
 
 של אגודות שיתופיות תקנונים הנחיות לכתיבת

מסמך זה נועד לסייע לציבור ולעורכי הדין המייצגים אגודות שיתופיות להתאים את 
 כן, ניתן ומומלץ להיעזר בתקנונים-כמולמנוע עיכוב בטיפול. מנת -עלבקשותיהם לדרישותינו 

 לדוגמא המפורסמים באתר.

 שם האגודה

 " או "קואופרטיב".אגודה שיתופיתהמונח "בשם האגודה חייב להופיע  .1

בכך  עלולה להיות", מכיוון ששותפות" או "חברהה לא יופיעו המונחים "בשם האגוד .2
 משום הטעייה.

 אין לרשום אגודה בשם בו רשומה כבר אגודה אחרת או בשם דומה לאגודה רשומה. .3

 טעויות.לצורך מניעת , לא יתחיל בשם היישובשמה של אגודה הקשורה ליישוב  .4

 סמכויות

לא ניתן להקנות לאגודה סמכות בתחומים מוניציפאליים או מעמד או בתקנון של אגודה  .5
 לאגודה סמכות לתת שירותים קהילתיים.אין מניעה לקבוע . סמכויות של רשות מקומית

 כשירות לחברות

, כגון תנאים המתייחסים לדת של אדם לא יאושרו תנאי כשירות שיש בהם אפליה .6
אשר ניתן לאשר תנאים המתייחסים לכך  –)להבדיל מאורח חיים במרחב הציבורי 

תנאי שמדיר קבוצות אוכלוסייה (, או לדרישה של שירות צבאי )חקלאי בתקנון של ישוב
  (.מסוימות מקבלה לחברות

ים משכנעים לצורך , אלא אם כן הובאו נימוק18גיל כשרות לקבלה לחברות יהיה  .7
 בקביעת גיל אחר.

לעבירה פלילית מסוג פשע,  , למשל,, צריך להיות מוגבלעבר פליליתנאי כשירות הנוגע ל .8
מנת שלא ייכללו -עלוזאת עבירה שיש עמה קלון או עבירה כלפי האגודה או רכושה, 

 מועמדלא יאושר סעיף בתקנון הדורש מבסעיף עבירות קלות )כמו עבירות תנועה(. 
הינה  , ללא הסמכה בדין,להביא אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי )דרישה כזו

 (.1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 22סעיף ל מנוגדת

לא ייעשו שינויים השוללים את הכשירות של חלק מחברי יש להקפיד ש –בשינוי תקנון  .9
או לצרף  חברים קיימיםגבי ל. ניתן לקבוע הוראת מעבר מתאימה האגודה הקיימים

 לגביהם לא מתקיימים תנאי הכשירות החדשים. אשר אישור לפיו אין באגודה חברים

ג 6ככלל לא יאושרו תנאי כשירות מעבר לתנאים המפורטים בסעיף  – לגבי יישוב קהילתי .10
, אלא במקרים ייחודיים בהם הוכח כי קיים צורך חיוני לפקודת האגודות השיתופיות

נוסף, התנאי אינו בנושא אליו מתייחסים התנאים שבפקודה והוא אינו מפלה, בתנאי 
. מאפיינים מיוחדים מוכחים של היישוב, כאמור בסעיף ג)ג( לפקודה6בסעיף  מפורטכ
 במטרות האגודה.  ( לפקודה, ניתן לקבוע6ג)א()6

 קבלה לחברות

סירוב לקבלה לא ינמק החלטת לא יאושר סעיף הקובע שהוועד )או ועדת הקליטה(  .11
, שכן מינהל תקין מחייב הנמקה של הסירוב והעברת מסמכים עליהם התבסס לחברות

 הוועד בהחלטתו, אם יש כאלה.

על החלטת הוועד )או ועדת הקליטה( לסרב  המונע זכות ערעורלא יאושר סעיף בתקנון  .12
 1973-)ג( לתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, תשל"ג2)תקנה  לקבל מועמד לחברות

 .((תקנות החברות)להלן: 



 
 פקיעת חברות

סעיף זה אינו מתאים לאגודות בהן הפן המרכזי  – פקיעת חברות במקרה של פשיטת רגל .13
, לתקנות החברות (2)5בנוסף, לפי תקנה הוא קהילתי / צרכני )להבדיל מניהול עסקים(. 

הפקיעה בנסיבות אלה הינה "זולת אם התיר הרשם את המשך החברות", ולכן יש  
 זו.כלהוסיף לסעיף בעניין זה הסתייגות 

או  כעילה לפקיעה אין די במינוי כונס נכסים או הוצאה מחברות בסעיף פקיעת חברות  .14
 נכס מסוים(. גביכל נכסי החבר )להבדיל מכינוס ל של, אלא כינוס הוצאה

יאושר סעיף הקובע פקיעת חברות אוטומטית כאשר מדובר בעילה מורכבת הדורשת לא  .15
ידי -במקרה כזה ההחלטה צריכה להתקבל על – בחינה של טענות שהחבר יכול להעלות

 הוועד לאחר מתן הזדמנות לחבר לטעון את טענותיו.

ן התלויות בהתנהגות של החבר, אשר ניתכאשר יש עילות הוצאה  –בהוצאה מחברות  .16
 לתקנה, יש לשלב בסעיף מתן  התראה לפני התחלת תהליך ההוצאה מחברות.

יש לתת לחבר זכות להשמיע את טענותיו בפני בה הפן המרכזי הוא קהילתי, באגודה  .17
, בטרם יעלה הוועד לסדר היום של האסיפה הכללית הצעה להוציא את החבר הוועד

 מחברות.

 .לאגודה חובותלא ניתן להתנות על יציאה מחברות בפירעון  .18

 אסיפה כללית

רשויות האגודות השיתופיות )לתקנות  5תקנה  – הודעות על סדר היום של אסיפה כללית .19
קובעת דרכים לפרסום ומסירת  (תקנות רשויות האגודה)להלן:  1975-(, תשל"ההאגודה

הודעות על אסיפה כללית. כיום קיימות דרכים נוספות למסור הודעה לחברים 
חבריה. מאפייני המעוניינים בכך. מובן שדרך המסירה צריכה להתאים לאופי האגודה ול

המלצתנו היא לעגן בתקנון את אחת מדרכי ככל שהתקנון מפרט את דרכי ההודעה, 
 ה באמצעי אחרודעקנות ולאפשר לחבר שמעוניין בכך לקבל הההמצאה הקבועה בת

. לא יאושר תקנון המקנה לוועד ההנהלה שיקול דעת (, לדוגמאsms)דואר אלקטרוני או 
מנת למנוע מצב בו הזמנות -סדר היום, על-רחב מידי לגבי אופן משלוח ההודעה על

עוד שהחברים לאספות מסוימות יימסרו באופן שונה מהזמנות לאספות אחרות )ב
בנוסף, ההזמנה צריכה להגיע לחברים זמן  מסתמכים על אופן ההזמנה שהם רגילים לו(.

לא פחות  ,ללככ) המנת שיוכלו להיערך להשתתף ב-סביר בנסיבות העניין לפני האסיפה על
 .(שעות לפני מועד כינוס האסיפה 72-מ

חברי האגודה )גם באסיפה נדחית( עלול ליצור קושי  כלמניין חוקי של  – מניין חוקי .20
בתפקוד האגודה )במיוחד אם חברים בה גם יחידים, אשר קיימת מגבלה בדין על 

רק לחבר אגודה אחר, אם הם יושבים בחו"ל, או לבן  –האפשרות שלהם לתת ייפוי כוח 
ם )ואף ביתר זוג(, ולכן סעיף כזה ככלל לא יאושר. הדברים נכונים בשינויים המחויבי

 שאת, כי בוועד לא ניתן לתת ייפוי כוח כלל( גם לגבי ישיבות הוועד.

, למעט חריגים המופיעים בסעיף באגודה שיתופית לכל חבר יש קול אחד באסיפה כללית .21
לפקודת האגודות השיתופיות ובצו בדבר זכויות הצבעה במושבים. לפיכך, לא יאושר  16

 . מידת ההשתתפות בהוןה בהתאם לסעיף הקובע גיוון בזכויות ההצבע

לא ניתן להתנות על זכותם של חברי האסיפה הכללית לבחור את יו"ר  – יו"ר האסיפה .22
 ומזכיר לתקנות רשויות האגודה(. ניתן לקבוע יו"ר 6)תקנה  ואת המזכיר האסיפה

 אחר.או מזכיר כברירת מחדל, אלא אם בחרו החברים ביו"ר 

ידי חברים יחידים מוגבלת ביותר, -מאחר שהאפשרות של מתן ייפוי כוח על –ייפוי כוח  .23
ידי חבר יחיד, אף אם נאמר בו שהוא כפוף -לא יאושר סעיף כללי המאפשר ייפוי כוח על



 
מנת למנוע מקרה של טעות בתום לב כאשר החברים לא בררו את הדין בעניין. -לדין, על

ח ליחידים, יש לפרט בתקנון את הוראות הדין: אם מעוניינים להתייחס בתקנון לייפוי כו
בהתאם להוראות הדין, חבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשה להצביע "

במקומו, אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים, וכן חבר רשאי למנות את בן זוגו 
 מנה."כמורשה באסיפה הכללית. מינוי המורשה יהיה בכתב בחתימת המ

הינו  באגודה של תאגידים בלבד, ככלל סעיף המאפשר הצבעה חשאית – הצבעה חשאית .24
  , שכן זכותם של התאגידים לדעת כיצד הצביעו נציגיהם.בעייתי

 פים)סעי במיזוג ובפירוק הדין קובע הוראות לעניין הרוב הנדרש באסיפה כללית לאשרם .25
לא יאושרו סעיפים בתקנון הקובעים רוב אחר הנדרש  –לפקודה בהתאמה(  46-ו 13

 לצורך פירוק או מיזוג.

לא יאושרו בתקנון סעיפים הקובעים דרכי  – או קלפי ניידת עה מעבר ליום אחדבהצ .26
ידי -הצבעה מיוחדות. ניתן לקבוע בתקנון שדרכי ההצבעה ייקבעו בנוהל שיאושר על

אלה במקרים מיוחדים המצדיקים בעה בדרכים צהאסיפה הכללית. בקשות לאישור ה
בטיח את חשאיות לההאגודה בכוונת זאת, ניתן להפנות למפקחים, בצירוף הדרכים בהן 

 ההצבעה ואת אמינות תוצאותיה.

 ועד האגודה

 ."ייבחר" ולא "ימונה"ועד האגודה  .27

 .שלושה חברים לפחותבוועד האגודה צריכים להיות  .28

וועד הבחירות ללא ניתן להגביל את שגם יחידים כשירים להיות חברים בה, באגודה  .29
 , אף אם בעת הקמת האגודה חברים בה רק תאגידים.לנציגי חברים

ידי תאגיד -מינוי נציג אחר על או הוק-סעיף המאפשר החלפה של חברי הוועד אד .30
יא אישית ידי האסיפה הכללית ה-בחירת חברי הוועד על – לא יאושר שהחבר מייצגו

ואחריותם היא אישית. משנבחר חבר ועד לא ניתן להחליפו בהחלטת התאגיד החבר 
לתקנות רשויות האגודה מסדירה את הדרך למלא  25שחבר הוועד הוא נציגו. תקנה 

מקום שהתפנה בוועד. אין אפשרות למילוי מקום זמני, אלא רק להחלפת חבר ועד שסיים 
  .ולתקנון קנותאת תפקידו בזמן כהונתו בהתאם לת

, אשר אינו עולה בקנה אחד עם לא יאושר סעיף הקובע מנגנון להחלפת חבר ועד שעזב .31
אם קיים חשש שכך ייכנסו לוועד  – לתקנות רשויות האגודה 25המנגנון הקבוע בתקנה 

ידי חבר אחד או שניים, ניתן לקבוע אחוז חסימה בבחירות לוועד, -חברים שנבחרו על
 )תלוי בגודל האגודה(. 5%שככלל לא יעלה על 

יש להוסיף כי לקיחת  – ועד לאשר קבלת הלוואות לא יאושרהוסעיף הקובע כי בסמכות  .32
( 10)4ת שאושר באסיפה כללית )תקנה האשראי כפופה לסכום המרבי של ההלוואו

 לתקנות רשויות האגודה(.

 למנות או לפטר את רואה החשבון המבקר של האגודה לא יאושרסעיף המאפשר לוועד  .33
 .סמכות זו נתונה לאסיפה הכלליתלתקנות רשויות האגודה ( 8)א()4לפי תקנה  –

)ד( 23אם השינוי הוא מברירת המחדל הקבועה בתקנה  – בשינוי תקופת כהונת ועד .34
לתקנות רשויות האגודה )תקופת כהונה של שנתיים לסוגי האגודות המפורטות בתקנה(, 

)ד( לתקנות רשויות האגודה". יש להוסיף הוראת 23יש להוסיף "על אף האמור בתקנה 
 .התקנון קוןמעבר, לפיה הסעיף יחול החל ממועד הבחירות הבאות שלאחר אישור תי

יש לקבוע הוראת מעבר, לפיה תקופת הכהונה  – הקובע הגבלת רצף כהונה שינויב .35
 הרצופה מתחילה להימנות בבחירות שיתקיימו לאחר מועד אישור תיקון התקנון.



 
באפשרות האגודה נציין כי  – המבקשות לקבוע החלפה מדורגת של חברי הוועד אגודות .36

, אשר עשו לבחור מחדש חברי ועד מכהניםצרכיה ולקבוע תקופת כהונה התואמת את 
עבודה טובה, וכך ליצור רצף ניהולי )אם לא עשו עבודה טובה, אין טעם בהמשך כהונה רק 

 תקופת הכהונה בין מועד בחירות ,בסעיף כזהאם בכל זאת מעוניינים  לצורך רצף ניהולי(.
כמה ראת מעבר הקובעת בסעיף הויש להוסיף  אחד לשני צריכה להימנות בשנים שלמות.

אלה  –חברים יכהנו בבחירות שלאחר תיקון התקנון תקופה קצרה יותר וכיצד ייקבעו 
יכולים להיות חברי ועד שהסכימו לכך או אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר 

 בבחירות.

לפי מכהונתם  חברי ועד העביררשאית ל לא ניתן לרשום בתקנון שהאסיפה הכללית .37
( לתקנות רשויות האגודה, האסיפה מוסמכת להחליט כך 9)א()26)לפי תקנה  דעתהשיקול 

  .בהתאם להמלצות דו"ח חקירה(

 של לפחות שני מורשי חתימה חתימותבכל מקרה על הסעיף לקבוע ש – מורשי חתימה .38
שינויים שהוועד מוסמך לבצע  יחד יחייבו את האגודה בכל מסמך שהאגודה מוציאה.

 פי התקנון, צריכים להיות כפופים לעיקרון זה.במורשי החתימה ל

לא יאושר סעיף המאפשר לוועד לדון בכל נושא, אלא רק  – סדר היום בישיבות הוועד .39
 בנושא שעל סדר היום שנקבע לישיבה.

 ועדת ביקורת

 ךשכן יש בכ, תיקון תקנון המבטל את חובת מינוייה של ועדת ביקורתככלל לא יאושר  .40
 התאגידי באגודה.של רמת הממשל הפחתה 

 צריך להיות כתקופת כהונת הוועד. משך תקופת הכהונה של ועדת הביקורת .41

 חברים לפחות. ניצריכים להיות שבוועדת ביקורת  .42

 הון האגודה

סעיף המסמיך את ועד ההנהלה להחליט על חלוקת רווחים לא יאושר.  – חלוקת רווחים .43
( לתקנות רשויות האגודה, החלטה על השימוש ברווחים היא בסמכות 11)4לפי תקנה 

 האסיפה הכללית.

חייבת להיעשות בהתאם למידת )להבדיל ממתן הטבות לחברים(  חלוקת רווחים .44
 ההשתתפות בהון של כל חבר באגודה.

פדיון  –)בלי שחבר אחר משלם עבור מניות אלה(  ות מניות של חבר באגודהלא ניתן לפד .45
 8מוגבל למי שפקעה חברותו, ופדיון לחבר קיים עלול להוות הפחתת הון המנוגדת לתקנה 

 לתקנות החברות.

 .מהון האגודה חמישיתחבר אגודה יחיד לא יכול להחזיק יותר מ .46

 חובות וזכויות חברי האגודה

חברים  על .חובות וזכויות על מי שאינם חברי אגודההאגודה לא ניתן להטיל בתקנון  .47
 .בנסיבות מתאימותניתן להטיל חובות לשעבר 

יש סעיף הקובע שחבר שלא מילא את כל התחייבויותיו לא יוכל להשתמש בזכויותיו,  .48
 אינה נפגעת. של החברלסייג בכך שזכות ההצבעה 

ידי האסיפה הכללית, כאשר הוועד -ככלל צריכים להיות מאושרים בנוהל על – קנסות .49
 מוסמך להטילם בהתאם לנוהל במקרים פרטניים.



 
 מהווים ראיה לכאורה בלבד, אם רואה חשבון ביקר אותם – ספרי האגודה וחשבונותיה .50

 . לא(1975-א לתקנות האגודות השיתופיות )ניהול וביקורת חשבונות(, התשל"ה1)סעיף 
 כיו"ב.או חלוטה  ,יאושר סעיף הקובע כי מדובר בראיה מכרעת

 שיפוי וביטוח

 כפופים לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרטבתחילת סעיפי שיפוי וביטוח יש לרשום בהם  .51
מאחר שאין עדיין הסדר של ביטוח ושיפוי לגבי אגודות שיתופיות אנו מאשרים סעיפים  –

 בחוק החברות.שכאלה רק אם הם מותאמים להסדרים 

מנת -אנו דורשים ששיפוי בדיעבד ייעשה באישור האסיפה הכללית, על – שיפוי בדיעבד .52
 .או מי מחבריו לשפות את עצמובמקרה מסוים מצב בו הוועד מחליט  למנוע

שיפוי או ביטוח כאמור, ככל שיעשו, יחולו לגבי כל חברי יש לקבוע בתקנון סעיף לפיו  .53
בשונה מחברות, באגודות שיתופיות ועדת  .באופן שוויוניהוועד וחברי ועדת הביקורת 

הביקורת אינה חלק מהדירקטוריון, ולכן עלול להיווצר מצב לא מאוזן בו חברי הוועד 
יבוטחו בעוד שחברי ועדת הביקורת לא יבוטחו. מובן שהביטוח יכול וצריך להיעשות 

 בהתאם לסיכונים ולאחריות המוטלים על בעלי התפקידים.

 סכסוכים יישוב

 בתקנון חייב להיות סעיף יישוב סכסוכים. .54

לכן הפנייה לחוק  – לא חל חוק הבוררותלפקודה  (2)52על יישוב סכסוכים לפי סעיף  .55
 הבוררות ביישוב סכסוכים מסוג זה לא תאושר.

נושא יידון )אם כי ייתכן שה החברות באגודה לא ניתן לקבוע כנושא לבוררות את סוגיית .56
 .(שבגרראבבוררות כעניין 

 פירוק

לא  – האגודה מחברי 75% הגשת בקשה בידיפירוק לפי בקשת חברי האגודה מותנה ב .57
 .או נמוך יותר ניתן לקבוע בתקנון דרישה לרוב גבוה יותר

לפקודה.  33הינה למשך שנתיים לפי סעיף  – אחריות חבר לשעבר לחובות האגודה .58
לעיתים סעיף זה מופיע בתקנון בהקשר של פירוק אגודה, אך דווקא פירוק מקפיא את 
החובות, כך שאם אירע הפירוק בתוך השנתיים, החבר לשעבר יהיה חייב, גם אם יחלפו 

 השנתיים בזמן הליך הפירוק. 

 שינוי תקנון

תנית בתנאים מחמירים יותר מדרישות הדין לגבי אם קבלת החלטות באסיפה כללית מו .59
, כדי לאפשר , אם יש כזהיש לציין את התנאים גם בסעיף תיקון התקנון – תיקון תקנון

 לנו לבחון שהתנאים התקיימו בעת אישור תיקון תקנון.

המלצתנו היא שלא לקבוע רוב גבוה מתוך חברי באגודה בה צפוי מספר רב של חברים,  .60
התאמת התקנון למציאות פגוע ב, שכן דרישה כזו עלולה ללתיקון התקנוןהאגודה כתנאי 

 .המשתנה

 כללי

המטילים סמכויות או תפקידים על רשם האגודות לא יאושרו סעיפים בתקנון  .61
. סמכויותיו של הרשם קבועות בדין, וככל שמתעורר הצורך ניתן לפנות אליו השיתופיות

 מנת שיפעילן בעניין מסוים.-על

ידי הרשם )כמו -אינם מאושרים עלר שא ,למסמכים חיצוניים להפנות מהתקנוןלא ניתן  .62
מבחינת המדרג הנורמטיבי תקנון  –הסכם מייסדים או החלטת אסיפה כללית מסוימת( 



 
האגודה הינו מעל מסמכים אלה ולכן לא נכון שיאזכר אותם. בנוסף, אזכורם עלול 

-רד הרשם, על אף שלא אושרו עלידי מש-להיראות לעיתים כמתן אישור עקיף להם על
ידו. ניתן להוסיף את התכנים החשובים מתוך מסמכים אלה לתקנון או לתת סמכות 

 בתקנון לקבוע החלטות בתחומים מסוימים באסיפה כללית או בהסכמה בין החברים.

 ?המעיר על אילו סעיפים המחלקה המשפטית ברשם האגודות השיתופיות

  הדיןסעיף שאינו עומד בדרישות 

 תקנון שאינו כולל סעיפים שחובה לכלול אותם בתקנון 

 סעיף שאינו ברור 

  השני או מתנגשים זה עם זה אתסעיפים שסותרים אחד 

 הפניות לא נכונות בתוך התקנון 

 סעיף שאינו הוגן כלפי חבר אגודה או מועמד או פוגע בתקנת הציבור 

  ,ומבטיחה ממשל תאגידי הבטחת התנהלות אגודה התואמת את עקרונות הקואופרציה
 ראוי יותר

  בהתנהלות של אגודהלפגוע סעיף שעלול 

 סעיף שעלול לפגוע ביכולת הפיקוח של הרשם ובעבודה שלו מול האגודות 

  של האגודה או להסכמים או מסמכים חיצוניים מסוימותסעיפים המפנים להחלטות 

 ככל שידוע לנו עליהן( התאמה לדרישות של רגולטורים אחרים( 
 

  אם אינם מופיעים בטבלת השינויים, אלא אם שלא תוקנו תקנון ככלל, לא ייבדקו סעיפי ,
סעיף שתוקן מפנה אליהם או מתייחס אליהם או במקרים בהם לפי דין התיקון מותנה 

 בקביעת הסדרים נוספים.

 


