
                  57-000036-4ופית מס' קיבוץ בית אלפא אגודה שית

 

   2מתוך  1עמוד 
 

 22-6  מס' אספה כללית  פרוטוקול

 באמצעות תוכנת זום. צפייהבמועדון חברים, בשילוב  אסיפה שהתקיימה

 דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ. 

 

     1080200מכתובת קיבוץ בית אלפא ד.נ יזרעאל  אגש"ח בע"מ. קיבוץ בית אלפא: שם האגודה

 25.5.2022  :תאריך האסיפה

 . 323: רי האגודה ליום האסיפהחב מס'

 31: שהשתתפוהאגודה מס' חברי  

 8: שהתחברו באמצעות תוכנת זום בתי אבמס' 

 סדר יום

 בחירת יו"ר ומזכיר לאספה  .1

 שאילתות  .2

 .  2021סיכום וועדת ביקורת לשנת   .3

יישום המלצות מדוח  בנושאים : אלפא אלקטריק, יזמות הריינג'ר, מעקב  2021סיכום וועדת הביקורת לשנת   

 הנה"ח והמלצות בעניין הצבעות בקלפי. 

 רישום העברת קרקעות מקדימה לתעסוקה, לאגודות בבעלות הקיבוץ.  )העברה לקלפי(  .4

 

 דיון והחלטות

 : הבחירת יו"ר ומזכיר לאספ: 1סעיף מס 

 . האסיפה ת למזכיר  ובשחר יערי האסיפה  יו"רל  באלון חגילבחור  :פה אחד לטהוח  

 

 .  שאילתות :2מס'  יףסע 

 לה. ההתייחסות וועד ההנ לילתה  נמסרה שא 

 

 .  2021סיכום וועדת ביקורת לשנת   :3עיף מס' ס

בתחום :אלפא אלקטריק )מחלק    2021ת לשנת תמצית ממצאי הביקורעזרא מזרחי )המבקר( הציג את  :תמצית הדיון 

וכן מעקב יישום המלצות מדוח הנה"ח )בהתקיים  המלצות לעניין ממצאים שעלו בקלפי לבחירת יור, החשמל בקיבוץ(,  

: הליכי גביית כספים מנקלטים בשכונת התאנים, קרן המילואים,  2022וצגה תוכנית הביקורת לשנת נה שעברה. הבש

 ושימוש בנכסים. 

 

 אגודות בבעלות הקיבוץ.  והקמת רישום העברת קרקעות מקדימה לתעסוקה,  :4עיף מס' ס

ותי של ענפי הקיבוץ, במיקוד על פיתוח אגרסיבי של פוטנציאל דנלן מניב, ועל רקע  נוף משמעלקראת מי תמצית הדיון:

 החלטות לבחירת מסלול פיתוח ברשות מקרקעי ישראל. 

תשלומי מס גובש )מניסיון וחוות דעת מקיפות מיועצי מס ועורכי דין( מסלול אופטימלי להצפת הערך המיטבי, תוך 

 .נמוכים ככל האפשר

א( להעברת 104/ 70בבעלות הקיבוץ, ולבצע דיווח מקדים לרשויות המס )על פי סעיף  ת למיזמים מוצע להקים אגודו

ו העברה בפועל ) אשר תבוצע בהמשך ככל שיאושר כל מיזם הדיווח המקדים אינ   .הקרקע ללא תמורה לתאגידים אלו

 באופן פרטני, לעת עריכת חוזה פיתוח חדש ברמ"י(. 
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וכן דיווח לרשויות   .יזמיםת חדשות למהקמת אגודולהעביר לקלפי החלטה המאשרת  : לה פה אחד שהתקב  חלטהה

 א להעברת הקרקע ללא תמורה לאגודות אלו.104/ 70המס על פי סעיף 

 2040725937דונם, על פי תבע בהפקדה מס  42.4כ  – 3,4תאי שטח     –פארק תעשיות בית אלפא 

 .  5973דונם, על פי תבע בתוקף ג /    3כ  –וד תחנת דלק תא שטח ביע  –שרותי דרך בית אלפא 

 .  119/   110חלקי חלקות   23151דונם, גוש   25-אגירה מתח עליון בית אלפא 

 2040725937דונם, על פי תבע בהפקדה מס  16.3כ  – 11,12,13תאי שטח  -בית סיעודי  

 .9, חלקי חלקה  23148וש נוספים( ג  65דונם )בנוסף להקצאה לצרכי ציבור של   6  –מנחת אליעז 

 .  341,  340דונם, חלקות  13,  23156גוש   –אירוח כפרי 

 

 ר להקמת המיזמים, אשר יבואו בנפרד, באופן פרטני, להצגה ואישור האספה. אינה מהווה אישוהחלטה זו, 
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   ימת מזכיר האסיפהחת      דה                 חותמת האגו    סיפה                ו"ר הא חתימת י     


