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 אסיפת חברים פרוטוקול

 2016 בינואר 3טבת תשע"ו,  כ"במתאריך 
 

 :סיכום דיון והחלטות בהתאם לסדר היום

 אסיפה ומזכיר/ת האסיפה.הבחירת יו"ר לסדר היום : 1סעיף  .1
 מר מיכאל נודלר נבחר כיו"ר האספה 

 הגב' אביגייל וייס נבחרה כמזכירת האספה.
 

(במקום  שבעה חבריםמספר חברי הוועד שיבחרו בכהונה הבאה יעמוד על לסדר היום:  2סעיף  .2
  .חמישה שכיהנו עד היום)

על הנעשה על ידי  סקירה קצרה ניתנה על ידי אביגייל וייס (נציגה של ועדת המשילות )
 .מועמדים בקדנציה הקרובה  7ה של הועדה כי יש לאפשר נהועדה  ועל המסכ

 הכללית לא הסמיכה את ועדת המשילות להציג נושאמר רפאלי מעיר כי האספה 
 מר נודלר עונה כי לא מדובר בסיף נפרד אלא ברקע למה הועדה הגיע למסכנה זו.

 

 כבר 7ל 5לשנות את מס' נבחרי ועד המנהל מהקולות רב בהצבעה הוחלט על פי 
 בבחירות הקרובות.

 

להמשיך ולקיים שיח ציבורי סביב שלב ל מנת הארכת כהונת וועדת משילות עלסדר היום:  3סעיף  .3
 נוסף בהצעת ועדת משילות.

 מעיר כי אין מספיק דיווחים לציבור.מר רפאלי 
מר בש עונה שהועדה נבחרה על ידי האספה וכי היא לא רצתה לפרסם דברים לא מוגמרים 

 ם חלקיים מעבר לפרסומים שהיו.ירהעמקה. זאת הסיבה שלא פורסמו דב בהמשךויש לצורך 
 יש קיוונים קונקרטים בבדיקה ועד לבחירות הבאות הועדה רוצה להגיש תוצר מוגמר.

 

להאריך את כהונת וועדת המשילות עד להגשת  הקולות רבבהצבעה הוחלט על פי 
 המלצות.

 

 .31/12/2014דוחות כספיים לשנה שנסיימה ביום אישור  .4
 ויגיש השגה לסעיף זה. סיפהמר רפאלי טען כי יש להביא את רואה החשבון של האגודה בא

מר בן עטר ענה כי אין צורך בנוכחות רואה חשבון .ודוחות כספיים חולקו למי שביקש. (כפי שצוין בהזמנה 
הישוב על מנת לקבל  חבר שמעוניין לעיין בדוחות הכספיים לפני האסיפה מוזמן לפנות למשרדילאספה  

 ).עותק מהדוחות
 הלהצבענעשתה על ידי רואה החשבון של האגודה ומציע להביא  צועיתמר בש הוסיף כי עבודה מק

 כספיים.האישור דוחות ו
 מר בן עטר הוסיף כי אין צורך להביא את הספרים של הועד המקומי לאישור האספה.

 .2014הכספיים לשנת לאשר את הדוחות  הקולות רבבהצבעה הוחלט על פי 
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 .2015לשנת  אגודה אישור מיסילסדר היום:  5סעיף  .5
  .2-11-15ן כי המיסים אושרו למעשה, כחלק מתקציב האגודה, באסיפה שנתקיימה ביום מר בן עטר ציי

 ב את תשומת המזכירות על ספק האם הועבר להצבעה סעיף המיסיםמר רפאלי הסאולם, 
 

 מר רפאלי מבקש לבטל את סעיף זה על מנת לקיים דיון נפרד בנוכחות תושבים 
 

 מר רוטנברג מגיב כי אם נקיים דיון נפרד לא יגיעו תושבים 
 

 מר בש שואל האם במידה ודוחים את הסעיף ניתן לגבות מיסים?
 

 יע לאספה לא חלק מהדיון יו"ר האספה קובע כי מי שלא הג
 

 מר בש מבקש לקיים את ההצבעה 
 

 יו"ר האספה מעלה את הסעיף להצבעה
  

  :סעיף ראשון מס מבנה ציבור
 זה ולשלם דמי שכירות  ה התושבים צריכים לממן כל חודש מסרדכי טוענת כי מס זה הינו גזל ולמגב' מ

 
 ציבור חדשים.  יהמנהל והוא עבור מבנ ציבור התקבל כשהוא כהן בוועד ר האספה מגיב כי מס מבנייו"
 

 גב' סימקוביץ שואלת לאן הכסף הלך?
 

 גב' צים מבקשת התייחסות המזכיר 
 

 מר בש מבקש להצביע 
 

 שאית . י ומר אבשרה מבקשים לקיים הצבעה חגב' מרדכ
 

 אחת עבור כל סעיפי המיסים  כדלקמן: חשאיתיו"ר החליט לקיים הצבעה זו כהצבעה 
 חודשי.₪  40 –. מס מבני ציבור 1
 חודשי.₪  180 –. מס תושב 2
 חודשי.₪  15 –. מס אמנה 3
 חודשי.₪  150 -. אגרת בטחון 4
 ₪. 20 -. מים מחיר קבוע 5
 חודשי.₪  2.5 –. גמ"ח אוכל 6
 חודשי.₪  2.5 –. גמ"ח תושבים 7

 
 לאשר מיסים כמפורט לעיל. קולות רבשאית הוחלט על פי בהצבעה ח 

mailto:tekoa.misrad@gmail.com


 כפר שיתופי בע"מ

 

 ב"ה

 

 
 
 

 TEKOA, DOAR-NA NORTHERN YEHUDAH 9090800  ▪ד.נ. צפון יהודה  
 :FAX 02-9962396פקס:   ▪  :TEL 02-9964521, 02-9964568 טל:

tekoa.misrad@gmail.commail: -E  

 
 
 
 
 

 
בתקנון  51תיקון סעיף  בנושא:כללית  אגודה לקריאת אסיפה ת חבריבקשלסדר היום:  6סעיף  .6

  .האגודה
שנה  21מספר חברי ועד ההנהלה יהיה חמישה לפחות, כשכל אחד מהם הוא בן :הנוסח לפני התיקון 

 לפחות.
שנה  21, כשכל אחד מהם יהיה בן שבעה לפחות מספר חברי ועד ההנהלה יהיה: הנוסח אחרי התיקון

 לפחות.
 

י רי ועד המנהל ללא שינוי תקנון (כפאת הגדלת מס' חב מציינת כי ועדת המשילות מבקשת לבחוןגב' צים 
 בטרם שינוי התקנון על מנת לבחון האם יש שיפור או לא הערב) . 2שהוחלט בסעיף

 
חברי ועד מנהל באופן קבוע. לדבריו מדובר במתנדבים  7מר רפאלי עונה כי ישוב בגודל של תקוע מצריך 

ם זמן פנוי להתעסק עם כל הנושאים שיש לתת עבורם מענה ועל כך המציאות מחייבת את שאין לה
 חברי ועד מנהל. 7השינוי ל 

 
 לו למה לא להקשיב להמלצת ועדת משילות.מר שוק מגיב שלא ברור 

 
מר רפאלי ענה כי הוא מוכן להוריד את הסעיף מסדר היום במידה ומחליטים להגדיל את מס' החברים 

 יקורת בועדת ב
 

 יו"ר האספה קובע כי אין להוסיף סעיף להצבעה מעבר לאלו שפורסמו
 

זו (הוספת חברים בועדת ביקורת) במהלך מוסיפה כי ועדת משילות תדון על הצעה  גב' קסטלנובו
 הדיונים.

 
 שלא לשנות תקנון האגודה נכון למועד ההצבעה. )8נגד  10( בהצבעה הוחלט על פי רב 

 
 
 חתימת היו"ר:______________________ 
 
 חתימת המזכירה:______________________

 
 חותמת האגודה:______________________
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