האגודה תהא תקופה של ( 12שנים עשר) חודשים ,המתחילה כל שנה מיום  1בינואר והמסתיימת ביום 01
בדצמבר באותה שנה ,אלא אם שונו המועדים לתחילתה וסיומה של שנת מס ע"י הרשויות.

-6.33

האגודה תנהל את ספרי חשבונותיה בצורה תקינה ויעילה ,באופן שישקפו את מצבה הכלכלי ,הכספי והמשקי של האגודה,
בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ,לתקנות האגודות השיתופיות ולתקנון הזה ,וכן בהתאם להוראות רשם האגודות
השיתופיות ורואה חשבון האגודה.

.34

ועד ההנהלה של האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.

.34

ועד ההנהלה של האגודה יכין לכל שנת כספים מאזן שנתי וחשבון רווח והפסד  -תוך ( 4ארבעה) חודשים מתום שנת הכספים
של האגודה  -בצורה ובנוסח שיהיו תואמים את פקודת האגודות השיתופיות ,את תקנות האגודות השיתופיות ,את התקנון
הזה ואת הוראות רואה חשבון האגודה.

.34

המאזן השנתי ,חשבון הרווח וההפסד ,חשבונות האגודה ,תעודות והמסמכים ,אשר אותם יש לצרף למאזן זה ,ימסרו על ידי
האגודה לביקורת  -מיד עם סיום הכנתם ותוך ( 4ארבעה) חודשים מתום שנת הכספים של האגודה  -לרואה חשבון האגודה.

.31

המאזן השנתי ,חשבון הרווח וההפסד ,חשבונות האגודה ,תעודותיה ,מסמכיה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה חשבון האגודה כפי
שיבחר ע"י אסיפת חברי האגודה מעת לעת.

.32

חברי האגודה ועובדיה וכן חברי ההנהלה שלה יסייעו לרואה חשבון האגודה בביצוע הביקורת האמורה ,בדרך היעילה ביותר
וימסרו לו את כל הידיעות ,ההסברים ,התעודות ,המסמכים והפנקסים הדרושים לכך.

.33

האגודה תפחית  -מדי שנה בשנה  -את ערך נכסיה היצרניים ונכסיה המשמשים בהענקת שירותים בשעורים מוסכמים או לפי
הוראות רואה חשבון האגודה.
.33.1

עודף הרווחים של האגודה ,אם יהיו לה רווחים ,כנ"ל ,יוקדש בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ,לתקנות
האגודות השיתופיות ,לתקנון זה ,להחלטות האסיפות הכלליות ולהסכמים שיחתמו מעת לעת  -למפעלי האגודה
ולקרנותיה ו/או יחולק בין החברים עפ"י קריטריונים שנקבעו באסיפה הכללית.

.33.2

למרות האמור לעיל האגודה תהא רשאית לחתום על הסכמים עם חבריה בעניין חלוקת רווחים והסכם זה יחייב את
האגודה ואת כל חבריה.

.33

לא יאוחר מאשר תוך ארבעה חודשים מתחילת כל שנת כספים ,תיקרא על ידי ההנהלה אסיפה כללית ואסיפה כללית זו תאשר
את התכנית המשקית והכלכלית השנתית וכן תאשר את הסכום הכולל של האשראי ,אשר האגודה תהיה רשאית לקבל במשך
אותה שנת הכספים ,ואת ההלוואות וההתחייבויות שהאגודה לקחה על עצמה.
.33.1

האגודה תהא מנועה מלהעניק אשראי אלא אם קבלה על כך החלטה באסיפת חברים בהחלטת רוב רגיל של חבריה.

.33.2

למרות האמור לעיל האגודה תהא רשאית להעביר לחבריה מקדמות שקיבלה מלקוחות ו/או מפירות נכסיה ע"ח
כספים שיגיעו ממנה לחברים.

.33

.33.3

תנאי החזר המקדמה הנ"ל שתועבר לחברים יקבעו ע"י ועד ההנהלה.

.33.3

בכל מקרה לא תעלה המקדמה הנ"ל על  00%משווי כמות התמורה לה צפוי החבר במשך שנה.

האגודה תהא רשאית לחייב את חבריה להשתתף בהשקעות ו/או בהוצאות השוטפות שיהיו דרושות לאגודה לשם ניהול עסקיה
באישור האסיפה הכללית וברוב של  2/0מכלל החברים המשתתפים בהצבעה.

.33

האסיפה הכל לית תחליט על הקמת מפעלים וקרנות שישרתו את חברי האגודה ועל הפעלתם ,על פעולות למען חברי האגודה,
ועל התנאים הכרוכים בפעולות אלה וכן על הצטרפות למפעלים ו/או מיזם עסקי אחר אם הדבר יראה בעיניה ובתנאי כי כל זה
הוא בתחום מטרות האגודה וסמכויותיה המפורטות בתקנון זה.

.33

חבר האגודה  -זכויותיו מובטחות לו בהתאם לחוקי המדינה ,לתקנון זה והחלטות רשויות האגודה ,במסגרת מטרותיה
וסמכויותיה ובהתאם לעקרונות הקואופרציה והעקרונות המפורטים בסעיף  0של תקנון זה.

.34

האגודה תבטיח את זכויות החבר ,המפורטות בתקנון זה ,באמצעות רשויותיה ואם יהיה צורך בכך  -באמצעות מוסדות
שיקבעו במיוחד לשם כך ואשר סמכויותיהם תהיינה בכפוף לסמכויות האסיפה הכללית ולסמכויות ועד ההנהלה.

.34

זכות ההשתתפות באסיפה כללית וזכות הצבעה בה לא תישללנה מחבר האגודה מחמת חוב כספי לאגודה או מסיבה אחרת ,כל
שהיא.

-5.34

חבר האגודה ימלא אחר הוראות התקנון הזה ,אחר החלטות האסיפה הכללית ורשויות האגודה האחרות ואחר הוראותיהן.

.31

הרשומות בספרי האגודה תחייבנה את חבר האגודה בקשר לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה ובקשר לכל עניין הנוגע
לתביעותיו מהאגודה.

.32

דין חתימה על התחייבות הנובעת מתקנון זה כדין התחייבות הנובעת מחברות באגודה.

.33

חבר האגודה ישתתף בהונה ,ישלם את חלקו בהון זה וישלם את החובות שהוא חייב לה בהתאם לחשבונות שיוגשו לו על ידי
האגודה ובהתאם להחלטות רשויותיה וכן בשעורים ובמועדים אשר יקבעו על ידי רשויות אלו ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף 02
לעיל.

.33

חבר האגודה ימלא את התחייבויותיו כלפיה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויותיה.

פרק ד' :רשויות האגודה
האסיפה הכללית
.33

הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה ואת דרכי פעולתה ,תחליט
בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות פקודות האגודות השיתופיות ,תקנות
האגודות השיתופיות ותקנון זה.

.33

האסיפה הכללית תוכל להתחיל בדיוניה ולקבל החלטות  -אם היא תפתח על ידי היושב ראש שלה בנוכחות לפחות רבע מחברי
האגודה.

.33

אם בשעה הקבועה בהזמנה לאסיפה הכללית ,לא יהיה המניין הדרוש של חברים ,כאמור בסעיף  16לעיל  -תדחה האסיפה
הכללית בחצי שעה לפחות  ,אך לא מאוחר משלושים ימים ,וכל מנין של חברים יהווה מנין חוקי לקיום האסיפה הנדחית ,אך
לא פחות מ 2 -חברים.

.34

לכל חבר תהיה זכות דיעה והצבעה אחת בלבד בכל צורת הצב עה באסיפה הכללית .בקרות אחד מהאירועים המפורטים בסעיף
 22לעיל ,יהיו לכל חבר זכויות הצבעה בהתאם למספר יחידות השתתפות ההשתתפות המוחזקות על-ידי כל חבר בהתאם
למפתח ייחוס הנכסים.

.34

ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת ידיים ותהיה גלויה ,אולם היא תהיה חשאית אם יידרש הדבר על ידי שליש
מהחברים הנוכחים באסיפה או על ידי מספר חברים גדול מזה .חברי האגודה רשאים להחליט על סדרי הצבעה שונים מהאמור
לעיל ולרבות על סדרי הצבעה בדרך של הצבעה בקלפי.

.34

כל החלטה באסיפה תתקבל ברוב קולות המצביעים ,פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נדרש  -בפקודת האגודות השיתופיות,
בתקנות האגודה השיתופיות או בתקנון זה -רוב גדול מהנ"ל.

.31

ואלה הנושאים בהם יתקבלו החלטות ברוב של שני שליש ,מבין חברי האגודה המשתתפים בהצבעה בתנאי שהשתתפו
בהצבעה לפחות  10אחוז מחברי האגודה:

.32

31.1

חלוקת רווחים באגודה.

31.2

כניסת האגודה לתחומי עסקים חדשים.

31.3

מכירה ,החלפה או העברה של נכסי דלא ניידי ,השייכים לאגודה.

31.3

ערבות של האגודה לצד ג' ו/או שעבוד של נכסי האגודה  -בסכום בלתי מוגבל ו/או לתקופה בלתי מוגבלת.

כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב את כל חברי האגודה ,בין אם הם נכח ו באסיפה ובין אם נעדרו ממנה ,בין אם
השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה ,בין אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו מהצבעה.

.33

האסיפה הכללית תיקרא בהחלטת ועד ההנהלה או בהתאם לדרישה בכתב ,המופנית לאגודה והכוללת את סדר יומה של
האסיפה הכללית הנדרשת ; וזאת אם הדרישה נתקבלה מרשם האגודות השיתופיות ו/או מרואה חשבון האגודה ו/או מועדת
הביקורת ו/או משליש אחד ,לפחות ,מכלל מספר חברי האגודה .נתקבלה דרישה כאמור יקרא ועד ההנהלה לאסיפה כללית
תוך ( 00שלושים) יום מיום קבלת הדרישה.

-8.33

כל פגם בסדרי קריאתה של אסיפה כללית או בניהולה או כל פסול בחברותו באגודה של אדם שהשתתף באסיפה זו  -לא יפגעו
בכשרות החלטותיה ,אם על ידי כך לא נגרם במישרין עיוות דין.

.33

הזמנה לאסיפה כללית תיערך בכתב ,תכלול את סדר יומה ,תפורסם במקום ציבורי ו/או תשלח לכל חברי האגודה וכל זאת לא
יאוחר מיומיים (ארבעים ושמונה שעות) לפני מועד האסיפה.

.33

האסיפה הכללית תאשר את סדר יומה בתחילת האסיפה ותוכל להחליט אך ורק בעניינים ולגבי נושאים שנכללו מלכתחילה
בסדר היום שפורסם בהזמנה לאותה אסיפה.

.33

הוחלט באסיפה כללית לדון בעניינים ובנושאים שלא נכללו בסדר היום המוצע  -יתקיים הדיון בעניינים ובנושאים אלה
באסיפה כללית נדחית שתיקרא על ידי ועד ההנהלה בהתאם לתקנון זה.

.34

ועד ההנהלה יקרא כל שנה לאסיפה כללית שנתית וזאת לא יאוחר מתום תשעה חודשים לאחר תום שנת הכספים של האגודה.

.34

בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית יכללו הסעיפים הבאים:
.34.1

דיון במאזן בדו"ח הרווח וההפסד ואישורו;

.34.2

דין וחשבון של רואה חשבון האגודה;

.34.3

הערות רשם האגודות השיתופיות לנ"ל – אם יהיו כאלה;

.34.3

דין וחשבון ועד ההנהלה של פעולות האגודה;

.34.3

דיון והחלטה בדבר העודף או הגירעון ,הכל לפי העניין;

.34.3

דיון בתקציב השנתי ואישורו;

.34.3

דין וחשבון ועדת הביקורת;

.34.4

בחירת רשויות האגודה;

.34.4

מנוי או החלפת רואה חשבון האגודה ותנאי העסקתו.

.34.14
.34

כל עניין מחוץ לנ"ל ,שנכלל על ידי ועד ההנהלה בסדר יומה של האסיפה.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,רשאית כל אסיפה כ ללית ,לדון ולהחליט גם בעניינים שהם בסמכויותיה של אסיפה כללית שנתית,
כולם או מקצתם.

.31

בכל אסיפה כללית יבחרו יושב ראש האסיפה ומזכיר האסיפה ,לא נבחרו שני אלה יכהן יושב ראש ועד ההנהלה כיושב ראש
האסיפה וחבר שימונה על ידו יכהן כמזכיר האסיפה.

.32

כל הדברים הנדונים באסיפה הכללית וכל החלטותיה ירשמו בספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות.

.33

בכל פרוטוקול של אסיפה כללית ירשמו מספר חברי האגודה המשתתפים בה.

.33

כל פרוטוקול של אסיפה כללית ,על כל דפיו ועל כל העתקיו ,יחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה וליד
חתימות אלו תוטבע חותמת האגודה.
ועד ההנהלה

.33

ועד ההנהלה יפעל לטובת האגודה במסגרת מטרותיה ,בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפות הכלליות של חברי
האגודה.

.33

לועד ההנהלה כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה ,פרט לסמכויות האסיפה הכללית השמורות במפורש לה ורק לה הן לפי פקודת
האגודות השיתופיות ,הן לפי תקנות האגודות השיתופיות והן לפי הוראות התקנון הזה.

.33

ועד ההנהלה ,יו"ר וועד ההנהלה וגזבר האגודה יבחרו ע"י חברי האגודה בקלפי.

.34

מספר חברי הועד יהא לפחות חמישה חברים ולא יותר מתשעה חברים.

-2.34.1

הרכב ועד ההנהלה יכלול את החברים הבאים:
.34.1.1

יושב ראש ועד ההנהלה שהוא גם חבר האגודה.

.34.1.2

בין שניים לשישה נציגי ציבור שהם גם חברי האגודה.

.34.1.3

היועץ המשפטי של האגודה.

.34.1.3

מנהל הכספים של אגודה.

.34.2

גזבר האגודה וכן היועץ הכלכלי של האגודה יהיו משתתפים קבועים (שאינם חברי ועד) בישיבות ועד ההנהלה.

.34

תקופת כהונתו של ועד ההנהלה תהיה ( 4ארבע) שנים.

.44

ועד ההנהלה יתאסף לפי הצורך ולא פחות מפעם אחת ב -0חודשים.

.41

יושב ראש ועד ההנהלה יקרא את הועד לישיבה בכל עת שתראה לו וכן כל פעם כאשר יקבל דרישה לכך מאת שנים מבין חברי
ועד ההנהלה ו/או מאת רואה חשבון האגודה.

.42

נקרא ועד ההנהלה לישיבה ,כאמור ,והיושב ראש לא בא לישיבה  -יוכל למלא את תפקידיו בישיבה זו חבר אחר של ועד
ההנהלה.

.43

בהצבעה בישיבת ועד ההנהלה יהיה לכל חבר הועד קול אחד בלבד.

.43

בכפוף לאמור בתקנון זה יוכל ועד ההנהלה לדון בישיבתו בכל עניין שהוא ולקבל החלטות בישיבתו בכל עניין שהוא.

.43

החלטת ועד ההנהלה תתקבל ברוב קולות חבריו.

.43

ועד ההנהלה יסמיך שניים או יותר מחבריו  -או אחד מחבריו ונוסף לו אחד או יותר מעובדי האגודה  -לחתום בשם האגודה על
מסמכים ותעודות וחתימותיהם ביחד של שניים מבין בעלי זכות החתימה האלה יצורף חותמת האגודה תחייבנה את האגודה,
וזאת בתנאי כי לפחות אחד מהחותמים בפועל יהיה חבר ועד ההנהלה.
.43.1

ערבות של האגודה לצד ג' ו/או שעבוד של נכסי האגודה – בסכום הגבוה ממסגרת האשראי להון-חוזר ו/או לתקופה
העולה על שנת כספים אחת ,תחייב את אישור ועד ההנהלה ברוב של שני שליש מחבריו.

.43

החלטת ועד ההנהלה  -בדבר חתימה בשם האגודה ובדבר זכות חתימה בשם האגודה  -תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה כדין
או כל עוד לא נתקבלה כדין על ידי ועד ההנהלה החלטה אחרת בדבר חתימה ובדבר זכות חתימה.

.44

רק אי שור רואה חשבון האגודה ו/או עו"ד האגודה בדבר זכות החתימה בשם האגודה יוכל לשמש אישור על כך.

.44

ועד ההנהלה חייב בניהול סדיר ויעיל של פנקס חברי האגודה ,ברישום כל חברי האגודה בפנקס זה  -בשמו המלא ,הרשמי
והמדויק של כל אחד מחברים אלה  -וכן ברישום תאריך קבלתו של חבר האגודה מיד לאחר קבלתו ותאריך פקיעת חברותו של
חבר האגודה באגודה מיד לאחר פקיעה זו .ועד ההנהלה חייב בביצוע הוראות סעיף זה בכפיפות להוראות סעיפי תקנון זה
הדנים בחברות באגודה.

.44

כל הדברים הנדונים בישיבת ועד ההנהלה וכל החלטותיו ירשמו בספר הפרוטוקולים של ישיבות ועד ההנהלה ,ויובאו לידיעת
החברים ,בהתאם לנוהלים המקובלים לכך בקיבוץ.

.41

כל פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה ,על כל דפיו ועל כל העתקיו ,ייחתם על ידי יושב ראש הועד או על ידי חבר הועד הממלא את
מקומו בישיבה זו וליד חתימה זו תוטבע חותמת האגודה.

.42

ועד ההנהלה ,בשם האגודה ,יקבל לעבודה עובדים ,יעסיקם ויפטרם הכל בהתאם לצרכיה ולשם השגת מטרותיה.

.43

גזבר האגודה יפעל בהתאם להוראות ועד ההנהלה וכן יפעל:
.43.1

לתכנון משק הכספים של האגודה ולניהולו;

.43.2

לשמירת האמצעים הכספיים של האגודה ,להחזקתם ולשלמותם של המזומנים ,השיקים ,ההמחאות ,השטרות
והאמצעים הכספיים האחרים;
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.43

.43.3

להשגת אשראי בשוטף בלבד.

.43.3

לגביית החובות המגיעים לאגודה;

.43.3

לביצוע התשלומים שועד ההנהלה יחליט עליהם.

הגזבר ימסור דין וחשבון על פעולותיו הכספיות ,על הפעולות שתבוצענה על ידיו בתוקף תפקידו ועל מצבה הכספי של האגודה -
בכל עת שיידרש לכך על ידי ועד ההנהלה או על ידי ועדת הביקורת או על ידי רואה חשבון האגודה.

.43

לא ישמש אדם כחבר ועד ההנהלה או בעל זכות חתימה בשם האגודה או חבר ועדת ביקורת אם קיימת לגביו אחת הנסיבות
המונעות ממנו ,לפי תקנות האגודות השיתופיות ,להיות חבר ועד ההנהלה .אם נוצרה אחת או יותר מנסיבות אלו במהלך
כהונתו ,יחדל באופן מיידי משמשו בתפקיד האמור.
ועדת הביקורת

.43

האסיפה הכללית השנתית תבחר כל שנה ועדת בקורת בת שלשה חברים תקופת כהונתה של ועדת הביקורת תהיה  4שנים.

.43

חבר ועדת הביקורת יהיה בן  21שנה לפחות.

.44

אלה לא יהיו חברי ועדת הביקורת :חברי ועד ההנהלה ,קרוב של חבר ועד ההנהלה ובעל זכות חתימה בשם האגודה.

.44

ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית וכל אסיפה כללית שתיקרא לפי דרישת הועדה הזו.

.144

ישיבות ועדת הביקורת תתקיימנה בעת הצורך ולא פחות מפעמיים בשנה.

פרק ה' :סכסוכים
.141

ישוב סכסוכים
כל סכסוך ,הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה ,לרבות פרוש תקנון זה ,אשר יפרוץ בין :חברים ,חברים לשעבר ,אנשים
או תאגידים התובעים באמצעות החברים או באמצעות חברים לשעבר  -מצד אחד ,לבין האגודה ,חבריה ,פקידיה או חברי ועד
ההנהלה שלה  -מצד שני .יימסר לבורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמה בין הצדדים ובהעדר הסכמה בתוך  10ימים יועבר
הסכסוך בהתאם לבחירת התובע בפני רשם אגודות שיתופיות כאמור בסעיף  )2( 12לפקודת אגודות שיתופיות או לפני בית
משפט מוסמך.

.142

הבורר שיפעל לישוב סכסוך בהתאם לתקנון זה:
.142.1

לא יהיה קשור בדיני ראיות ,דיני נוהל וסדרי דין וכן בחוק המהותי.
וכן -

.142.2

לא יהיה מוגבל בקבלת החלטה ,במתן פסק ומבחינת הזמן;
וכן -

.142.3

יוכל לקבל כל החלטה שהיא ולתת כל פסק שהוא ,לרבות צו זמני ,צו מניעה ,צו עשה ,ביצוע בעין ,הן חלקיים והן
סופיים והן על דרך פשרה וכן הוא יוכל לא לאשר פשרה בין הצדדים בסכסוך.

.142.3

בהחלטותיו יתחשב הבורר בהחלטות שהתקבלו באסיפת הקיבוץ בנוגע למפתח ייחוס ההון לחברים.

.142.3

הבורר ינמק את פסיקתו.

פרק ו' :פירוק האגודה
.143

החלטה על פירוק
ההחלטה לפרק את האגודה תהיה בת תוקף:
.143.1

אם נקראה אסיפה כללית מיוחדת לשם דיון והחלטה על פירוק האגודה; וכן

.143.2

אם הצביעו בעד ההחלטה לפרק את האגודה ,באסיפה הכללית המיוחדת הנ"ל ,שלושה רבעים מחברי האגודה; וכן

-11.143.3
.143

אם שלושה רבעים מחברי האגודה חתמו על הבקשה המפורטת בסעיף ( )46.1של פקודת האגודות השיתופיות.

במקרה של פירוק האגודה ולאחר סילוק כל חובותיה ולאחר האמור בסעיף  0.6לעיל  -יחולקו כל הזכויות ,הנכסים והכספים,
שיישארו בידי האגודה  -בהתאם למפתח ייחוס הנכסים המפורט בסעיף  26לעיל.

.143

במקרה של פירוק האגודה  -הוצאות הפירוק תכללנה בחובות האגודה.

.143

חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה ,במקרה של פירוקה ,בסכום של ( 100מאה) ש"ח וזאת בנוסף לאחריותו בסכום
השתתפותו בהון האגודה.

פרק ז' :התקנון ושינויים בו
.143

חוזה
תקנון זה מהווה חוזה בין חברי האגודה ,בינם לבין עצמם ,וכן בין החברים  -לבין האגודה ויהא כפוף לחוזה היזמות להקמת
אגודה זו .וכן להחלטות אסיפת הקיבוץ בדבר ייחוס ההון כפי שהוחלטו באסיפות הכלליות של הקיבוץ.

.144

ייפוי כח
תקנון זה מהווה יפוי כח בלתי חוזר והרשאה בלתי חוזרת לאגודה לפעול בשם חבר באגודה בכל עניין בתחום מטרותיה
וסמכויותיה כל זמן שלא פקעה חברותו ובלבד שלא יהא ביפוי כח זה כדי לחייב את החבר בחוב כלשהו שלא בהסכמתו.

.144

שטר בוררים
תקנון זה מהווה גם הסכם בוררות כללי ומיוחד ולא יהיה צורך בחתימת הסכמי בוררות נפרדים בכל עניין הקשור בבוררות
והמוזכר בתקנון זה.

.114

תקנון זה ,כהסכם בוררות ובהתאם לסעיף דלעיל ,יהיה בתוקף עד לקבלת החלטה או עד למתן פסק בכל עניין שהוא שאפשר
להביאו לבוררות לפי תקנון זה; ולגבי עניין שהובא לבוררות  -עד לקבלת החלטה סופית או עד למתן פסק סופי.

.111

שינוי תקנון
ועד ההנהלה יקרא לאסיפה כללית לשם דיון והחלטה בדבר שינוי תקנון:
.111.1

כאשר ימצא ועד ההנהלה לנכון לעשות זאת; או

.111.2

כאשר דרישה בכתב שהופנתה לאגודה והכוללת הצעת שינוי תקנון נתקבלה מאת חברי האגודה שמספרם אינו קטן
מרבע חברי האגודה.

.112

החלטה של שינוי תקנון זה תהיה בת תוקף:
.112.1

אם הי א נתקבלה באסיפה כללית או הצבעה בקלפי ,בהסכמת שלושה רבעים מכלל המשתתפים בהצבעה והשתתפו
בהצבעה לפחות שני שליש מחברי האגודה.

.112.2

אם נתקיימו לגבי החלטה זו הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה
הכללית שבה דנים על שינוי תקנון ובדבר מספר המצביעים בעד ההצעה על שינוי זה; וכן

.112.3

אם רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה הזו.

פרק ח' :פרשנות ,ביטוח ושיפוי
.113

פרשנות
בתקנון זה הביטויים הרשומים מטה יפורשו כמפורט להלן:
.113.1

תקנון  -תקנון זה יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר ושום סעיף של תקנון זה ושום הוראה מהוראותיו לא יפורשו
כאילו הם באים לצמצם הוראה אחרת ,אלא להפך; וכן כל סעיף וכל הוראה יראו אותם מצטברים וגם או מהווים
הוראה נפרדת;

-12.113.2

בכל מקרה בו מוזכר בתקנון זה הביטוי" :האסיפה" ,ו/או "האסיפה הכללית" ו/או "האגודה" – הכוונה היא
לאסיפת "ע.ח.א נאמנות  "2002ולאגודת "ע.ח.א נאמנות  – "2002אלא אם נאמר בהוראה כל שהיא של תקנון זה,
במפורש אחרת.

.113.3

מטרות וסמכויות  -כל אחת מהמטרות ומהסמכויות ,בין אם היא מפורטת בסעיף נפרד של תקנון זה ובין אחרת,
היא מטרה או סמכות נפרדת ובלתי תלויה אחת מרעותה וכ ל הנאמר בתקנון זה לגבי המטרות והסמכויות וכל
הנאמר בסעיפים  4 ,0של תקנון זה יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר;

.113.3

לשון יחיד  -כולל רבים ולהפך ,אלא אם נאמר בהוראה כל שהיא של תקנון זה ,במפורש או מכללא ,אחרת;

.113.3

לשון זכר  -כולל נקבה ולהיפך.

.113.3

בפרשנותו של תקנון זה תלקחנה בחשבון ההחלטות שנתקבלו באסיפת הקיבוץ לעניין ייחוס ההון לחברי הקיבוץ,
אשר אושרה בקלפי של הקיבוץ ביום .28.1.00

.113

האגודה רשאית להתקשר בחוזה או בחוזים לביטוח אחריותו של נושאי משרה בה ,או מקצתה ,בשל אחת מאלה:
.113.1

הפרת חובת זהירות כלפי האגודה או כלפי אדם אחר;

.113.2

הפרת חובת אמונים כלפיה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע
בטובת האגודה;

.113.3
.113

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

האגודה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:
.113.1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק בורר שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר
בידי בית המשפט ,בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

.113.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית המשפט,
בהליך שהוגש נגדו בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה באגודה.

