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        אספהאספהאספהאספהועדת ועדת ועדת ועדת תקנון תקנון תקנון תקנון 

        הקדמההקדמההקדמההקדמה

ת הוראות ") נועדו להשלים אאספהקובץ התקנות והנוהלים המובאים בזאת (להלן: "תקנון 

(להלן: (להלן: (להלן: (להלן: הכללית במעגן מיכאל היכן שנפסקים דיני פקודת האגודות השיתופיות  אספהה

ותקנות ההתאגדות  (להלן: "התקנות")(להלן: "התקנות")(להלן: "התקנות")(להלן: "התקנות")תקנות האגודות השיתופיות שהוצאו מכוחה  "הפקודה"),"הפקודה"),"הפקודה"),"הפקודה"),

  . (להלן: "התקנון")(להלן: "התקנון")(להלן: "התקנון")(להלן: "התקנון")של הקיבוץ 

  כוונתה לשני המינים. הערה: להלן לשון זכר

  

) היא הרשות העליונה של הקיבוץ, והיא רשאית להחליט ספהאהכללית (להלן: ה אספהה 

בכל עניין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו ושאינו מתנגד ליסודות הקיבוץ (סעיף 

 תקנון").תקנון").תקנון").תקנון")."לללל 86

שמשמעותו באגודה  "הדמוקרטיה הישירה""הדמוקרטיה הישירה""הדמוקרטיה הישירה""הדמוקרטיה הישירה"הכללית את עקרון  אספהבמהותה מבטאת ה 

אגודה יהיה למצער דעה אחת בעסקיה אך "לכל חבר של  כל אחד קול אחד"כל אחד קול אחד"כל אחד קול אחד"כל אחד קול אחד"שיתופית הוא "

 ) ל"פקודה"). 1(16לשום חבר לא תהא יותר מדעה אחת." (סעיף 

הכללית אם בדרך של הבאתו בפני המזכירות,  אספהכל חבר רשאי להביא את עניינו בפני ה 

 10%ל"תקנון", ואם בדרך של גיוס דרישה של לפחות  111אם בדרך של ערעור על פי סעיף 

הכללית לא תדון בנושאים אישיים שבין  אספהה ל"תקנון". 89בוץ  על פי סעיף מחברי הקי

חברים ו/או בין החבר לרשויות הקיבוץ. חבר המבקש לערער על החלטת הרשויות בעניינו 

את  להעביר האחריות – אספהאו בוועדת ערעורים. בחר ב אספהיוכל לבחור לעשות זאת ב

יביא את עניינו  –; בחר בוועדת ערעורים אספהועדת תהיה בידי המזכירות ו אספהעניינו ל

 אספהעל פי הוראות תקנון הוועדה, ויראו בהחלטת הוועדה כהחלטת  "ועדת ערעורים""ועדת ערעורים""ועדת ערעורים""ועדת ערעורים"בפני 

 לכל דבר ועניין.

  

 

  תאריך שינוי אחרון ו/או  גרסה

  גוף מאשר

ועדה  /תמרכז  מהות השינוי

  /תמאשר

  מאשר /המזכיר
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  לתקנון זה נספח א' �
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        אספהאספהאספהאספהועדת ועדת ועדת ועדת 

    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

 ממלא מקום". ,והעדרוביהיה " אספהאו מזכיר ה אספהבכל מקום שנאמר יו"ר ועדת 

בלבד. בסמכותה  אספהבור, מטעמו ולמענו, וכפופה להיא שלוחת הצי אספהועדת  ....אאאא    

החל מההודעה על כינוסה וכלה בפרסום  אספהובאחריותה לפקח על מהלכי ה

 החלטותיה.

כוועדת קלפי לכל דבר ועניין  אספהבנוסף לתפקידיה שיוגדרו להלן, תכהן ועדת  ....בבבב    

 א' ל"תקנון". 96כמתחייב מסעיף 

 לעיל יהיו כדלהלן: מתוקף סמכותה כאמור אספהתפקידי ועדת  ....גגגג    

והמזכיר האחראי  אספהע"י יו"ר ועדת  –ופרסומו לציבור   אספהסדר היום של ה •

 .אספהעל ה

והמזכיר  אספהעל ידי יו"ר ועדת  -ופרסומם לציבור  אספהקביעת מועד ויו"ר ל •

 אספההאחראי על ה

 ופרסומו לציבור אספההכנת חומר רקע ל •

 ניסוח והכנה של טפסי ההצבעה •

  אספההתנהלות הפיקוח על  •

 מתוקף כהונתה כוועדת קלפי –ניהול ההצבעות בקלפי  •

 אספהרישום פרוטוקול כחוק בחתימת יו"ר ומזכיר ה •

 פרסום ההחלטות לציבור באמצעי התקשורת השונים •

 .בתוקף תפקידם אספהלכהן כיו"ר ה םרשאי יהיו או המזכיר/ה אספהיו"ר ועדת ה ....דדדד    

 מסויימת ובין בדרך כלל. אספה, בין לאספהתבחר יו"ר  אספהדת וע ....הההה    

 יכהן מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת הקלפי.  אספהיו"ר ועדת  ....וווו    

בה יידרש לכהן  אספה, למעט אספהיכהן מתוקף תפקידו כמזכיר ה אספהיו"ר ועדת  ....זזזז    

 . אספהכיו"ר ה

    הרכב הוועדההרכב הוועדההרכב הוועדההרכב הוועדה .2

  תכלול את החברים הבאים: אספהועדת 

 יו"ר הוועדה שייבחר  ע"י הציבור ....אאאא    

 קידומזכיר אחראי בתוקף תפ ....בבבב    

  אספהארבעה נציגים נבחרים מקרב הציבור ע"י ה ....גגגג    

  אחד של ועדת תקשורת.נציג  ....דדדד    
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    התנהלותהתנהלותהתנהלותהתנהלות .3

תתכנס כאשר יו"ר הוועדה יעריך כי נסיבות הנושא מחייבות זאת,  אספהמליאת וועדת  ....אאאא    

 אך לא פחות משמונה פעמים בשנה.

 תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה. אספהועדת  ....בבבב    

, ויתאם ישיבת הכנה אספהדורשים הכרעת המזכיר האחראי ירכז את הנושאים ה ....גגגג    

 עם יו"ר הוועדה. אספהל

לא יאוחר מעשרה  – אספהיו"ר הוועדה יהא אחראי לפרסם בתקשורת את דבר כינוס ה ....דדדד    

 . אספהימים לפני מועד ה

 .אספהיו"ר הוועדה יהא אחראי להכנת חומר רקע ל ....הההה    

 .אספהיו"ר הועדה יהא אחראי לתיעוד ולפרסום הכרעות ה ....וווו    

  

    אספהאספהאספהאספההההה

    אספהאספהאספהאספהאת נושא לדיון באת נושא לדיון באת נושא לדיון באת נושא לדיון בהבהבהבהב .1

, חייב להיות מפורסם לציבור תחת הכותרת אספהככלל, כל נושא/סעיף המובא ל ....אאאא

  .אספה" על מנת להיכלל בסדר היום של האספה"לקראת 

תחת  אספהוהמזכיר/ה לפרסם את סדר היום של ה אספהבאחריות יו"ר ועדת  ....בבבב

על לוח  אספהה ימים לפחות לפני מועד 10". במידת האפשר אספההכותרת "לקראת 

 .  במידת האפשראספהועד הלפני מ  )שני עלוניםימים ( 10 -כ   המודעות ובעלון

  אתר האינטרנט הפנימי ובאמצעים אחרים.יפורסם ב

(שני  אספהעל מגיש ההצעה לפרסם את הצעתו לציבור בעלון היוצא שבועיים לפני ה ....גגגג

  ) או בדף הסבר לתאי החברים במועד סמוך.אספהעלונים לפני ה

" את הרוב אספהאת בכל מקרה שנדרש רוב שאינו רוב רגיל, יש לציין בפרסום "לקר ....דדדד

 דון. הדרוש בסעיף הנ

 נושא יכול להיות מובא לדיון באספת הקיבוץ באחת מן הדרכים הבאות:  ....הההה

     חבר רשאי  - ) על ידי המזכירות או ע"י חבר לאחר פרסום החלטת המזכירות לציבור 1(

  לטת המזכירות וזאת תוך שבועיים מיום הפרסום ( אחרילדרוש דיון על הח    

 לכל דבר ועניין). אספהשבועיים רואים בדו"ח המזכירות החלטת     

  ) על ידי כל אחת מהוועדות או המועצות, ובלבד שהודעה על הסעיף פורסמה לציבור2(

    ...."אספהבהתאם לנוהלי הפרסום של "לקראת     
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      ירות/ועדה/מועצה או כל רשות אחרת בקיבוץ,) בדרך של ערעור על החלטת מזכ3(

  כאמור במבוא,  וזאת לאחר שנערך דיון חוזר בגוף מקבל ההחלטה בנושא הערעור.    

  .אספהתהיה בידי המזכירות או ועדת  אספההאחריות על העברת הסעיף ל    

  

    התכנסותהתכנסותהתכנסותהתכנסות .2

 תתכנס במועד ובשעה הנקובים בפרסום המוקדם. אספהה ....אאאא    

 אספהתוך שהוא מכריז על שם האגודה, מספר ה אספהאת ה יפתח אספהיו"ר ה ....בבבב    

 ותאריך התכנסותה.

 תאשר את סדר היום. אספהה ....גגגג    

 על פי סדר היום שאושר. אספהיחל בניהול ה אספהיו"ר ה ....דדדד    

    התנהלותהתנהלותהתנהלותהתנהלות      ....3333

לתקנות  9מכוח הסמכויות המוקנות לו על פי סעיף  אספהינהל את ה אספהיו"ר ה ....אאאא    

 ), ויפעל בין השאר כדלהלן:1973ודה התשל"ה האגודות השיתופיות (רשויות האג

 תתנהל על פי סדר היום שאושר. אספה)    ידאג כי ה1(

 יעניק את זכות הדיבור לדוברים על פי סדר היום שנקבע. )2(

 .אספהבעניין סדרי הדיון ב אספהיחליט בכל שאלה שתתעורר במהלך ה )3(

 ידאג לרישום פרוטוקול במהלך הדיון. )4(

 .אספהיבור במהלך הידאג לתרבות הדיון והד )5(

אם עומדים על סדר יומה עניינים הנוגעים ישירות לו או לבני  אספהלא יכהן חבר כיו"ר ה ....בבבב    

 משפחתו מדרגה ראשונה.

 בשידורים חוזרים. וכל שניתן תצולם בוידיאו ותשודר לציבור בזמן אמיתי, אספהה ....גגגג    

חשיפת  תהא ריבונית להחליט על ביטול השידור בוידיאו, אם תמצא כי אספהועדת  ....דדדד    

 הנושאים שעל סדר היום עלולה לגרום נזק למעגן מיכאל.

מידע או י אין לפרסם ברבים בצורה כלשהי ועד גמר ההצבעה בקלפ אספהמתום ה  ....הההה    

 .אספההסברים נוספים הנוגעים לסעיפים באותה 

רשאים לדחות את הדיון בסעיף מסוים (גם אם  אספהומרכז ועדת  אספההמזכיר, יו"ר ה ....וווו    

 ם לפני כן) במקרים הבאים:נקבע בסדר היו
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  ) בסעיף הנוגע לאדם מסוים במקרה שאינו נוכח בדיון בסעיף זה, או במקרה1(

  זאת למעט מקרים עליהם שיובהר כי לא הובא לידיעתו כי יתקיים דיון בעניינו.    

  הוחלט מראש כי דיון יערך שלא בנוכחות נשוא הדיון.     

  ) בכל מקרה שמציע ההצעה/הסעיף או איש מטעמו לא נוכח בדיון.2(         

 ) קיים ספק לגבי הצעה שמועלית שאינה מוכנה לדיון ו/או להצבעה בקלפי.3(                  

    הצבעותהצבעותהצבעותהצבעות    .    .    .    .    4444 

כללית תהא בהרמת ידיים או בכל דרך אחרת  אספהל"תקנות" קובע כי ההצבעה ב 11סעיף 

א' ל"תקנון" מצמצם את היריעה וקובע כי  96ה. יחד עם זאת, סעיף שנקבעה בתקנון האגוד

לקיימה באופן לקיימה באופן לקיימה באופן לקיימה באופן     ברוב מיוחסברוב מיוחסברוב מיוחסברוב מיוחסהכללית הכללית הכללית הכללית     אספהאספהאספהאספה"הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי אלא אם החליטה ה"הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי אלא אם החליטה ה"הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי אלא אם החליטה ה"הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי אלא אם החליטה ה

  ".אחראחראחראחר

  א. התנאים לקיום הקלפי:

ולא יאוחר מסוף השבוע שלאחריו,  אספההקלפי יתקיים בסוף השבוע שבו התקיימה ה. . . . 1

    , בימים ובשעות כדלהלן:קיבוץבחדר האוכל של ה

וביום ו' בין  20:00 – 19:00,  14:30 – 11:30,  09:30 – 07:00ביום ה' בין השעות 

  .09:30 – 07:00השעות 

 בלבד. אספה. הצבעה שאינה דרך האינטרנט תעשה בקלפי ה2

 .  הצבעה באמצעות האינטרנט תיעשה עפ"י הנוהל הבא:3 

  ינטרנט תתאפשר מעת פתיחת הקלפי ותימשך ברציפות עד לסיוםההצבעה בא  3.1               

 ההצבעה וסגירת הקלפי באופן סופי.                     

  אפשרות ההצבעה תתאפשר אך ורק דרך מחשב הנמצא ברשת האינטרנט  3.2         

  .הפנימית של קיבוץ מעגן מיכאל                     

  בצע באמצעות זיהוי משתמש וסיסמא.ההצבעה תת  3.3               

  לנוסח דף ההבעה המודפס.  זהה לחלוטיןנוסח דף ההצבעה האלקטרוני יהא   3.4               

  שמות המצביעים באינטרנט ייגרעו ברציפות מהזכאים להצביע ברשימה   3.5               

 המודפסת.                     

  או המזכיר או מי מטעמם אספהתקלה טכנית או אחרת, מרכז ועדת  במקרה של  3.6               

  יבטל זמנית או בכלל את ההצבעה האלקטרונית עד לאיתור התקלה ותיקונה.                     

 העניין יפורסם באמצעי התקשורת השונים בהתאם ליכולת.                     

  

  לשנות את זמני ההצבעה תוך פרסום הודעה והמזכיר יהיו רשאים אספהיו"ר ועדת .  4   

  ככל שניתן. לציבור מעל גבי לוח המודעות, ובתקשורת הפנימית       
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  ברוב  להחליט כי הרוב הנדרש בהצבעה בנושא עקרוני מהותי יוכרע אספהרשאית ה.  5             

  א, ובלבד שעניין הרוב או אחר מסך המצביעים באותו נוש 60%או  2/3מיוחס של                  

  . היה ויש חילוקי דעות לגביאספההמיוחד הנ"ל הועלה לדיון על סדר היום של ה                 

  הצורך ברוב מיוחד, יובא העניין בנפרד כהצבעה מקדימה להצבעה שבמחלוקת,                  

    כאשר בהצבעה המקדימה יידרש רוב רגיל.                  

  כאשר הרוב הדרוש אינו רוב רגיל יש לציין זאת על גבי דף הקלפי, וגם כאשר הרוב                  

 הנדרש ייקבע בהצבעה מקדימה, יצוין הדבר על גבי דף הקלפי.                 

 במהלך ההצבעה יתקיימו הנהלים הבאים: .ב

 .אספהנוכחות חבר ועדת קלפי בנקודת הצבעה או מי שמונה ע"י יו"ר ועדת  )1(

 תיבת קלפי נעולה. )2(

 רשימת זכאים להצביע. )3(

ימנו חברי ועדת הקלפי את הקולות ויסכמו את תוצאות ההצבעה  בתום ההצבעה .ג

 במתכונת כדלהלן:

 . אספהיפתחו את תיבת הקלפי בנוכחות שני חברים כאשר אחד מהם חבר ועדת  )1(

  ימנו את פתקי ההצבעה, יצרפו אליהם את מניין קולות המצביעים באינטרנט, )2(

  ויסכמו את תוצאות ההצבעה, ע"י שני סופרים לפחות, כאשר אחד מהם חבר ו.  

 .אספה  

 תואם את רשימת המצביעים. –בקלפי ובאינטרנט  –יבדקו כי סך הקולות הנמנים  )3(

 שני חברי וועדה יחתמו על פרוטוקול ההצבעה שיכלול כדלהלן: )4(

 שם האגודה ותאריך ההצבעהא.                    

 מספר המצביעיםב.                    

 בהתאם לאופי ולנוסח טופסי ההצבעה. תוצאות ההצבעהג.                    

   גם – שמית (בחירות או אחרת) יודיעו את תוצאות ההצבעה למזכירות, ובהצבעה )5(

 לנשוא הסעיף. אולמי שעמדו לבחירה,   

 יפרסמו את התוצאות לציבור באמצעי התקשורת השונים. )6(

  והמזכיר לדחות את פרסום תוצאות  אספההאמור, רשאים יו"ר ועדת  למרות )7(

  הצבעה בסעיף מסוים לשם בירור נוסף, אם נוכחו שהייתה תקלה במהלך  

 ההצבעה.   
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        דיון חוזרדיון חוזרדיון חוזרדיון חוזר.   .   .   .   5555                                        

אלא בחלוף שנה ממועד פרסום  אספהלא יהיה דיון חוזר על החלטת  .א

  ההחלטה לציבור.

אם נתגלו נסיבות  אספהרך דיון חוזר בהחלטת למרות האמור לעיל, ייע .ב

הקודמת. ("התקנון" סעיף  אספהמהותיות חדשות שלא הובאו בפני ה

111.( 

יחליטו אם אכן הבקשה לדיון חוזר עונה לסעיף  אספההמזכירות וועדת  .ג

 ב' הנ"ל.

 ויובא לידיעת המבקש. אספהדבר הדיון החוזר יפורסם בסדר היום של ה .ד

, בהתאם לנהלים אספהזר ינמק את בקשתו להמבקש את הדיון החו .ה

 .אספהוהכללים של הבאת סעיף ל

הרוב הנדרש לקבלת החלטה בדיון החוזר הוא אותו הרוב שנדרש לקבלת  .ו

 ).95ההחלטה נשואת הדיון החוזר ("התקנון" סעיף 

 

  -סוף -
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   נספח א'

רעה בהם (ככלל נדרש רוב רגיל, אלא אם הנושאים שיוכרעו ע"י הצבעה בקלפי והרוב הנדרש להכ

  מצויין אחרת):

  נושאים עיקריים כגון:  בטחון סוציאלי, נוהלי עבודה, נושאים תנועתיים. .1

  שינויים מהותיים בנושאי נוהל ותקנונים פנימיים של הקיבוץ. .2

  תוכנית משק ותוכנית השקעות. .3

 יה"ס האזורי, ביה"ס המקומי.נושאי חינוך מרכזיים:  שינויים עקרוניים במערכת החינוך, ב .4

עפ"י דרישת רשם האגודה, פעם בשנה יש לאשר: את משרד רואי החשבון של המשק; המאזן  .5

  השנתי של המשק; ועד האגודה (מזכירות).

  בחירת בעלי תפקידים ומרכזי ועדות ורשויות. .6

  בבחירתם יש לשאוף להביא יותר מהצעה אחת לבחירה.  במידה ותובא הצעת יחיד 6.1

  .60% לבחירה עליה לקבל רוב מיוחד של       

  חייב קודם להביאה לידיעת ועדת אספהחבר הרוצה להציע הצעת חברים ישירות ל 6.2

  מינויים או לועדת כוח אדם.  כמו כן דרושה הסכמת החבר המוצע וחובה על המציע      

  .אספהלהציג את הצעתו בפני ה      

 ץ (מזכירות, ועדה, רשות והמועצה הכלכלית).ערעורים על החלטת רשות אחרת בקיבו .7

 .בתקנון הקיבוץ) 28מהמצביעים (סעיף  )2/3 ( 66.66% קבלת חבר: רוב של .8

מהמצביעים, ובתנאי שהשתתפו בהצבעה מעל למחצית )  2/3 ( 66.66% הוצאת חבר: רוב של .9

 .בתקנון הקיבוץ) 36חברי הקיבוץ (סעיף 

דרוש רוב ( .תקנון הקיבוץ)ב 18(סעיף  בקיבוץ חודשים 3הפסקת מועמדות של מועמד מעל  .10

להחליט  אספההרשות למזכירות במקום ל נתמיוחס ע"מ לאשר תקופה אחרת שבמהלכה נית

 . )על הפסקת מועמדות

מהמצביעים, ובלבד שמספר התומכים בהצעת  )3/4( 75%תיקון תקנון האגודה: רוב של  .11

  תקנון הקיבוץ).ב 118מכלל חברי הקיבוץ (ס'  56.25%התיקון לא פחת מ 

  ).תקנון הקיבוץב 46מכלל חברי הקיבוץ (סעיף ) 3/4( 75% רוב של -פירוק הקיבוץ  .12

ואשר לפי  אספהכל נושא אשר לפי הפקודה, התקנות, התקנון או החלטת הקיבוץ ידון ב .13

 החלטת הקיבוץ יועבר להחלטה בקלפי.

  
 
 


