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 האג  לאיגוד שיתופי
 תקציר

האגודה השיתופית היא אחד התאגידי  בתחו  המשפט הפרטי בישראל
1

א  יש בה , 
ה  אגודות חקלאיות ובה  מושבי  רוב האגודות השיתופיות . ג  סממני  ציבוריי 

על פי עקרונות , האגודה השיתופית מנוהלת על ידי חבריה באופ  דמוקרטי. וקיבוצי 
 . עזרה הדדית ושוויו , הקואופרציה המבוססי  על שיתו 

המסחר , מתמנה על ידי שר התעשייה)  הרש  להל  (רש  האגודות השיתופיות 
הלות  התקינה של האגודות השיתופיות הרש  מופקד על הבטחת התנ. והתעסוקה

תפקידיו וסמכויותיו של הרש  מעוגני  בפקודת . ועל הגנת האינטרסי  של חבריה 
המעניקות לו תפקידי  רבי  , האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוח הפקודה

הפקודה חלה על . וסמכויות רחבות יותר מאלה של רש  החברות ושל רש  העמותות
א  הוראותיה אינ  , בגודל  וביחסי  שבי  חבריה , ני  זה מזה בתפקוד גופי  שו

)  האג  להל  (הרש  עומד בראש האג  לאיגוד שיתופי . נדרשות לשוני שביניה 
 האג  מטפל ). ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , שבמשרד התעשייה

 2007ו השנתי לשנת ותקציב,  עובדי 34באג  .  אגודות שבה  כמיליו  חברי 3,500 בכ
  .ח" מיליו  ש1.6 היה כ) לא כולל תקציב כוח אד (

 פעולות הביקורת
הביקורת .  קיי  משרד מבקר המדינה ביקורת באג 2008ספטמבר  בחודשי  מרס

, התמקדה בבדיקת סדרי הפיקוח של האג  על התנהלות  של רשויות האגודות
וצי  שעברו תהליכי הפרטה בסיווג הקיב, בטיפולו בתלונות של חברי האגודות

 של 41' דוח קוד  על האג  לאיגוד שיתופי התפרס  בדוח שנתי מס. ובאגודות לשיכו 
  .מבקר המדינה

 עיקרי הממצאי 
 מעקב באמצעות מסמכי  המוגשי  לאג 

, 1975 ה"התשל, )רשויות האגודה( שלא כנדרש בתקנות האגודות השיתופיות  .1
והוא ,   את פרוטוקול האספה הכללית השנתיתרוב האגודות אינ  מגישות לאג

כתוצאה מכ  האג  אינו יודע , מסתפק בדיווח על קיו  הבחירות לוועד ההנהלה בלבד
וממילא אי  , א  אכ  אושרו הדוח הכספי והתקציב השנתי באספה הכללית כנדרש

האג  לא פעל לאכו  את התקנות ולא התריע לפני . ביכולתו לקיי  חקירות בעניי 
 . גודות שלא המציאו לו פרוטוקולי  מפורטי  על הצו  לעשות כ א

__________________ 
 .אגודה עותומנית והקדש, עמותה, שותפות, סוגי  אחרי  ה  חברה  1
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לא , במש  למעלה מארבע וחצי שני ,  ועד מועד סיו  הביקורת2003מדצמבר  .2

הגשת דוחות כספיי  מבוקרי   הטיל האג  קנסות מינהליי  על אגודות בגי  אי
ל קיו  הבחירות כמו כ  לא הטיל קנסות מינהליי  על אגודות שלא דיווחו ע. במועד 

כתוצאה מכ  נפגעה יכולתו של . לוועד ההנהלה במועד  בשלוש השני  האחרונות
 .לקבל מה  מידע ולהעבירו לחברי האגודות הפוני  אליו, האג  לפקח על האגודות

הנספח וסקירת ,  החל האג  בבדיקת הדוחות הכספיי  של האגודות2007בנובמבר  .3
ואול  האג  לא קבע את .  נותני שירותי  חיצוניי המנהלי  המצורפי  לה  באמצעות

 .סדר בדיקת הדוחות באופ  שיקד  את הבדיקה באגודות שיש חשש שה  בעייתיות
האג  אינו דורש וממילא אינו בודק את דוחות ועדות הביקורת של האגודות א   .4

ג  . וממילא אינו עוקב אחר תיקו  הליקויי , ה  אכ  הוגשו לאספה הכללית שלה 
  . בביקורי הפיקוח שמקיי  האג  באגודות לא נבדקת פעילותה של ועדת הביקורת

 ביקורי פיקוח שוטפי  באגודות
 ביקורי הפיקוח מתקיימי  ללא הכנת תכנית פריסה תקופתית שתקבע סדרי  .1

. ובלי שנקבעו קריטריוני  לתדירות הביקורי  ולסדר הקדימויות שלה , עדיפויות
 של האג  ג  אי  מידע ממוחשב בנושא שיאפשר לעקוב אחר במערכת הממוחשבת

 .אגודות שלא התקיי  בה  ביקור זה זמ  רב
האג  לא קבע נוהל של ביקורי פיקוח שוטפי  באגודות לצור  הנחיית המפקחי   .2

כתוצאה מכ  מדווחי  המפקחי  . בבדיקת התנהלות רשויות האגודה והדיווח עליה
א  שנתוני  אלה , גודה המופיע בטופס ביקור פיקוחרק על אופ  ניהול ספרי הא

כמו כ  לא הונחו . מועברי  לאג  בנספח לדוח הכספי השנתי האמור להיבדק ממילא
 . המפקחי  שעליה  לקבל מידע ג  מוועדת הביקורת באגודה

רוב המפקחי  אינ  מזרימי  למחשב את הנתוני  והליקויי  שהעלו בביקורי  .3
והדבר גור  סרבול ומקטי  את התועלת שנית  , נעשי  ידניתהרישומי  . הפיקוח

כמו כ  אי  ה  מקיימי  מעקב אחר תגובת האגודות לממצאי ביקורי . להפיק מהביקור
  .הפיקוח

 טיפול בתלונות
. באג  מתקבלות תלונות רבות של חברי האגודות בנוגע להתנהלות  של האגודות .1

האג  לא קבע נוהל טיפול בתלונות . בתקנותיההטיפול בתלונות אינו מוסדר בפקודה ו
בדומה להוראת , המסדיר את רישו  התלונות ואת המעקב אחר הטיפול בה 

במערכת . ת"ר המסדירה את הטיפול בתלונות על התנהלות משרד התמ"התקשי
למנהל יחידת הפיקוח אי  . המחשוב של האג  אי  אפשרות לעקוב אחר הטיפול בה 

; שהגיעו ישירות למשרדי האג  בירושלי  והופנו אל המפקחי רשימה של התלונות 
המפקחי  האזוריי  אינ  מדווחי  באופ  שיטתי למנהל יחידת הפיקוח על התלונות 

וא  אינ  מכיני  רשימה של תלונות שבאמצעותה נית  , המגיעות ישירות אליה 
 .לקיי  מעקב מרוכז אחר הטיפול בה 

 בדיקת  יתרה מזו . את אופ  בדיקת התלונותהאג  לא פרס  נוהל המסדיר  .2
התלונות אינה מלווה בתיעוד שלבי הבירור שקיי  המפקח ובדוח מסכ  של 
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וה  באמו  הציבור בהליכי , הדבר פוגע ה  באיכות בדיקת התלונות. מסקנותיו
עקב היעדר נוהל ג  לא הונחו המפקחי  שאי  להפסיק את הטיפול בתלונה . הבדיקה

 .ללא אישורו של מנהל יחידת הפיקוח הממונה על המפקחי ו, ללא הסבר
 תלונות 15 בבדיקה שער  משרד מבקר המדינה בדבר סדרי הטיפול של האג  ב .3

ובשלושה מקרי  לא , במקרה אחד לא נבדקה התלונה כלל: הועלו הממצאי  האלה
 בשלושה מקרי  נוספי  דחה המפקח את התלונה על סמ ; נבדקו התלונות עד תו 
במקרה אחד לא ; א  זאת בלי שבדק את נכונותה ואמינותה, תגובת האגודה לתלונה

ובמקרה נוס  העביר האג  את הטיפול בתלונה ; טופלה התלונה במש  שבעה חודשי 
 כשנתיי  לאחר  וזו טר  הסתיימה במועד סיו  הביקורת , לחקירת מפקח מהאג 

  . הגשתה
 סדרי ניהול החקירות
 328מתו  : וה  נמשכות לעתי  זמ  רב, ות זמ  לביצוע חקירותהאג  לא קבע מסגר

נכו  למועד סיו  , 2007 2005החקירות שקיי  האג  או פתח בה  במהל  השני  
, )9% כ( חקירות 28לא הוגשו דוחות חקירה סופיי  על , )2008ספטמבר (הביקורת 

,  למעלה משנהמה  נמשכו) 16% כ (49 התברר כי   החקירות שהסתיימו 300 ואשר ל
  . מה  בי  שנה וחצי לשלוש שני 22 ו

 שינוי דפוסי  בקיבוצי 
קיבוצי  רבי  לשנות , בשני  האחרונות, המשבר הדמוגרפי והכלכלי בקיבוצי  הניע
שינוי זה לא התיישב ע  הגדרת הקיבו0 . את אורח חייה  ולעבור תהליכי הפרטה

).  תקנות הסיווג להל   (1995 ו"נהתש, )סוגי אגודות(בתקנות האגודות השיתופיות 
אפשרות השינוי ברוח זו . כמו כ  היה צור  להתאי  את תקנו  הקיבו0 לתקנות הסיווג

ועל , "קיבו0 מתחדש"שבה  נוס  סיווג של , 2005עוגנה בתקנות הסיווג בסו  שנת 
הרש  מופקד על סיווג . הקיבוצי  המתחדשי  היה להתאי  אליה  את התקנו 

ובי  השאר ג  על סיווג , שיתופיות על פי סוגי האגודות שנקבעו בתקנותהאגודות ה
 . הקיבוצי  המתחדשי 

עד .  הקיבוצי  את אורח חייה 264  מ155עוד לפני התקנת תקנות הסיווג שינו  .1
במש  , 2008ואול  עד אוגוסט .  קיבוצי  נוספי  את אורח חייה 16 שינו 2007סו  

 קיבוצי  בלבד ואת סיווג  כקיבוצי  34 התקנו  של אישר הרש  את, כשלוש שני 
 קיבוצי  נוספי  מנהלי  אורח חיי  של קיבו0 137 התוצאה היא ש; מתחדשי 

 .מתחדש ועדיי  אינ  מסווגי  ככאלה
לפי תקנות הסיווג מותנה סיווגו של קיבו0 כקיבו0 מתחדש לא רק בהליכי  .2

, ת הערבות ההדדית שנקבעו בה אלא ג  בהתאמת תקנו  הקיבו0 לדרישו, ההפרטה
בקשת הקיבו0 לשינוי סיווגו חייבת להישע  על חוות . כדי להג  על אוכלוסיות חלשות

דעתו של גור  מקצועי שיאשר כי יש ביכולתו של הקיבו0 לקיי  את ההוראות הללו 
 ). בדיקת היתכנות כלכלית להל  (

כ  עומדי  בדרישות האג  אינו בודק באופ  שיטתי א  הקיבוצי  המתחדשי  א
תקנות הערבות ההדדית ומסתפק בתלונות מועטות של חברי הקיבוצי  כדי לאתר 
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האג  לא קבע נוהל שיגדיר את בדיקות ההיתכנות הכלכלית . קיבוצי  המפרי  אות 

שייעשו לצור  מת  חוות הדעת ולא הורה על קיו  מתכונת דיווח אחידה שתציג את 
  . הדעתהנתוני  שעליה  הסתמכה חוות

 הטיפול באגודות שיכו 
להתגורר בה  ולנהל , אגודות שיכו  הוקמו כדי לסייע לחבריה  להקי  במשות  בתי 

ת  למעשה תפקיד  , והחברי  קיבלו את ההחזקה בדירות, משהוקמו הבתי . אות 
 אגודות שיכו  שנבדקו אינ  75 מבי  70% הועלה כי כ. העיקרי של מרבית האגודות

לרבות , האג  שולח לה  מעת לעת התראות שונות. ודות שיתופיותמתפקדות כאג
אול  בפועל , התראות כי יורה על פירוק  משו  שאינ  מתפקדות כאגודה שיתופית

חוסר התפקוד של האגודות יוצר קשיי  . אינו נוקט צעדי  של ממש לפירוק 
, ועגמת נפשהגורמי  סבל , בעיקר ברישו  או בהעברה של זכויות חכירה, ועיכובי 

אול  לא , המצב באגודות השיכו  ידוע לאג  זה שני . והאג  מתקשה לתת לה  מענה
נמצא שנעשתה באג  עבודת מטה כלשהי כדי לבחו  דרכי  שיאפשרו למצוא פתרו  

  .מקי  לבעיה
 סיכו  והמלצות

 אגודות 1,900  מכ2008 עד שנת 1990מספר האגודות השיתופיות הפעילות גדל משנת 
נמצא כי הפיקוח של האג  על האגודות לא היה ). 76% גידול של כ (3,340 לכ

ביקורי פיקוח , קבלת מסמכי  מרשויות האגודות: בפרט בתחומי  האלה, אפקטיבי
סיווג הקיבוצי  המתחדשי  וטיפול , ניהול חקירות, טיפול בתלונות, באגודות

 . באגודות לשיכו 
לא במידה הדרושה למילוי כל , עת האג לד, א , היק  כוח האד  באג  אמנ  גדל

 . התפקידי  המוטלי  עליו
לייעול , ג  במצבת כוח האד  הקיימת באג , ממצאי הדוח מדגישי  את הצור  לפעול
זאת . המעקב והטיפול בהתנהלות האגודות, שיטות העבודה שלו בתחומי הפיקוח

קביעת תק  הנגזרת מ, באמצעות הכנת תכנית עבודה שנתית של ביקורי פיקוח
, על פי הצרכי  המיוחדי  של כל אחת מה , לתדירות הביקורי  באגודות לסוגיה 

שימוש ; שבמהלכ  ייבדקו ג  מינוי  ואופ  ופעילות  של ועדות הביקורת באגודות
במערכת הנתוני  הממוחשבת לצור  דיווח על תוצאות ביקורי הפיקוח ועל הטיפול 

 של הסמכויות שניתנו לרש  לבצע חקירות מיצוי מלא; בתלונות והמעקב אחריה 
 . ולהטיל קנסות במקרי  המתאימי 

ולפעול לגיבוש הסדר , ת לבחו  את היק  תפקידי הרש "כמו כ  על משרד התמ
יש לבחו  ג  את כלי המחשוב ; תחיקתי עדכני שיתאי  לאגודות השיתופיות השונות

תו  , פקידיו במלוא כדי שיוכל למלא את ת, וכוח האד  העומדי  לרשות הרש 
  . שימוש בסמכויותיו להטלת קנסות מינהליי 
♦ 
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 מבוא
2האגודה השיתופית היא אחד התאגידי  בתחו  המשפט הפרטי בישראל

א  יש בה ג  סממני  , 
על פי עקרונות הקואופרציה המבוססי  על , היא מנוהלת על ידי חבריה באופ  דמוקרטי. ציבוריי 

ה  : לאגודות השיתופיות יש השפעה ניכרת על הכלכלה בישראל.  עזרה הדדית ושוויו, שיתו 
 מהתחבורה 55%,  ממער  התובלה30% מחזיקות ב,  מהתוצר החקלאי במדינה75% מייצרות כ
 . ממאפיות הלח 15%, ) של התעשייה הקיבוצית11%מתוכ  ( מהתעשייה 13%, הציבורית

אינטרסי  של חבריה  מופקד רש  על הבטחת התנהלות  התקינה של האגודות השיתופיות וה
תפקידיו . המתמנה על ידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה)  הרש  להל  (האגודות השיתופיות 

ובתקנות שהותקנו )  הפקודה להל  (וסמכויותיו של הרש  מעוגני  בפקודת האגודות השיתופיות 
 של רש  החברות ושל המעניקות לו תפקידי  רבי  וסמכויות רחבות יותר מאלה, מכוח הפקודה
 . רש  העמותות

פיקוח על , שיקול דעת ברישו  אגודות שיתופיות ובשינוי סיווג : בי  היתר, סמכויות הרש  כוללות
סמכויות בירור בסכסוכי  הנוגעי  לעסקי האגודות , עריכת חקירות, האגודות השיתופיות

מד בראש האג  לאיגוד שיתופי הרש  עו. השיתופיות וסמכות ייחודית בפירוק אגודות שיתופיות
המורכב משתי יחידות ) ת או המשרד" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , שבמשרד התעשייה

 אגודות שיתופיות שבה  3,500 האג  מטפל בכ. יחידת הפיקוח והיחידה המשפטית: עיקריות
 ביחידת הפיקוח  עובדי 22; הרש ): כולל מזכירות ומינהלני ( עובדי  34באג  . כמיליו  חברי 

 .  עובדי  ביחידה המשפטית11; ) חמישה במשרות חלקיות מה  (
  להל  ( קיי  משרד מבקר המדינה ביקורת באג  לאיגוד שיתופי 2008ספטמבר  בחודשי  מרס

הביקורת התמקדה בסדרי הפיקוח של האג  על האגודות השיתופיות הכולל הבטחת ). האג 
בטיפולו בתלונות של , גילוי נאות ושקיפות כלפי חברי האגודות, התנהלות  התקינה תו  מת  דיווח

כמו כ  בדקה .  כדי לשמור על האינטרסי  של החברי  ועל זכויותיה  וזאת , חברי האגודות
בעניי  שינוי התקנו  של ( הקיבוצי   הביקורת את טיפול האג  בשני סוגי אגודות באופ  ספציפי 

   . ואגודות השיכו ) קיבוצי  ששינו את אורח חייה 
 סדרי הפיקוח על רשויות האגודה 

רוב : יש לה ג  סממני  ציבוריי , א  שהאגודה השיתופית היא תאגיד מתחו  המשפט הפרטי
עזרה , האגודות ה  אגודות חקלאיות ובה  מושבי  וקיבוצי  המבוססי  על עקרונות של שיתו 

, מאחר שלאגודות אלה יש חברי  רבי . סיההדדית ושוויו  בי  החברי  בכל הקשור לאגודה ולנכ
המשמש גור  שלטוני המפקח על רשויות האגודה מבחינת , יש חשיבות רבה לתפקידו של הרש 

הרש  מפקח על המתרחש באגודות בעיקר . הגילוי הנאות והשקיפות כלפי החברי , הדיווח
ניהול , יות האגודהיחידה זו אחראית על הפיקוח על פעולות רשו. באמצעות היחידה לפיקוח

 . עסקיה ועל הדרכת האגודות והכוונת  להתנהלות נורמטיבית, פנקסיה
מעקב אחר המתרחש בה  באמצעות מסמכי  )  1:   (הפיקוח על האגודות נעשה בשלושה מישורי 

ביקורי פיקוח שוטפי  באגודות )  2(;   שהחוק מחייב את רשויות האגודות להגיש  לרש 
כל , )שישה מפקחי (ביקורי  אלה כוללי  את ביקורי המפקחי  . תנהלות שמטרת  לבדוק את ה

__________________ 
 .והקדש, אגודה עותומנית, עמותה, שותפות, סוגי  אחרי  ה  חברה  2
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בדיקת תלונות )  3(;   וביקורי  של הרש  המבקר באגודות יחד ע  המפקח האזורי, אחד באזורו

 הכוללות בדיקת תלונות של חברי האגודות כלפי רשויותיה  בידי המפקחי   וביצוע חקירות 
   . חוקרי  שממנה הרש וחקירות שמקיימי  , האזוריי 

 מעקב באמצעות מסמכי  המוגשי  לאג 
, ) תקנות רשויות האגודה להל   (1975 ה"התשל, )רשויות האגודה(תקנות האגודות השיתופיות 

האסיפה הכללית והוועד : עוסקות באופ  מפורט בשתי רשויות עיקריות הקיימות באגודה השיתופית
קובעת את , ת מקבלת את ההחלטות היסודיות החשובותהאסיפה הכללי).  ועד ההנהלה להל  (

. המדיניות ומנחה את ועד ההנהלה שהוא הגו  הביצועי של האגודה המנהל את ענייניה השוטפי 
האסיפה הכללית של חברי האגודה היא המקבילה , מ"בהשוואה לגופי  הקיימי  בחברות בע

 . הנהלת החברהוועד ההנהלה הוא המקביל ל, לאסיפת בעלי המניות בחברה
וכ  סמכויות הפיקוח של , בתקנות רשויות האגודה נקבעו המסמכי  שעל האגודה להעביר לרש 

, משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הבקרה שמקיי  הרש . הרש  על התנהלות רשויות האגודה
ואת מידת השימוש שהוא עושה בסמכויותיו כלפי , על העברת המסמכי  אליו, באמצעות האג 

  :יות האגודה והעלה את הממצאי  הבאי רשו
 המצאת מידע על האסיפה הכללית השנתית לרש  ופיקוח על התנהלותה

אגודה שיתופית תכנס אסיפה כללית שנתית לא ,  לתקנות רשויות האגודה3על פי סעי   )א( .1
ציא עוד נקבע בתקנות כי האגודה חייבת להמ. יאוחר מתשעה חודשי  לאחר תו  שנת הכספי  שלה

הפרה של תקנות אלו היא עבירה .  יו  העתק מפרוטוקול האסיפה הכללית השנתית15לרש  תו  
 תקנות  להל  (, 2003 ד"התשס, ) אגודות שיתופיות קנס מינהלי (לפי תקנות העבירות המינהליות 

 .שיש בצידה קנס מינהלי קצוב) העבירות המינהליות
˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÏÚÙ ‡Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙  , È Ù· ÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ

˘¯„ Î ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙Â‡ÈˆÓÓ Ô È‡˘ ÍÎ ÏÚ ˙Â„Â‚‡‰ . ˙‡Ê- ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ Û‡ ÏÚ 
 ¯„Ò ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ˙È˙ ˘‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Û‚‡Ï ˙Â‡ÈˆÓÓ Ô È‡ ˙Â„Â‚‡‰

‰ÙÈÒ‡· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ‰Ï˘ Ë¯ÂÙÓ‰ ÌÂÈ‰ ,˙Â ˜˙· ˘¯„ Î . ˜Ù˙ÒÓ Û‚‡‰ ˙Ï·˜·
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙È¯· ¯Â˘È‡· Â‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù3 „ÚÂ ˙¯ÈÁ·· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡ ÌÂÈ˜ È·‚Ï 

˙È˙ ˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ ˙¯„‚‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡Â „·Ï· ‰Ï‰ ‰‰ ,˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ . 
 ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â È˜˙ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

‰„Â‚‡‰ ,‡· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ˙È˙ ˘‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ , Ì‰·˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÚÂ
Ô‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ‰ ÂÂÎ‰·Â ‰Î¯„‰· Û‚‡Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰˘ ‰„Â‚‡‰ ˙Ë·Á˙Ó. 

אחד הפרטי  האמורי  להיכלל בפרוטוקול האספה הכללית השנתית הוא אישור הדוח  ) ב(
ה נקבע כי א  לא אישרה בתקנות רשויות האגוד. הכספי המבוקר והתקציב השנתי של האגודה

יצווה הרש  , האסיפה הכללית השנתית את הדוח הכספי המבוקר ואת התקציב השנתי של האגודה

__________________ 
רת החשבונות של האגודות התאגדות רשומה של אגודות שתכליתה העיקרית היא לדאוג לביקו  3

 .הרשומות בה
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חשיבותו של אישור הדוח הכספי של האגודה .  לפקודה43על עריכת חקירה באגודה לפי סעי  
ו  של מהצור  לבחו  ולאשר את הערותיו של רואה החשב, בי  השאר, באסיפה הכללית נובעת

חשיבותו של אישור . א  היו כאלה, האגודה שניתנו בעת מת  חוות דעתו על הדוח הכספי שלה
התקציב השנתי באסיפה הכללית הוא בכ  שנית  בו מידע מפורט לחברי האגודה בדבר הוצאותיה 

 .ההכנסות הצפויות לכיסוי  והשקעותיה, השנתיות של האגודה
Ù ÁÏ˘  ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ ÌÂ˘Ó ÌÏÂ‡ÂÌ˘¯Ï ˙È˙ ˘‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ , ÂÏ ÔÈ‡

È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰Â ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ ˘¯„ Î Â¯˘Â‡ ÔÎ‡ Ì‡ Ú„ÈÓ , ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
ÔÈÈ Ú· ˙Â¯È˜Á. 

 הסביר האג  כי האגודה אינה דנה בנושאי  2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ולכ  עלולה ההקפדה , אלא בכמה אסיפותהמוזכרי  בתקנות רשויות האגודה באסיפה שנתית אחת 

. על המצאת פרוטוקולי  מלאי  לגרו  לשיגור פרוטוקולי  רבי  שאינ  רלוונטי  לתפקוד האגודה
ניסוח התיקוני  הסתיי  וחתימת השר עליה  מתעכבת . משו  כ  הציע האג  לתק  את התקנות

חובה להמציא פרוטוקולי  התקנות החדשות אמורות לצמצ  את ה. בשל הניסוח המשפטי הסופי
וקביעת סכו  מרבי של , אישור תקציב, אישור דוח כספי שנתי, לאג  רק לנושאי  כמו שינוי תקנו 

מלבד הפרוטוקולי  העוסקי  בבחירות לרשויות האגודה שאות  דרש האג  עד , הלוואות וערבויות
תימת השר על התקנות האג  הודיע כי בכוונתו לעקוב אחר קבלת פרוטוקולי  אלה לאחר ח. כה

 . החדשות
להל  דוגמה לחשיבותה של אכיפת הוראות תקנות רשויות האגודה בדבר התנהלותה של  ) ג(

 : האסיפה הכללית השנתית
)1(  ¯·ÓËÙÒ·2002 ˘ÂÏ˘·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÂÒÓ ·˘ÂÓ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Û‚‡· ‰  ÂÏ˙‰ 

˙È˙ ˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Î¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ ˘ ‰Ó ,
 ÌÈ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙Ó ˙Ú· ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÔÈÈˆ2005-

2006 ,ÔÂ‰· ÔÂÚ¯‚ ˘È ‰„Â‚‡Ï ÈÎ , ‰‡ÂÂÏ‰ Ï˘Â ÌÈ‡ÎÊ Ï˘ ˙Â¯˙È ˙ÂÓÈ‡ Ï·˜˙  ‡Ï ÈÎÂ
È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚Ó ‰Ï·˜˙‰˘ ,·˘ÂÓ‰ Ï˘ ‰·Á¯‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÎÂ . Ô‰ ‰Ï‡ ˙Â¯Ú‰

È·ˆÓÂ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÚ , ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· Ô‰· ÔÂ„Ï . 

)2(  ¯‡Â È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÔÈÈˆ 
 ˙ ˘Ï2006 , ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘Ï ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡Ï Â˘‚Â‰ ‡Ï ÈÎ

Â¯˘Â‡ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ .· ÏÚ ‰¯Â˙ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÈÎ ÔÈÂˆ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·
˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘Ï ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂ È˘ , ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ˙‚ˆ‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È ÂÏ‡Â

‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚÂ ‰„Â‚‡‰ Ï˘. 
‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘ ‰˜È„· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ‰Ú¯˙‰ È ÓÈÒ Ô‰· ˘È ‰Ï‡ ˙Â¯Ú‰ . ‡Ï Û‚‡‰ ÌÏÂ‡

‡ ˜„·‰Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡Â ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È Â˙  ˙ , ‡ÏÈÓÓÂ
ÔÈÈ Ú· ‰¯È˜Á ÌÈÈ˜ ‡Ï ,˙Â ˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ . 

שקיי  המפקח באגודה )  ביקורי פיקוח באגודות ראו להל  (בסיומו של ביקור פיקוח , יתר על כ 
ת ולהביא לאישורה את הדוח הוא ציי  כי על ועד ההנהלה לכנס אסיפה כללי, 2005האמורה ביולי 
ספטמבר , ועד מועד סיו  הביקורת, ואול  המפקח לא עקב אחר ביצוע הוראתו. 2004הכספי לשנת 

בביקור הפיקוח . טר  נתקבל אישור מוועד האגודה שהדוח הכספי אושר באסיפה הכללית, 2008
ובביקור פיקוח , ית לא אושר באסיפה הכלל2005האמור ציי  המפקח עוד כי תקציב האגודה לשנת 

המפקח דרש לתק  את .  לא אושר2008ציי  כי תקציב האגודה לשנת , 2007בדצמבר , נוס 
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וג  לא , אול  לא נמצא שהתקבלה תשובה מוועד האגודה בדבר אישור התקציב, הליקויי  שהועלו

 .נמצא כי המפקח עקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו על ידו
‡ ÛÎ‡ ‡Ï Û‚‡‰ ÈÎ Ô‡ÎÓ ‰ÏÂÚ ‰ÙÈÒ‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙‡ˆÓ‰ ¯·„· ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙ ˙

˙È˙ ˘ ˙ÈÏÏÎ , ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰ È˜˙ ‡Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ÌÈ Â˙ ‰˘ Û‡ ÏÚ ˙‡ÊÂ
) ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯-˙Â„Â‚‡· ÌÈÙËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· .( 

להל   (1976 ו"התשל, )ספרי  והודעות, פנקסי , דוח כספי(לפי תקנות האגודות השיתופיות  .2
על האגודות להגיש לרש  את הדוח הכספי המבוקר בצירו  נספח מאושר , )תקנות דוחות כספיי   

נתוני הנספח מקני  לרש  אמצעי פיקוח על התנהלות  של . על ידי רואה חשבו  וסקירת מנהלי 
בנספח נדרשי  האגודה ומבקר החשבונות שלה לציי  בי  השאר את מועד אישור . רשויות האגודה

וכ  את מועד הבאת התקציב השנתי לאישור , כספיי  האחרוני  שאושרו באסיפה הכלליתהדוחות ה
 . האסיפה הכללית

 ¯·Ó·Â  „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007 È Â˙ · È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˘ÂÓÈ˘ Û‚‡‰ ‰˘Ú ‡Ï 
Ú ÂÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈÁÙÒ ‰"˙Â„Â‚‡‰ È . ¯·Ó·Â ·2007 Û‚‡‰ ÏÁ‰ 

· ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ˙˜È„·· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡) ÔÏ‰Ï Â‡¯- ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ˆÓ‰ 
Ì˙˜È„·Â Ì˘¯Ï .( 

בתקנות הדוחות הכספיי  נקבע כי הדוח הכספי השנתי יוגש לרש  בצירו  הנספח , כאמור .3
בתקנות רשויות האגודה נקבע כי האסיפה הכללית השנתית תאשר את הדוח . וסקירת המנהלי 

 . כי האסיפה הכללית תאשר את הנספח ואת סקירת המנהלי אול  לא נקבע, הכספי השנתי
 ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙¯È˜ÒÂ ÁÙÒ ‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á ·˜Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙¯È˜Ò ˙‡Â ÁÙÒ ‰ ˙‡ ¯È„‚ÈÂ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ıÈÏÓ‰Ï ÏÂ˜˘È Ì˘¯‰˘

 ÌÈÏ‰ Ó‰"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙ÂÁÂ„." 
 מבקר המדינה מסר האג  כי הנושא יובא לדיו  ולהתייעצות ע  חברי הוועדה בתשובתו למשרד

  . ולאחריה יוחלט על אופ  הטיפול בעניי , לכללי חשבונאות ולתקני ביקורת באגודות השיתופיות
 מידע על בחירת ועד הנהלה באסיפה כללית 

הוועד . ומייצג את חבריהועד ההנהלה הוא הגו  הביצועי של האגודה המנהל את ענייניה השוטפי  
 .נבחר על ידי חברי האגודה לפרקי זמ  קצובי  כקבוע בתקנו 

תקנות רשויות האגודה קובעות כי על האגודה לכנס אסיפה כללית כדי לבחור ועד הנהלה תו  
וה  מחייבות את האגודות להודיע בכתב , שלושה חודשי  מיו  תו  תקופת כהונת הוועד הקוד 

א  לא כונסה אסיפה כללית תסתיי  כהונת .  על בחירת ועד ועל כל שינוי בהרכבו יו 15לרש  תו  
תלוי בסוג האגודה , עוד נקבע כי תקופת כהונת ועד ההנהלה היא בי  שנה לחמש שני . הוועד

 . ברוב האגודות כהונת ועד נעה בי  שנה לשנתיי . ובהוראות תקנו  האגודה
ירות לרשויות האגודה וקובעות אילו מסמכי  המתעדי  תקנות רשויות האגודה מסדירות את הבח
פרוטוקול אסיפה כללית שבה הוחלט על בחירות : ביניה . את התנהלות הבחירות יש להעביר לאג 

באמצעות מסמכי  אלה נית  לפקח על קיו  הבחירות במועד  לפי . בקלפי ופרוטוקול ועדת קלפי
 .מסמכי  לאג  היא עבירה מינהלית שעונשה קנסהגשת ה אי. תקנו  האגודה ועל אופ  התנהלות 
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1.  Ò¯Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‚‡·˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ È Â˙ Ó2008 ÂÈ‰ 1,430 ˙Â„Â‚‡ )Î-43%( ,
 ÈÏÂÈ „Ú ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì˙ Â‰Î˘ ‰Ï‡ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÚÂ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Û‚‡Ï Â¯È·Ú‰ ‡Ï˘

2007 .ÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ‰Ï‡ ˙Â„Â‚‡ ÏÚ ÂÏËÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÈ) ÔÏ‰Ï Â‡¯- 
ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰.( 

2.  ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ ˙Â„Â‚‡‰Ó Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ï·˜Ï „ÈÙ˜Ó Â È‡ Û‚‡‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ . ˙‡ Ì˘¯Ï ˙Â¯È·ÚÓ Ô È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â˙È¯· ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯·

ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ È˜˙Ú‰ ,‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,‡ Ë¯ÙÓ‰ ¯Â˘È‡ ˜¯ ‡Ï‡ ˙
¯Á· ‰ ‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂ È¯·Á ˙ÂÓ˘ . ˙Â È˜˙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈË¯Ù ÏÏÂÎ Â È‡ ‰Ê ¯Â˘È‡

˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ÍÈÏ‰‰ ,˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÔÂ‚Î ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÂ˘¯ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ÁÂÂÈ„ Â· ¯ÒÁÂ . Ì‚
ÌÈ¯ÒÁ Ì˘¯Ï ˙Â¯È˘È ÌÈÚÈ‚Ó˘ ‰„Â‚‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·, 

˙Â ˜˙· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈË¯Ù. 
ולספק , וגמא להמחשת הפגיעה ביכולתו של האג  להבטיח פעולה תקינה של רשויות האגודהד

עולה מהתכתבות , קבלת מידע מלא על תוצאות הבחירות מידע והדרכה לאגודות כתוצאה מאי
במרס , ר ועדת הביקורת דיווח לאג "יו. ר ועדת הביקורת של אגודה חקלאית למפקח באג "שבי  יו
ואול  מאמציו של המפקח לברר מי הבא בתור , חברי ועדת הביקורת פרש מתפקידוכי אחד מ, 2008

משו  שבמשרדי האגודה לא , לאיוש התפקיד על פי דירוג המועמדי  בבחירות האחרונות לא צלחו
באפריל אותה שנה השיב המפקח כי במשרדי האג  טר  התקבל דיווח . נמצא הפרוטוקול המתאי 
ולכ  בקרוב תקבל האגודה התרעה לפני הטלת קנס , 2007ודה משנת על הבחירות לרשויות האג

האגודה נותרה . המפקח הביע את ביטחונו שעד אז תמצא ההנהלה את הפרוטוקול הנדרש. מינהלי
  .כתוצאה מהיעדר המידע באג , בי  השאר, ללא ועדת ביקורת עד מועד סיו  הביקורת

 המצאת דוחות כספיי  מבוקרי  לרש  ובדיקת 
 תקנות  להל   (1975 ה"התשל, )ניהול וביקורת חשבונות(לפי תקנות האגודות השיתופיות  .1

 בתו  שמונה חודשי  מתו  שנת  נקבע תארי  אחיד להגשת דוחות כספיי  לאג  , )ביקורת חשבונות
  ב כלומר . המוקד  מביניה , או בתו  שלושי  ימי  מיו  שהושלמה ביקורת החשבונות, הכספי 

במקרי  מיוחדי  רשאי הרש  לדחות את מועד ההגשה לתקופה שלא . וגוסט לכל המאוחר לא31
 .הגשת הדוחות במועד היא עבירה מינהלית שעונשה קנס אי. תעלה על שלושה חודשי 

 ¯‡Â È „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‚‡‰ È Â˙ Ó2008 ˙ ˘Ï ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï·È˜ ‡Ï ‡Â‰ 2006 
ÎÓ-600ÈÙÒÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÏ‰È ˘ ˙Â„Â‚‡  ÂÊ ‰ ˘· ˙)Î-18%˙Â„Â‚‡‰ ÏÏÎÓ  .( ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

 ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ‰Ï‡ ˙Â„Â‚‡ ÏÚ ÂÏËÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰) ÔÏ‰Ï Â‡¯-ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰ .( 
הנהלת המשרד החליטה לשכור את " צוי  כי 4בדוח קוד  שכתב מבקר המדינה על האג  .2

". חות הכספיי  המוגשי  לרש שירותיה  של שני רואי חשבו  שיועסקו מטע  האג  בבדיקת הדו
 .אול  ה  אינ  עוסקי  בכ  באופ  שוט , ואכ  תוגבר האג  בשני רואי חשבו  שכירי 

הביקורת ביקשה לקבל מרואי החשבו  שבאג  את רשימת הדוחות הכספיי  שנבדקו על יד  בשני  
מספר  ,   שוט אול  לא היו בידיה  נתוני  על דוחות כספיי  שנבדקו על יד  באופ, 2007 2006

 . והיק  הבדיקה
__________________ 

 .394' עמ, " ‰‡‚È˙ ˘ ÁÂ„41) 1991" ( ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó-ÈÙÂ˙È˘ „Â‚È‡Ï Û , מבקר המדינה  4
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 את נתוני 2007בדק עד נובמבר , באמצעות רואי החשבו  המועסקי  בו, הבדיקה העלתה כי האג 

 .י דרישה" באופ  אקראי עפ2005 2006הדיווח בדוחות הכספיי  המבוקרי  לשני  
הקשורות כמענה לכל הבעיות המקצועיות "בתשובתו מסר האג  כי רואי החשבו  שבאג  משמשי  

או , כגו  מת  אישור ניהול תקי ,  נבדקו לצרכי  ספציפיי 2008 2007ובשני  , "לאגודות שיתופיות
כמו כ  מסר האג  כי בשנת .  אגודות200  דוחות כספיי  של כ350 כ, י דרישה"ביצוע חקירה או עפ

ל פי אפיוני ע, בי  השאר,  הוחל בהכנת תכנית עבודה שתפרט את הדוחות הכספיי  שייבדקו2008
 .חשיבות ומוקדי סיכו  של האגודות

ת להתקשר ע  נותני שירותי  " ביקש האג  מוועדת המכרזי  במשרד התמ2006בדצמבר  .3
 : שיבצעו את הבדיקות האמורות בשני שלבי ) מיקור חו/(חיצוניי  

ערות מבקר הימנעויות וה, הסתייגויות(יכלול בדיקה ראשונית של נתוני הדוחות הכספיי  ' שלב א
יכלול בדיקה מעמיקה של נתוני ' שלב ב). בדיקת נתוני הנספח וסקירת המנהלי , החשבונות

שייבחרו על פי היק  הליקויי  ) בדיקת נתוני  חריגי  וניתוח הדוחות הכספיי (הדוחות הכספיי  
 . 'שנמצאו בשלב א

בנובמבר .  דוחות בשנה125'  דוחות בשנה ובשלב ב1,000' לפי התכנו  של האג  ייבדקו בשלב א
 .  נחתמו הסכמי  לשנה ע  שלושה משרדי  של רואי חשבו  לאחר שנבחרו במכרז2007

 ¯·Ó·Â Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‚‡‰ È Â˙ Ó2007 ¯·Ó·Â  „Ú 2008 ˙˜È„·Ï ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯Ï Â¯·ÚÂ‰ 
‡ ·Ï˘ '319 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ 2006 . ¯·Ó·Â  „Ú2008 Ï˘ Ì˙˜È„· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ 109 
 ˙ÂÁÂ„)Î-34%Ó Ì‰ .(· ·Ï˘Ï ¯˘‡· '- ¯·Ó·Â  „Ú 2008 ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„·Ï Â¯˘Â‡ 100 

‡ ·Ï˘· Â˜„· ˘ ‰Ï‡ ÍÂ˙Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„' . 
 ÌÈ Â˙ Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰ Ï˘ È·ÂÈÁ ÍÈÏ‰˙· ÔÂ˘‡¯ „Úˆ Â‰Ê ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ Ì˘¯Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ , ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÏÂ‡Â
È ÓÊ‰ ÁÂÏ·Â¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙Â·¯ ˙Â„Â‚‡ ÛÈ˜˙Â ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰˙ ‰˜È„·‰˘ È„Î Ì. 

ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„· ¯„Ò ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ,Ì‰ÈÏ‡ ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙¯È˜ÒÂ ÌÈÁÙÒ ‰ ,
ÛÏ‡ ¯„Ò· ‰„Â‚‡‰ Ì˘ ÈÙÏ ‰˘Ú -È˙È· . ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„· ¯„Ò ˙‡ Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰

 Ô‰˘ ˘˘Á ˘È˘ ˙Â„Â‚‡ È·‚Ï ‰˜È„·‰ ˙‡ Ì„˜È˘ ÔÙÂ‡·"Ú·˙ÂÈ˙ÈÈ " ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙÏ
ÂÚ·˜ÈÈ˘ ,ÔÂ‚Î :‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰Â ÏÂ‰È  ÔÈ‚· ˙Â ÂÏ˙ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡

ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˜È„· Ï˘ ÈËÈ‡‰ ·ˆ˜‰ ÏÏ‚·
ÌÈ‚È¯Á ¯˙‡Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ‰·Â˘Á ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ˙ÂÁÂ„‰ , ‰Ï‡ ˙Â„Â‚‡˘ ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ

ÚÙÈ‰ È˜˙ ‰¯Âˆ· ÂÏ. 
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר האג  כי זוהי השנה הראשונה שבה נבדקי  דוחות כספיי  

, בלימוד ובגיבוש תהליכי עבודה, והיא התאפיינה בהתארגנות", באמצעות בודקי  חיצוניי 
   ".ריוני כולל גיבוש הקריטריוני  לקביעת סדר עדיפויות ועדכו  אות  קריט, לבדיקת דוחות כספיי 

 הטלת קנסות מינהליי  
 הגיש האג  כתבי אישו  נגד אגודות שהפרו את הוראות תקנות רשויות האגודה בשל 2003עד שנת 

הגשת דוחות כספיי  מבוקרי   הגשת פרוטוקולי  של הבחירות ואי אי, קיו  בחירות במועד  אי
יקתית להפיכת העבירות  נקט היוע/ המשפטי דאז של המשרד יזמה חק2002מאז שנת . במועד
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ולהגביר את כוח , כדי ליעל ולזרז את הלי  ענישת מפירי החוק, 5האמורות לעבירות מינהליות
  קנס מינהלי ( הותקנו תקנות העבירות המינהליות 2003בדצמבר . ההרתעה כלפי רשויות האגודה

 .ש  במסלול זהומאז פועל האג  לאכיפת הגשת המסמכי  לר, 2003 ד"התשס, )אגודות שיתופיות
1. È ‡  Ô È ‚ ·  ˙ Â Ò  ˜  ˙ Ï Ë ‰-˙ Â ¯ È Á ·  È Ï Â ˜ Â Ë Â ¯ Ù  ˙ ˘ ‚ ‰:  
)‡  ( ¯·ÓËÙÒ·2005 ,˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Ï ·Â¯˜ , ˙Â‡¯˙‰ ‰ Â˘‡¯Ï Û‚‡‰ ÁÏ˘

ÎÏ-1,700˙Â„Â‚‡  . „ÚÂ ˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆ ‰‡¯˙‰·
‰Ï‡ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ ‰Ï‰ ‰‰ ,‡ „Ú ÂÏ Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Ô‰ Í‡ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù „ÚÂÓ Â˙Â

‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂÂÏ , Â¯Á·  ‰·˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙‡ Û‚‡Ï ‡ÈˆÓ˙ ‡Ï˘ ‰„Â‚‡ ÈÎÂ
ÈÏ‰ ÈÓ Ò ˜· Ò ˜È˙ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘„ÁÓ .Î· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ-50% ˙Â„Â‚‡‰ ÏÏÎÓ 

˙ÂÏÈÚÙ‰6 . 
Î ÂÏËÂÈ ˙ÂÒ ˜‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡· ·˘Á˙‰·-30‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡Ï ÌÂÈ , ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ 

˙Â‡¯˙‰· .ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ˜¯ ÂÏËÂ‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÒ ˜‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â , ¯‡Â¯·Ù·
2007 .ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ‰Î¯‡˘ ˙Â‡¯˙‰‰ ÏÚ ˙Â„Â‚‡‰ ˙Â·Â‚˙ ˙˜È„· Ï˘· ˙‡Ê , 

È‡Â-˙ÂÒ ˜‰ ˙ÏË‰ ÔÈÈ ÚÏ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰. 
, העביר לאג  את הפרוטוקולי  של הבחירותלאחר שחלק נכבד מהאגודות , 2007בפברואר  ) ב(

הגשת פרוטוקולי  של בחירת ועד הנהלה   אגודות בגי  אי221הטיל האג  קנסות מינהליי  על 
 ). 2005בספטמבר (לאגודה 

במאי . ע  קבלת ההודעות על הקנסות העבירו חלק מהאגודות את הפרוטוקולי  החסרי  לאג 
. 2005יי  שהושתו על האגודות בגי  התקופה שעד ספטמבר  קנסות מינהל171 נותרו בתוקפ  2008

 .האג  אינו עוקב אחר גביית קנסות אלו
)‚ (  ¯‡Â¯·Ù· ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÒ ˜‰ Ï˘ ÍÂÓ ‰ ¯ÂÚÈ˘‰2007) Î-13% ˙Â„Â‚‡‰Ó 

˙Â‡¯˙‰ ÂÏ·È˜˘ (ÈÏ‰ ÈÓ Ò ˜ ˙ÏË‰· ÌÂÈ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ „ÈÚÓ , ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó ÔÈÈ„Ú Í‡
ÏËÂ·Ó ‡Ï ˙Â„Â‚‡ .Â‡Â ÌÏ- ¯·ÓËÙÒ Ê‡Ó 2005È‡ ÏÚ ˙Â˘„Á ˙Â‡¯˙‰ Û‚‡‰ ÁÏ˘ ‡Ï -
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙˘‚‰ . 

‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· , ‰ ˜˙‰ ˙‡ Û‚‡‰ ÛÎ‡ ‡Ï
‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂÂÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙˘‚‰ ˙·ÈÈÁÓ‰ . 

2. È ‡  Ô È ‚ ·  ˙ Â Ò  ˜  ˙ Ï Ë ‰-Ì È È Ù Ò Î  ˙ Â Á Â „  ˙ ‡ ˆ Ó ‰:  ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
¯·Óˆ„Ó ÈÎ 2003 ¯·ÓËÙÒ „Ú 2008 ,ÌÈ ˘ ÈˆÁÂ Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· , Û‚‡‰ ÏÈË‰ ‡Ï

È‡ ÔÈ‚· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜-Ì„ÚÂÓ· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰ . 
 ¯‡Â È· ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‚‡‰ È Â˙ Ó2008 ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÁÏ˘ 1,009È‡ ÏÚ ˙Â‡¯˙‰ - ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰

 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ2006) Î-31%˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ ÏÏÎÓ  .(„ Û‚‡‰˘ ¯Á‡Ï Ô
 „ÂÚ Â¯˙Â  ˙Â„Â‚‡‰ È¯ÂÚ¯Ú·480 ˙Â„Â‚‡ )Î-15% (È‡ ÏÚ Ò ˜È‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘- ˙˘‚‰

ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ . ÌÏÂ‡Â-˙ÂÒ ˜ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ Ô‰Ï ÂÁÏ˘  Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú  . 
__________________ 

ושמטרתה הקטנת העומס המוטל על , בעבירה שאינה פשע, דר  חלופית לענישה באמצעות הלי  פלילי  5
 .בתי המשפט

 . אגודות פעילות$3,340 כ2008היו באפריל לפי נתוני המערכת הממוחשבת באג    6
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כי , בי  היתר, וכ  האג  למערכות מידע שבמשרד הסבירו בתשובת  למשרד מבקר המדינה, האג 

. רד בלימוד נושא הקנסות המינהליי  כדי להטיל  באופ  עצמאי החל המש2004במהל  שנת 
א  הפיתוח ,  הוחל בפיתוח המערכת הממוחשבת לנושא הקנסות המינהליי 2007 2005בשני  

עוד הסביר האג  כי העיכוב נגר  בעטיו של מחסור בכוח . טר  הסתיי  עד מועד סיו  הביקורת
הגשת דוחות כספיי  יחל בימי   תראות בגי  איהאג  למערכות מידע הודיע כי שיגור ה. אד 

 .2008והטלת הקנסות בסו  שנת , הקרובי 
Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈ‰Ï ‰È‰ ˙

˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÏË‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ Û‚‡‰ . ˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ
‰Ú˙¯‰‰ ¯˘ÂÎ· ˙Ú‚ÂÙ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰Û‚‡‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â .  

 ועדת הביקורת 
אי  חובה להקימה על פי .  שקיומה נקבע בתקנו  האגודה7ועדת הביקורת היא רשות וולנטרית

הפנימית של האגודה בעבור " שומרת הס "א  יש בה חשיבות מרובה משו  שהיא , הפקודה
ית יכלול די  וחשבו  בתקנות רשויות האגודה נקבע כי סדר היו  של האסיפה הכללית השנת. חבריה

בעוד , קיו  ועדת ביקורת, בדר  כלל, יצוי  כי תקנוני הקיבוצי  אינ  מחייבי . של ועדת הביקורת
בסקירת המנהלי  המצורפת לדוח הכספי של האגודה היא . שתקנוני המושבי  לרוב מחייבי  זאת

 הוגש דוח ועדת וכ  א , נדרשת לציי  את מספר הישיבות של ועדת הביקורת שהתקיימו בשנה
 .כנדרש בתקנות רשויות האגודה, הביקורת לאסיפה הכללית

 מושבי עובדי  שצורפו 21משרד מבקר המדינה בדק באופ  אקראי את נתוני סקירות המנהלי  של 
 : והעלה את הממצאי  הבאי , 2006לדוחות הכספיי  לשנת 

1. Ì È · ˘ Â Ó ‰  „ Â ˜ Ù הלי  כי התקיימו  נמצא כי רק שני מושבי  ציינו בסקירת המנ:˙
כמו כ  הועלה כי עשרה מושבי  ציינו בסקירת המנהלי  כי דוח ועדת . ישיבות של ועדת הביקורת

יתכ  שהוועדה לא פעלה כלל משו  שבתשובות שהתקבלו . הביקורת לא הועבר לאסיפה הכללית
י הדוח ארבעה מושבי  ציינו כ; לסקירת המנהלי  לא צוי  שהתקיימו ישיבות של ועדת הביקורת

ומושב אחד ציי  שאי  לאגודה ועדת ; שישה לא השיבו על שאלה זו; הועבר לאסיפה הכללית
 .א  שתקנו  המושב מחייב למנות ועדה כזאת, ביקורת

משו  , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר האג  כי קיי  קושי בהפעלת וועדות הביקורת
האג  ציי  כי הוא מייחס . ת לכה  בה  נמוכהוההיענו, שהאגודות אינ  מתייחסות אליה  ברצינות

וכי הוא שוקל לפעול למינוי ועדת ביקורת באגודות במקרי  חריגי  , חשיבות רבה לוועדות אלה
 .שבה  קיימת חשיבות עליונה לקיומה

2. Û ‚ ‡ ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù:  ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â¯È˜Ò˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
Û‚‡‰ È„È ÏÚ Â˜„·  ‡Ï ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈ ˘· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· 2007-2008 , ÁÂÂÈ„‰˘ ÍÎ

ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙¯È˜Ò· ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ì‚ ˙¯ÎÊÂÓ Â·˘ ,ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ¯˙Â  . ÌÈÈ˜Ó˘ ÌÈ¯Â˜È··
„·Ï· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ˙ÂÓ˘ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ˘¯„  ˙Â„Â‚‡· Û‚‡‰ , ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙˜„·  ‡ÏÂ

ÏÏÎ ‰„Â‚‡· .˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡Ï Â˘‚Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ Ì‚ ,ÂÂÈ„‰Â ÔÂ˜È˙ ÏÚ Á
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,˙ÂÁÂ„· ‰Ï‡Î ÂÏÚÂ‰ Ì‡ ,Û‚‡‰ È„È ÏÚ ÌÈ˘¯„  Ì È‡. 

__________________ 
יצוי% כי בחוק האגודות השיתופיות המוצע להחלי  את הפקודה הקיימת נקבע כי בכל אגודה שיתופית   7

 . חייבת להיות ועדת ביקורת
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 ביקורי פיקוח שוטפי  באגודות 
לקיי  , מטרות הביקורי  כפי שהוגדרו בידי האג . האג  מקיי  ביקורי פיקוח שוטפי  באגודות

לבדוק ; הלבדוק את פעולות רשויות האגוד; פגישות באגודות ע  ועד ההנהלה וע  ועדת הביקורת
לבדוק את היחסי  החברתיי  ; לבדוק את מערכת הנהלת החשבונות; את ניהול ספרי האגודה

 .באגודה ואת השמירה על עקרונות השיתו 
).  אגודות למפקח556 ממוצע של כ( אגודות פעילות 3,340שישה מפקחי  אזוריי  מפקחי  על 

נוס  .  אגודות768 י פיקוח סדירי  ב ביקור886, )על פי דיווחי המפקחי ( התקיימו 2007בשנת 
 ). 24(ומיעוט  לבירור תלונות ) 80( רוב  לצרכי חקירות   ביקורי  104לכ  קיימו המפקחי  עוד 

 : האפקטיביות של ביקורי הפיקוח נפגעת כתוצאה מהסיבות המפורטות להל 
א  לא אחת ו, בכוח האד  הקיי  לא נית  לערו  ביקורי פיקוח בכל האגודות אחת לשנה .1

כמו כ  קיי  שוני רב בי  אגודות שיתופיות החולשות על כל מעגלי החיי  של חברי . לשנתיי 
ואגודות , ובי  אגודות שהיק  הפעילות שלה  מצומצ  כגו  אגודות לשיכו ,  כגו  קיבוצי  האגודה 

ות תיעשה לכ  רצוי שפריסת ביקורי הפיקוח באגוד. כלכליות שהפעילות הכלכלית שלה  מצומצמת
התלונות וסדר , על פי תכנית עבודה שתבטיח פיקוח מרבי על האגודות השונות לפי הצרכי 

והיא תעודכ  לאחר קיו  , תו  שימוש במערכת ממוחשבת שבה תירש  תכנית העבודה, העדיפויות
 . ביקורי הפיקוח בפועל

Â˜È· Ô˜˙ Ú·˜ ˘ ÈÏ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‚ÂÒÏ ÌÈ¯
˙Â Â˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ ,˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÏÎ ‡ÏÏÂ ,ÈˆÁ- ˙ÒÈ¯ÙÏ ˙È ÂÚ·¯ Û‡Â ˙È˙ ˘

ÌÈ¯Â˜È·‰ .Â‰˘ÏÎ ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÈÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ˙Â¯È„˙Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÂÚ·˜  ‡Ï .
 È˙ËÈ˘Â Ô ÎÂ˙Ó ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· ˙Â„Â‚‡· ÌÈÙËÂ˘‰ Ì‰È¯Â˜È· ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ ÌÈÁ˜ÙÓ‰

 ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙ÒÈ¯Ù ˙‡ Ú·˜ÈÈ˘˙Â„Â‚‡· . Ú„ÈÓ ÔÈ‡ Ì‚ Û‚‡‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ·
·¯ ÔÓÊ ‰Ê ¯Â˜È· Ô‰· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ˙Â„Â‚‡ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡È˘ ‡˘Â · ·˘ÁÂÓÓ. 

2. ˙Â„Â‚‡· Ì‰È¯Â˜È·· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙‡ ‰Á È˘ Ï‰Â  Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰ , ˙˜È„· ÔÙÂ‡ ÔÂ‚Î
‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ,„ÚÂÂ ÌÚÂ ‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂ ÌÚ Ì‰· ÔÂ„Ï ˘È˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙

‰˜È„·‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ˙¯Â˜È·‰ . ÒÙÂË‰ ÈÙÏ ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ÌÈÏ‰ ˙Ó ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
‰„Â‚‡‰ È¯ÙÒ ÏÂ‰È  ˙˜È„· ˜¯ ‰ÚÈÙÂÓ Â·˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â˜È· Ï˘ . ÏÏÎ ˜ÒÚ˙Ó Â È‡ Á˜ÙÓ‰

 ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÏËÓ·- ˙Â Â¯˜Ú ˙¯ÈÓ˘Â ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙˜È„· 
ÛÂ˙È˘‰ . Ï˘ÓÏ-˙Ó‰ ÌÈˆÂ·È˜·  ÔÈ‡ Ì˘¯‰ È„È· ¯˘Â‡ Ì¯Ë Ì‰Ï˘ ˘„Á‰ ÔÂ ˜˙‰˘ ÌÈ˘„Á

 ˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÈ˜„Â·) ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â ·- ÌÈÒÂÙ„ ÈÂ È˘ ÏÚ ˜¯Ù· 
ÌÈˆÂ·È˜· .( ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂÂÓ Ì‚ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ÂÁ Â‰ ‡Ï ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
˙Â„Â‚‡·. 

3. ÙÏ ‰„Â‚‡‰ È¯ÙÒ ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈ˜„Â· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ÁÂ˜ÈÙ ¯Â˜È· ÒÙÂË È , ÌÈ Â˙ ‰˘ Û‡
 È˙ ˘‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ÁÙÒ · Û‚‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ Â· ÌÈÚÈÙÂÓ‰-‡ÏÈÓÓ ˜„·È‰Ï ¯ÂÓ‡‰ .  

 ˙˜È„·· ˜¯ ‡Ï Â˙Â‡ ÔÂÂÎÈÂ Á˜ÙÓÏ ÚÈÈÒÈ˘ ÌÈ¯Â˜È· Ï‰Â  ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘È Ì˘¯‰˘ ÈÂ‡¯
‰„Â‚‡‰ È¯ÙÒ ÏÂ‰È  ,‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯‡˘ ˙˜È„·· Ì‚ ‡Ï‡ . Ï‰Â ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Î‰„Â‚‡‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÌÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˙‡ „ÒÓÈ ‰Ê , Ï·˜È Á˜ÙÓ‰˘ ÁÈË·ÈÂ
‰È˙Â ˜ÒÓÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ„ ‰ ÓÓ , ˙„ÚÂ ÌÚÂ ‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂ ÌÚ Ì‰· ÔÂ„ÈÂ

˙¯Â˜È·‰ . ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÏ Á˜ÙÓ‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ˜ÂÊÈÁ
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â„ÚÂÂ‰ . ˙È ÂÈÁ ‰ÊÎ Ï‰Â  ˙ÚÈ·˜ „ÓÂÚ‰ ËÚÂÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ ·˜Ú

Ì˘¯‰ ˙Â˘¯Ï ,¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ‡˘Â · ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„˜Ó˙‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ . 



 ב59דוח שנתי  1158
וכי נית  ליישמה באמצעות , האג  השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא רוש  לפניו הערה זו

 .השתלמויות שיינתנו למפקחי  בעניי  זה
שנבנה לפי הפרטי  " ורי פיקוחביק"במערכת הממוחשבת שפותחה עבור האג  קיי  קוב/  .4

כדי ליצור , על המפקח להזי  את הנתוני  שהעלה בביקור למחשב. הנבדקי  בטופס ביקור פיקוח
מאגר ממוחשב של ביקורי הפיקוח ותוצאותיה  שבאמצעותו נית  יהיה להשוות בי  ביקורי הפיקוח 

הממוחשבי  הנוגעי  לכל הנתוני  . ולבדוק א  תוקנו הליקויי , באותה אגודה בזמני  שוני 
. יובאו בחשבו  בעת קביעת סדרי העדיפויות ותכנית העבודה, ולכל האגודות בכלל, אגודה בפרט

 . ביקורי  תכופי  יותר באגודות שבביקורי הפיקוח נמצאו בה  ליקויי  מהותיי : למשל
ÔÂÙˆ‰ ¯ÂÊ‡· „Á‡ Á˜ÙÓ ËÚÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÚÈÈ˙ÒÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÈ‡

‰ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È·· ˙ÓÈÈ˜‰ ·Â˘ÁÓ , ÈË¯Ù ˙‡Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ·˘ÁÓÏ ÌÈÓÈ¯ÊÓ Ì È‡Â
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .˙È „È ÌÈ˘Ú  ÌÈÓÂ˘È¯‰ ÏÎ , ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ Ë˜‰ÏÂ ÏÂ·¯ÒÏ Ì¯Â‚ ¯·„‰Â

¯Â˜È·‰Ó ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È ˘ .·¯ ÒÓÂÚ Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙ ÚËÏ , Ì„‡ ÁÂÎ È„ Ì‰Ï ÔÈ‡Â
·˘ÁÓÏ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÔÈÊÈ˘ . 

האג  כי הניסיונות שנעשו בעבר לרכוש מחשבי  ניידי  לצור  ביקורי הפיקוח לא בתשובתו מסר 
בעקבות הביקורת מסתמנת הסכמה לרכישת  כדי שאפשר יהיה להקליד את הנתוני  במקו  . צלחו

 .וישופר המעקב אחר הביצוע והיישו  של תיקו  הליקויי , בדר  זאת ייחס  זמ  רב. הפיקוח
וחות הפיקוח שולחי  המפקחי  לאגודות כדי שיתקנו לפיה  את את הממצאי  שעלו בד .5

כדי , י מפקח מחוז צפו "משרד מבקר המדינה בדק את נתוני הפיקוח שהוזנו למחשב ע. הליקויי 
הביקורת בחרה . ואת תיקו  הליקויי  שהועלו בביקור, לבדוק את מידת התועלת שבביקור הפיקוח

מפאת חשיבותו להתנהלות  התקינה של , 2005 2008י  נתו  אחד שנבדק בביקורי הפיקוח בשנ
 .אישור התקציב השנתי של האגודה באסיפה הכללית  אי רשויות האגודה 

 דוחות סיכו  של ביקורי פיקוח כאלה שבה  הופיעה הערה על הצור  בכינוס אסיפה 17נבדקו 
 14 למפקח בתו  בדוח התבקש ועד ההנהלה של האגודה להודיע. כללית לאישור התקציב השנתי

 .יו  על הצעדי  שננקטו לתיקו  הליקוי
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ˙Á‡ ‰„Â‚‡ ËÚÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰˜È„·· , ¯‡˘ ÏÎ

Á˜ÙÓÏ Â·È˘‰ ‡Ï ˙Â„Â‚‡‰ , ¯Â˘È‡ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Û‚‡Ï Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ .˜È· È ˘ Â˘Ú  ˙Â„Â‚‡ ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ ÁÂ˜ÈÙ È¯Â

‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ‰„Â‚‡ ÏÎ· ,È‡ ¯·„· ÈÂ˜ÈÏ‰Â- ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡
ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÁ . Â‡ÈˆÓ‰ ˙Â„Â‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï Ì˘¯‰ Ïˆ‡ ÌÈÏ‰ ˙Ó‰ ˙Â„Â‚‡‰ È˜È˙·

˘¯„ Î ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Á˜ÙÓÏ. 
ÔÎ ÏÚ ¯˙È , Ï˘ ˙Â·Â‚˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‡‰ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÏÚÂ ÁÂ˜ÈÙ ¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÏÚ ˙Â„Â‚ , ˙Ó‚Ù  ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ
¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ .·ÈÈÁ Ì˘¯‰˘ Û‡ ,‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â ˜˙ ÈÙÏ , Ì‡ ‰¯È˜Á ÌÈÈ˜Ï
¯˘Â‡ ‡Ï È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ,ÂÈ‡ˆÓÓÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â˜È· ˙Â·˜Ú· ‰¯È˜Á ‰Á˙Ù ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï . 

  באגודות בהשתתפות מנהל יחידת הפיקוח והמפקח ג  הרש  מקיי  ביקורי פיקוח שוטפי  .6
כ סקירה כללית לש  יצירת קשר ע  "ביקורי  אלה מתמקדי  ביישובי  וכוללי  בד. האזורי

 . היישובי  ולימוד בעיותיה  הכלליות
ולרוב לא נשלח לאגודות מכתב , הפרוטוקולי  שנכתבו בעקבות ביקורי הרש  נרשמי  בכתב יד

. וקובע את הצעדי  שעל האגודה לנקוט למניעת , מצביע על הבעיות שעלוסיכו  של הביקור ה
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י האגודה בעקבות "המפקחי  ג  אינ  נדרשי  על ידי האג  לעקוב ולדווח על הפעולות שננקטו ע
   .הביקור

 סדרי הטיפול בתלונות
יות פנ .באג  מתקבלות תלונות ופניות רבות של חברי האגודות בנוגע להתנהלות  של האגודות

פנייה למשרדי האג  בירושלי  המועברת באמצעות : ותלונות אלה מגיעות לאג  בשלוש דרכי 
פנייה למרכז פניות ; פנייה ישירה למפקח האזורי; מנהל יחידת הפיקוח לבדיקת המפקח האזורי

המעביר את הפניות הנוגעות לנושא האגודות השיתופיות ) צ" מפ להל  (ת "הציבור במשרד התמ
תדירות הנמוכה של ביקורי הפיקוח השוט  וההתמקדות שלה  בעיקר בבדיקת ניהול ספרי ה. לאג 

, ושל חברי האגודות בפרט, הופכת את הטיפול בפניות הציבור בכלל, האגודה ולא בנושאי  אחרי 
 . לנדב  העיקרי של הפיקוח על המתרחש באגודות

 המידע  מצד אחד : להיות רבהתרומת בדיקת התלונות לפיקוח על התנהלות האגודות יכולה 
  יכולי  לסייע למפקחי  , שה  בני בית בהתרחשות הקואופרטיבית, והתובנה שיש לחברי האגודות

 תלונות חברי האגודות משקפות במידה רבה ג  את האינטרסי   מצד שני . שה  משקיפי  חיצוניי 
ת לפיקוח על המתרחש ולצד פניות התורמו, של המתלונני  במאבקי כוח המתרחשי  באגודות

". מתלונני  מקצועיי "וכ  כאלה המכונות באג  תלונות של , קיימות ג  תלונות מוטות, באגודות
ולכ  יש צור  למסד מערכת נהלי  נאותה , "לבור את התב  מ  הבר"פיקוח יעיל הוא זה שמצליח 

 .שתסדיר את הטיפול בתלונות ואת הפיקוח עליו
Ó Â È‡ ˙Â ÂÏ˙· Û‚‡‰ ÏÂÙÈË‰È˙Â ˜˙·Â ‰„Â˜Ù· ¯„ÒÂ .˙Â ÂÏ˙· ÏÙËÓ ÔÎ‡ Û‚‡‰ , Ì‚ ÌÏÂ‡

˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË Ï‰Â  Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰. 
ולא ,  עוסקת בטיפול בתלונות על פעולות משרדי הממשלה8 טיפול בתלונות ר "הוראת התקשי

בהיעדר נוהל של האג  , ואול . בתלונות על הנעשה בגופי  חיצוניי  כמו האגודות השיתופיות
ר "רואה משרד מבקר המדינה בהוראת התקשי, תלונות על הנעשה באגודות השיתופיותלטיפול ב

ההוראה . האמורה אמת מידה ראויה לנוהל המסדיר את הטיפול בתלונות על התנהלות האגודות
ולזכור שלפעמי  רואה , קובעת כי עובד המטפל בתלונה חייב להקדיש לה תשומת לב מיוחדת

או על גו  , יש להטיל את הטיפול בתלונות על עובד אחראי.  אחרו המתלונ  בפנייתו עוג  הצלה
על העובד לאשר מיד למתלונ  את . בכל משרד ממשלתי ובכל יחידת סמ , הממונה על יחסי ציבור

עוד . הבדיקות והחקירות המתנהלי  בנוגע אליה, ולעקוב אחר תוצאות הבירורי , קבלת התלונה
 הסופית למתלונ  יש לכלול את המסקנות שהמשרד הגיע ר כי בהודעה"נקבע בהוראות התקשי

הטיפול . יוסברו הסיבות שבגלל  נמנע המשרד מלהשיב במועד, וא  נמש  הטיפול זמ  רב, אליה 
 .בתיק התלונה לא ייפסק אלא באישור מנהל היחידה ובחתימתו

__________________ 
 .61.36הוראה   8
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1 . „¯Ù · ÔÓÂ˘È¯ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË Ï‰Â  ¯„ÚÈ‰· ,ÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ˙‡ ÏÂÙ

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡Â Ô‰· , ˙Î¯ÚÓ· Û‚‡Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙‰ ˙ÂÓ˘¯ 
ÌÈÙÒÂ  ÌÈËÈ¯Ù ÌÚ „ÁÈ· Ò Î  ¯‡Â„Î ÂÏ˘ ·Â˘ÁÓ‰ . ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ˙‡Ê Í¯„· ÌÂ˘È¯

Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ : È„¯˘ÓÏ ˙Â¯È˘È ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â ÂÏ˙‰ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÔÈ‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ
‡ Â ÙÂ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· Û‚‡‰ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï ; ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì È‡ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰

Ì‰ÈÏ‡ ˙Â¯È˘È ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙‰ ÏÚ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÁÂ˜ÈÙ‰ , ‰ÓÈ˘¯ ÌÈ ÈÎÓ Ì È‡ Ì‰ Û‡Â
Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ÊÎÂ¯Ó ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï Ô˙È  ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙Â ÂÏ˙ Ï˘. 

פניות המופנות  מנהל יחידת הפיקוח רוש  במרוכז את ה צ "באשר לתלונות המופנות לאג  ממפ
 .צ מחייבת אותו לדווח במהירות על תגובתו לתלונה"וזאת משו  שמפ, אליו

 ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÈ· ÌÈÈ˜‰ Ï„·‰Ï ˙È ÈÈ Ú ‰·ÈÒ ÏÎ ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï
Û‚‡Ï ˙Â¯È˘È ,ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈÏ‡ ˙Â ÙÂÓ‰ ˙Â ÂÏ˙ ÔÈ·Ï"ˆ . 

ÙÓÓ ˙Â ÙÂÓ‰ ˙Â ÂÏ˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ "È ‡Â‰ ˆ·˘ÁÂÓÓ ‡ÏÂ È „ , ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ‡Â‰Â
- ˙Â¯È‰Ó· ‰È ÙÏ ˙Â ÚÈ‰Ï Ô˙È  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· )ÔÈÓÊ Ú„ÈÓÏ ˙Â˘˜·· ÔÂ‚Î ( Ï‰ Ó ÁÂÂ„Ó

ÙÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ÏÚ ˆ , ‰˜È„· ˙Â˘¯Â„‰ ˙Â ÂÏ˙· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Í‡
˙È„ÂÒÈ ,È¯ÂÊ‡‰ Á˜ÙÓÏ ¯·ÚÂ‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰·Â˘˙· ˜Ù˙ÒÓ ‡Â‰ . Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰È Ù ‡ÏÏ

ÙÓ"ˆ‰È˙Â ˜ÒÓÂ ‰˜È„·‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÁÂÂÈ„ Ô˙ ÈÈ ‡Ï . 
לצור  האחידות בטיפול בסוגי  השוני  של התלונות יש לקבוע כללי  שינחו את המפקחי   .2

 .בעניי  סדרי הטיפול בתלונות
 ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ˙Â¯Â¯·Â ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈÁ ‰ Â·Â Ï‰Â  ÌÒ¯Ù ‡Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰˜È„·‰ , ÏÂÎÈ È˙Ó‰ ÂÏ˙‰ ÏÚ ‰„Â‚‡‰ ˙·Â˘˙· ˜Ù˙Ò‰Ï Á˜ÙÓ‰ , ‰˜È„· ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ È˙ÓÂ
ÂÏ˘Ó ˙È‡ÓˆÚ. 

 ÂÊÓ ‰¯˙È-ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ÏÚ ÁÂÂ„È˘ ÌÎÒÓ ÁÂ„ ·Â˙ÎÏ ˘¯„  Â È‡ Á˜ÙÓ‰  , ‰˜È„·‰ ÈÎ¯„ ÏÚ
Ô‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ ˙Â ˜ÒÓÏ Â˙Â‡ ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚÂ . Ì‚ ‰ÏÂÚ ˙Â„Â‚‡‰ È˜È˙ ˙˜È„·Ó

ÂÚ ÓÈ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ Â‡ ˙Â ÂÏ˙‰ ˙˜È„·˘ÌÈÎÓÒÓ· ÌÈ„ÚÂ˙Ó Ì È‡ ‰˜È„·‰Ó ˙ . Ô‰ Ú‚ÂÙ ¯·„‰
˙Â ÂÏ˙‰ ˙˜È„· ˙ÂÎÈ‡· ,‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· Ô‰Â. 

וללא קבלת אישורו , בהיעדר נוהל ג  אי  הנחיה שהטיפול בתיק התלונה לא יופסק ללא הסבר
 .וחתימתו של מנהל יחידת הפיקוח הממונה על המפקחי 

ואול  במש  הזמ  התגבש , יר האג  כי אמנ  אי  נוהל כתובבתשובתו למשרד מבקר המדינה הסב
 .והמפקחי  מקבלי  מדי פע  הנחיות בקשר לכ , אופ  הטיפול בתלונות

·˙Î· ¯„ÂÒÓ Ï‰Â Ï ÈÂ‡¯ ÛÈÏÁ˙ Ô È‡ ÌÚÙ È„Ó ˙Â ˙È ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .
 ˙¯Â˜È·‰ È„È· Â˜„· ˘ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (˙ÂÈ ÂÈÁ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ÊÎ Ï‰Â  Ï˘ Â. 

 : אגודות10  תלונות הנוגעות ל15 להל  ריכוז ממצאי  שהועלו מבדיקת טיפולו של האג  ב .3
 : מהתלונות לא טופלו כראוי כמפורט להל 10נמצא כי 
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)‡ (  ˙˘‚‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â ‰ ˘ Í˘Ó· ÏÏÎ ‰˜È„· ‰Î¯Ú  ‡Ï ˙Á‡ ‰„Â‚‡·
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ ‰ ÂÏ˙‰) ÔÏ‰Ï ‰‡¯-‡ ·˘ÂÓ ( ; ˙Â ÂÏ˙‰ Â˜„·  ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘·

ÌÂ˙ „Ú : ‡˘Â · ·È˘‰Â ˙Â ÂÏ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ·Â¯ ˙‡ Á˜ÙÓ‰ ˜„· ‡Ï ÌÈ¯˜Ó È ˘·
„·Ï· ‰„Â‚‡· ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ˜ ;‰ ˘ ÈˆÁ Í˘Ó· ‰ ÂÏ˙‰ ‰ÏÙÂË ‡Ï ˙ÙÒÂ  ‰„Â‚‡· , ÈˆÁ·Â

ÌÈ  ÂÏ˙Ó‰ ÌÚÂ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ¯˘˜· Á˜ÙÓ‰ „ÓÚ ‰È¯Á‡Ï˘ ‰ ˘‰ , ˙˜È„· ‰·ÎÂÚ ÏÚÂÙ· Í‡
‰ ÂÏ˙‰ ÏÚ ·È‚‰Ï Á˜ÙÓ‰ ˙˘È¯„Ï ‰˙ Ú  ‡Ï ‰„Â‚‡‰˘ ÌÂ˘Ó ‰ ÂÏ˙‰ . ‰ ˘ ÈˆÁ Í˘Ó·

˙ÙÒÂ  ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,È‡ ÂÚÈ·‰ ÌÈ  ÂÏ˙Ó‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ÂÏ˙‰ ‰ÏÙÂË ‡Ï- ÔÂÓ‡
¯˜ÂÁ‰ Á˜ÙÓ·. 

היענות  של  האג  הסביר למשרד מבקר המדינה כי במקרה האחרו  עוכב הטיפול בתלונה עקב אי
לדעת משרד מבקר המדינה . ת המפקח לבקש מהאג  לפתוח בחקירה בנושאהמתלונני  להצע

והעובדה שהאגודה לא נענתה לבקשת המפקח למסור לו את תגובתה , חייבה חומרת התלונה
 . לפקודה43על פי הסמכות שמקנה לו סעי  , למצות את בדיקתה עד תו  ביזמת הרש , לתלונה

)· ( ÂÏ˙ Á˜ÙÓ‰ ‰Á„ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘·‰„Â‚‡‰ ˙·Â‚˙ ÍÓÒ ÏÚ ‰  , ÈÏ· ˙‡Ê Í‡
‰˙Â ÈÓ‡Â ‰˙Â ÂÎ  ˙‡ ˜„·˘ . ÂÊÓ ‰¯˙È- ÔÙÂ‡· ‰„Â‚‡‰ ‰·È˘‰ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÌÈÈ ˘· 
Ô ÂÏ˙Ó‰ ˙Â ÚË ÏÚ ÈË¯˜ Â˜ , ‰ ÚÓ ‡ÏÏ Â¯˙Â  ÂÈ˙Â ÚËÓ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ˜ÏÁÂ) ÔÏ‰Ï ‰‡¯- 

‡ ıÂ·È˜.( 
אול  הטיפול , המתלונני י "במקרה נוס  נבדקה התלונה ונמצא פיתרו  לבעיה שהועלתה ע ) ג(

משו  שהאג  התעל  במש  שבעה חודשי  מהבעיה המהותית שיצרה , בתלונה נמש  כשנה וחצי
 .ולא הבהיר בצורה מפורשת ומחייבת את עמדתו בנושא, תביעת המתלונני 

החוקר הגיש את דוח . במקרה אחר המלי/ המפקח שבדק את התלונה למנות חוקר לבדיקתה ) ד(
, משמעי את העובדות הרש  קבע כי מתוצאות החקירה לא נית  ללמוד באופ  חדא  , החקירה

יותר משנתיי  לאחר הגשת , עד מועד סיו  הביקורת. והורה להשלי  את החקירה באופ  יסודי
 .י המתלונ "התלונה לא הסתיי  הטיפול בבעיה שהועלתה ע

 להלי  שיוביל למציאת במקרה נוס  השיבה האגודה כי היא מקבלת את המלצת המפקח ) ה(
ולא בדק א  , א  לא עקב אחר יישו  ההלי , המפקח קיבל זאת. פתרו  לבעיה שהועלתה בתלונה

 .וא  תלונה זו לא נבדקה, מאוחר יותר הוגשה תלונה על כ  שההלי  לא בוצע. הבעיה נפתרה
  בדיקת  התלונות שנבדקו הממחישות את רצ  הליקויי  במהל15להל  שתי דוגמאות מתו   .4

 :התלונות בידי האג 
‡ )א(  · ˘ Â Ó: 2007ביוני . בי  חברי האגודה התגלעה מחלוקת בקשר לתכנית הרחבת המושב 

חוקיות האסיפה הכללית שדנה בהתקשרות ע  יז  האמור  התלוננו כמה מחברי האגודה על אי
מוצע ע  ההסכ  ה: המתלונני  ביקשו לפסול את האסיפה מהנימוקי  הבאי . לבצע את ההרחבה

וא  ניתקו לה  את , חברי  שביקשו לראות את ההסכ  סורבו; היז  לא הוצג בפני האסיפה
פרוטוקול האסיפה אינו מוסר דיווח ; אי  לדעת א  כל המצביעי  היו חברי האגודה; המיקרופו 

הביע שאט נפש מהאירוע "המתלונני  ציינו כי במקו  נכח מזכיר המועצה האזורית ש. נכו 
לפקח ולוודא שהאסיפה תנוהל "י אחד מחברי ועד המושב "וכ  מפקח האג  שהוזמ  ע, "וניהולו

 ".וכי לא יבוצעו כל מחטפי , לפי הכללי  והסמכויות
בתיק האגודה המנוהל באג  נמצא מכתב התפטרות שכתב חבר ועד המושב ימי  אחדי  לאחר 

 והוא כיה  בעבר כיוע/ לענייני ,לאותו חבר יש ניסיו  רב בנושאי האגודות השיתופיות. האסיפה
ואת סדרי קבלת ההחלטות , המכתב מגנה את ההתנהלות הכספית של הוועד. התיישבות של שני שרי 
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. ומוחה על הנעשה באסיפה הכללית בנושא היז  והרחבת המושב, הנהוגי  באגודה ובמוסדותיה

 .ימה הצבעה כנדרשוג  לא התקי, לא הוצג הסכ , לדבריו לא ניתנה לאיש אפשרות להתבטא
˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Á¯Î‰· ˙Ù˜˘Ó ‰ È‡ ÂÊ ‰ÙÈ¯Á ‰ ÂÏ˙ ,˜„·È˙ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÏÂ‡Â . ˜È˙·

‰ ÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ˙¯˘‡Ó‰ ÌÈ  ÂÏ˙ÓÏ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙ ‰‡ˆÓ  ‡Ï ‰„Â‚‡‰ , ÏÎ Â‡
‰˙˜È„· ÏÚ „ÈÚÓ‰ ÍÓÒÓ ,‰ÏÙÂË ‡Ï ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ Â‡ . ÁÎ ˘ Á˜ÙÓ‰ ÁÂ„ ‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚

‰ÙÈÒ‡· .‰¯˙Â  ‰˘ÚÓÏ¯·Ò‰ Â‡ ‰ ÚÓ ÏÎ ‡ÏÏ ‰ ÂÏ˙‰  . 
‰¯ÂÓÁ ‰Î ‰ ÂÏ˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ ‰¯ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰ , „ÚÂ ¯·Á Ï˘ Â˙Â¯ËÙ˙‰· ‰ÂÂÏÓ‰

„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ‰‡ÁÓ· , Â˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘È Ì˘¯‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
) ÛÈÚÒ43‰„Â˜ÙÏ  (ÔÈÈ Ú· ‰¯È˜Á ÌÈÈ˜ÈÂ . 

יפל בתלונה כשל בתפקידו והועבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר האג  כי המפקח שט
 .לתפקיד אחר

‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï „ÈÓ Â„È˜Ù˙Ó ¯·ÚÂ‰ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
¯Á‡ Á˜ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰· ÏÙËÏ Û‚‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ ÂÏ˙‰ ˙Â·È˘Á ·˜Ú ÌÏÂ‡Â. 

‡ )ב(  ı Â · È .  מחבריו ה  פנסיונרי 40% כ. לקיבו/ בעיות כלכליות וחברתיות קשות :˜
, ר הוועד"ביניה  יו,  מנהל את הקיבו/ ועד ממונה המורכב מחברי  שאינ  חברי הקיבו/1998ז מא

הוועד פעל כדי לאז  בי  הכנסות . י הרש  בעקבות החלטת חברי הקיבו/"וחברי קיבו/ שמונו ע
וה  , ועורר התנגדות של חברי , והדבר חייב צמצו  של תקציבי  ומענקי , הקיבו/ להוצאותיו

 .מהרש  לפזר את הוועדביקשו 
 שהוגשה 2007 מספטמבר  האחת : הגיעו לאג  שתי תלונות 2007 אוקטובר  בחודשי  ספטמבר 

מסירת חומר כתוב  ובה טענות על היעדר שקיפות בדיווחי הוועד המתבטאי  באי, בעילו  ש 
וח מבקר הגשת ד אי; הטלת ספק באמינות הנתוני  המוצגי  לחברי ; מראש לפני האסיפה הכללית

אול  ה  תולי  , המתלונני  מודי  כי מצבו הכלכלי של הקיבו/ השתפר. הפני  לאסיפה הכללית
שלא עמדה " אוליגרכיה"י "לטענת  כל הענפי  בקיבו/ מנוהלי  ע. את הסיבה לכ  במיסוי כבד

/ כ  התלוננו על כ  שפערי השכר בתו  הקיבו. והיא נהנית מהטבות שונות, במבח  של מכרז פתוח
המתלונני  מבקשי  מהאג  למנות חוקר ולבדוק . הולכי  וגדלי  ומגיעי  לפי שמונה עד תשעה

 .י הרש "את התנהלות הוועד שמונה ע
כי תהלי  קבלת ההחלטות בוועד , בי  השאר,  טע  המתלונ 2007בתלונה השנייה מאוקטובר 

ות על ההתנהלות הכלכלית  לא התקבלו דוח ולראיה , ההנהלה נעשה מאחורי הקלעי  ללא שקיפות
כ  טע  המתלונ  כי בעמותה שהוקמה כדי לטפל בכספי הפיצויי  של . והמקצועית בענפי  השוני 

ומכספיה ניתנו הלוואות , ד"חברי קיבו/ ניצולי שואה לא התקיי  פיקוח של רואה חשבו  ועו
. מושחתתלדבריו הנהלת החשבונות מתנהלת בצורה . לקהילה ללא רשות  של בעלי הרנטה

וביקש למסור מסמכי  לאג  לפני , המתלונ  ביקש כי האג  יבדוק ביסודיות את התנהלות הקיבו/
 .תחילת החקירה

מינוי ועד ממונה כפו  בדר  כלל לבקשת החברי  " ענה המפקח האזורי למתלונ  כי 2007בנובמבר 
המפקח ציר  ". תופיותונעשה על פי שיקול דעת האג  לאיגוד שיתופי בהתא  לתקנו  האגודות השי

במכתבי  . לתשובה זו מכתב תגובה של חברי קיבו/ ואת תשובת הוועד הממונה לתלונה השנייה
וכל המערכות מתפקדות בצורה משביעת , אלה צוי  כי המצב החברתי והכלכלי בקיבו/ התייצב

 ציר  המפקח. המפקח סבור כי מכתבי התלונה נכתבו מתו  אינטרסי  אישיי  לא כשרי . רצו 
 .לעיו  המתלונ  ג  את דוח הביקורת של מבקר הפני 
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‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È·Ï Í¯Ú˘ ‰˜È„·‰ ÏÚ ˙ÁÂÂ„Ó ‰ È‡ Á˜ÙÓ‰ ˙·Â˘˙ , ÂÈ‰ ‰Ó ˙ ÈÈˆÓ ‰ È‡Â
˙ÂÈÙÈˆÙÒ‰ ˙Â ÂÏ˙‰ È·‚Ï Û‚‡‰ ˙Â ˜ÒÓ . Ï˘ Â˙·Â˘˙ ÛÂ¯Èˆ· Û‚‡‰ ˜Ù˙Ò‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó·

ÌÈ¯·Á ¯ÙÒÓ Ï˘Â „ÚÂÂ‰ ,¯ ˙Â ÚË ÏÚ ÈË¯˜ Â˜ ÔÙÂ‡· Â·È˘‰ ‡Ï˘˙Â ÂÏ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â· .
‰ ÂÏ˙· ‰ÏÚÂ‰˘ „·Ï· „Á‡ ÔÈÈ Ú ÏÚ ·È˘‰˘ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ‰·Â˘˙Ï Û¯Âˆ ÔÎ , ‡Ï Í‡

ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‡˘Â ·. 
, שהמפקח שימש כבלדר של דואר ישראל" כתב המתלונ  לרש  והלי  על כ  2007בדצמבר 

עומק את ולא טרח לבדוק ל, "בהעבירו את מכתבי לכל הנמעני  ובסיו  את תשובותיה  אלי
 .המתלונ  ביקש לקבל תגובה ראויה לתלונה. התלונה

 2007שב המתלונ  וכתב לאג  כי תלונתו מאוקטובר , לאחר עשרה חודשי  נוספי , 2008באוגוסט 
שאינה יכולה לשמש תחלי  לבדיקה אמיתית והגשת מסקנות מאת "נענתה במשלוח תגובת האגודה 

למכתב זה צורפו תלונות ".  טיפול כ  ויסודי בתלונהכנדרש וכמתחייב מתהלי  אמיתי של, משרד 
 .נוספות על התנהלותו של ועד האגודה

 .  הודיע המפקח למתלונני  כי ביקש את תגובת האגודה על התלונות הנוספות2008בספטמבר 
הודיע האג  כי התלונה נוגעת להתנהלות הוועד , 2008מנובמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה

קבותיה החליט מנהל יחידת הפיקוח שלא לחדש את מינוי הוועד האמור להסתיי  ובע, הממונה
 . ולהעביר את הניהול לידי חברי האגודה, 2008בדצמבר 

 ËÒÂ‚Â‡· ¯·Î ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2008 Û‚‡ÏÂ ‰„Â‚‡Ï ‰ ÂÓÓ‰ „ÚÂÂ‰ ÚÈ„Â‰ 
Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ËÈÏÁ‰ ÈÎ ,Á·  „ÚÂÂ È„ÈÏ ‰„Â‚‡‰ ÏÂ‰È  ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ¯ . ¯·Ó·Â ·2008 ,

Û‚‡‰ ˙·Â‚˙Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ¯Â‚È˘ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï , ÚÈ„Â‰
ÌÈÈ˙Ò‰Ï ˙„ÓÂÚ Â˙ Â‰Î ÈÎ ‰ ÂÓÓ‰ „ÚÂÂÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó , ‰ÙÒ‡ ÌÈÈ˜Ï „ÚÂÂÏ ‰¯Â‰Â

˘„Á „ÚÂ ˙¯ÈÁ·Ï ˙ÈÏÏÎ .Â˘‚Â‰˘ ˙Â ÂÏ˙· ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ Í¯Î ‡Ï Û‚‡‰ ÌÏÂ‡Â , ÍÎ·Â
ÚÂÂ‰ ˙ Â‰Î ÌÂÈÒ˘‰˜È„·‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÓ „ . ‰ ÂÏ˙‰ ˙˜È„· ˙‡ ÌÎÈÒ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰

‰È‡ˆÓÓÂ ,‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÌÈ  ÂÏ˙ÓÏ ·˙Î· ÚÈ„Â‰ ‡ÏÂ . ·È˘‰ ‡Ï ‰˘ÚÓÏ
Ô ÂÏ˙Ó‰ ˙Â ÚË ÏÚ ÈË¯˜ Â˜ ÔÙÂ‡· Û‚‡‰ ,‰ ÚÓ ‡ÏÏ ÂÈ˙Â ÚËÓ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ¯È˙Â‰Â.   

 סדרי ניהול חקירות
 43סעי  . ל הרש  לצור  פיקוח על האגודות השיתופיותהחקירה היא אחד הכלי  החשובי  ש

לערו  חקירה בענייני , על דעת עצמו, יכול) או מי שהורשה על ידו(לפקודה קובע כי הרש  
או על פי , והוא חייב לעשות כ  על פי בקשת  של לא פחות משליש החברי  באגודה, האגודה

 .בקשה מברית הפיקוח שהאגודה מסונפת לה
דרכי עבודתה , הרכב האגודה: נו שלושה ענייני  שבגינ  עשויה להיער  חקירה באגודהבפקודה נמ

החלטת הרש  על עריכת חקירה באחד או יותר מענייני  אלה נעשית בדר  כלל . ומצבה הכספי
או במקרי  שהפקודה או , בגי  אי סדרי  שהועלו בביקורי פיקוח, בעקבות תלונות שהגיעו לאג 

הוא יסמי  , לערו  חקירה באגודה) או משנדרש כדי (משהחליט הרש  . זאתתקנותיה מחייבי  
לעתי  רחוקות מסמי  הרש  לש  . את המפקח שבאזור פיקוחו מצויה האגודה, על פי רוב, לש  כ 

לצור  ביצוע החקירה נוהג החוקר להיפגש ע  בעלי תפקידי  ). שאינו עובד האג (כ  גור  חיצוני 
בתו  החקירה . רוש מה  ומכל חבר אגודה כל מידע הנוגע לעסקי האגודהוהוא זכאי לד, באגודה
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את הדוח מגיש . מחבר החוקר דוח סופי המפרט את הממצאי  שעלו מ  החקירה ואת מסקנותיו

בדר  , ובהסתמ  על ממצאי הדוח ומסקנות החוקר קובע הרש , החוקר לרש  ולמבקשי החקירה
  .מצבמה  הפעולות שיש לנקוט לתיקו  ה, כלל

 מועדי הפקת  של דוחות החקירה 
לממצאי החקירות ולמסקנותיה  , שכ . להפקת  של דוחות חקירה בפרק זמ  סביר יש חשיבות רבה

כ  למשל נוגעות חקירות רבות לסוגיית חברות  או . יש השפעה על התנהלות האגודה ועל חבריה
  כלל זכויות וחובות שונות שיש דבר שממנו נגזרות בדר, חברות  של אנשי  מסוימי  באגודה אי

למקרי  שבה  יש חשש לתפקוד לקוי של , למשל, חקירות אחרות נוגעות. לה  משמעות כלכלית
 התמשכות  של חקירות כאלה עלולה לפגוע באגודה  ולכ  , כשירות  רשויות האגודה או לאי

 .ובחבריה
ÌÏÂ‡Â ,ÂÈÒ ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Û‚‡‰ Ï‰È ˘ ˙Â¯È˜Á‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ¯¯·˙‰ ·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ˘ Û‡ ÏÚ Ì

Ô˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ,¯ÎÈ  ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˜¯ ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ Â‡ : ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·2005-2007 ¯ÙÒÓ ÌÎ˙Ò‰ 
 Ô‰· ÏÁ‰ Â‡ ÌÈÈ˜ Û‚‡‰˘ ˙Â¯È˜Á‰)‰˘˜· ÈÙ ÏÚ Â‡ Â˙ÓÊÈ· (·-328 . ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  , ¯·ÓËÙÒ2008 ,Ï ÌÈÈÙÂÒ ‰¯È˜Á ˙ÂÁÂ„ Â˘‚Â‰ ‡Ï-28 ˙Â¯È˜Á 
)Î-9%.( ÈÎ ÔÈÂˆÈ 11 ÌÈ ˘· „ÂÚ ÂÏÁ‰ ÔÎÂ˙Ó 2005-2006 ,‰ÏÚÓÂ ÌÈÈ˙ ˘ È ÙÏ ¯ÓÂÏÎ .

Ï ¯˘‡·-300 ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ˙Â¯È˜Á‰ - ÈÎ ¯¯·˙‰ 49 Ô‰Ó )Î-16% (‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÎ˘Ó  ,
 Ô‰ÓÂ22ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘ ÔÈ· ÂÎ˘Ó ˘ . 

ת מעמד  של  ביקשו חברי  באגודה מסוימת מ  האג  לבחו  א2004באפריל )  1:   (להל  דוגמאות
ומשקיה  , א  נהני  מהטבות כחברי , חברי  אחרי  שלטענת  אינ  גרי  בפועל ביישוב

 מונה חוקר לבדיקת הרכב חברי 2005רק בפברואר . המוזנחי  פוגעי  באיכות החיי  באגודה
טר  הוגש דוח , (!)כלומר לאחר למעלה משלוש שני , 2008 נכו  לאוגוסט  ואול  . האגודה
 . ממילא לא התקבלו המלצות לתיקו  המצבו, החקירה

במר/ :  במקרה אחר נמצא עיכוב בלתי סביר בקיו  חקירה בעניי  שבדיקתו פשוטה לכאורה )2(
 פנה חבר אגודה מסוימת אל האג  בתלונה כי לוועדת הביקורת של האגודה נבחר קרוב 2006

בעקבות התלונה . ודהבניגוד לתקנו  האג, משפחה של אחד מחברי ועד ההנהלה של האגודה
כשנה , 2007רק בפברואר . ובי  האג  למתלונ , התנהלו תכתובות ושיחות בי  האג  לוועד ההנהלה

 הגיש החוקר את 2007באוקטובר . החליט האג  למנות חוקר לבדיקת העניי , לאחר מועד התלונה
ועדת הביקורת דוח החקירה ומסקנתו הייתה כי אכ  מונה קרוב משפחה של חבר ועד ההנהלה לו

 .בעקבות הדוח התפטר הקרוב האמור מוועדת הביקורת. ולכ  כהונתו פסולה, בניגוד לתקנו 
‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , ÂÏÂÙÈË ˙‡ Û‚‡‰ ÌÈÈÒ ‰ ÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ ÌÂÈÓ ÈˆÁÂ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ

‰Ê ˘È‚¯ ‡˘Â · , ÏÂÒÙ ‰È‰˘ ¯·Á ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· Ô‰ÈÎ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡ ÍÏ‰Ó· ¯˘‡Î
‰· Ô‰ÎÏÓ .ÚÂ ˙‡Ê„Â ,˙·Î¯ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÓˆÚÏ˘Î ‰¯È˜Á‰˘ ˙Â¯ÓÏ , ¯Â¯È· ‰· ˘¯„ Â

„·Ï· ¯ˆ˜ È˙„·ÂÚ , ÌÈÓÈÓ˙ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ ‰Î˘Ó  ‡È‰-‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · ¯È·Ò È˙Ï· ÔÓÊ . 
כמו חוסר שיתו  , בתשובתו מסר האג  כי יש חקירות המתמשכות בשל נסיבות בלתי תלויות בחוקר

ולפיכ  יש להפעיל , ר הוא בגדר החלטה מעי  שיפוטיתוכי מינוי חוק, פעולה מצד האגודה הנחקרת
אי לכ  לא בכל מקרה מתמנה חוקר ביו  שבו . שיקול דעת רב א  להיענות לבקשה למינוי חוקר

האג  . עוד מסר האג  כי חלק מהחקירות הוטלו על מפקח חדש שכשל בעבודתו. מתקבלת דרישה
ומעיר על , י  אחר חקירות שטר  הסתיימוהוסי  כי מנהל יחידת הפיקוח עוקב אחת למספר חודש
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כמו כ  נמסר כי נבדקת האפשרות להוציא את מרבית החקירות המסובכות לטיפול  . כ  לחוקרי 
 .כדי להקטי  את מש  תקופת החקירה ולשפר אותה, של גורמי  מקצועיי  חיצוניי 

Ì‰ÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ ¯˜ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ÌÈ ˙˘ÓÓ ÌÈ˙ÈÚÏ ÚÙ˘ÂÓ ÔÎ‡ ˙Â¯È˜Á Ï˘ ÔÎ¯Â‡ , ÌÏÂ‡Â
˙Â¯È˜Á Ï˘ ÔÚÂˆÈ·Ï ÔÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï . ˙ÚÈ·˜

‰ ÓÓ ‰‚È¯Á Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÈ È· ÈÁÂÂÈ„ Ô˙ÓÂ ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ , ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡˙
˙Â¯È˜Á‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙‡ Ê¯Ê˙Â ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÏÚ .  

 תיעוד החקירה 
להיפגש ע  בעלי תפקידי  באגודה והוא זכאי לצור  ביצוע החקירה נוהג החוקר , כפי שצוי  לעיל

 . לדרוש מה  ומכל חבר אגודה אחר כל מידע הנוגע לעסקי האגודה
‰¯È˜ÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ Ï˘ „ÂÚÈ˙· ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÁÂ„·
ÁÂ„Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ Ì‰Â ¯˜ÂÁ‰ ˙‡ Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ˘È , ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÂ„·

È¯ÎÊÂ‡Ó ÌÈÎÓÒÓ‰Ì ,ÌÈÙ¯ÂˆÓ Ì È‡ Í‡ ,ÏÏÎ ÌÈÎÓÒÓ‰ Ï˘ ¯ÂÎÊ‡ ÔÈ‡ ÌÈ˙ÚÏÂ , ‡ÏÈÓÓÂ
ÌÈÙ¯ÂˆÓ Ì È‡ Ì‰ . ÌÚ ‰˘È‚Ù ‰ÏÏÎ ‰¯È˜Á‰ ÈÎ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÌÈ ÈÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏ

ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ ,‰Ï‡ ˙Â˘È‚Ù Ï˘ ˙ÂÓÂ˘¯˙ ˜È˙· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â . 
חד לניהול תיק מסמכי  מיו, לפני מספר חודשי , הוכ  כבר"בתשובתו מסר האג  בי  היתר כי 

עד , לצערנו ולמרות הניסיונות לזרז הנושא. והועבר לנוגעי  בדבר במשרד לצור  הכנתו...חקירה
  ". לא עלה הדבר בידינו, כתיבת מסמ  זה

 חקירות בעניי  הרכב חברי האגודה
מועד , לפי הפקודה ותקנותיה חייבת כל אגודה לנהל פנקס חברי  שבו רשומי  חברי האגודה

רישומי המועדי  משמשי  .  המועד שבו נעשה הדבר  וא  חדלו להיות חברי  ,קבלת  אליה
קבלת חברי  לאגודה נעשית בידי הרשות שנקבעה לכ  בתקנו  . הוכחה לכאורה לאמיתות 

 . האגודה
,  לפקודה מסמי  את הרש  לנהל חקירה בנושא הרכב חברי האגודה והוא ג  רשאי43סעי  , כאמור

. 9צוות על אגודה לתק  את פנקס החברי  על ידי הוספת אד  או גריעתול, לאחר ביצוע החקירה
, חקירות כאלה מתקיימות בדר  כלל כאשר רשויות האגודה לא הקפידו על ניהול נכו  של הפנקס

או , בנוגע למעמדו של אד  זה או אחר כחבר אגודה, או אי בהירות, וכתוצאה מכ  נוצרות מחלוקות
 .ולעתי  א  אינו בנמצא, שרשומי  בו אנשי  שלא כדי , ו מעודכ כשמתעורר חשש שהפנקס אינ

 Ò˜ Ù ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÂÚ‚ ˘ ˙ÂÈÚ· ÔÈ‚· Â˘Ú ˘ ˙Â¯È˜Á‰ ˙ÂÓÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‚‡‰ È Â˙  ˙˜È„·Ó
ÌÈ¯·Á‰ ,Â· ÌÂ˘È¯‰ ˙Â ÂÎ  ,Î È„ÎÏ ‰ÚÈ‚‰ Â ˜˙Ï Í¯Âˆ‰ Â‡-22% Ì˘¯‰˘ ˙Â¯È˜Á‰ ÏÏÎÓ 

 ÌÈ ˘· ÔÓÂÈ˜ ÏÚ ‰¯Â‰2005-2007) 72 ÍÂ˙Ó 328 .( 
__________________ 

 .$1973ג"תשל, )חברות( לתקנות האגודות השיתופיות 6סעי    9
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 È„È· ÌÈ¯·Á‰ Ò˜ Ù Ï˘ ¯˙ÂÈ È „Ù˜ ÏÂ‰È · Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˙Â¯È˜Á‰ ÈÂ·È¯

‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ .ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â ˜˙ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ˘Â¯„Ï Ì˘¯‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ ÏÚ ÛÒÂ 
˙Ú ÏÎ· ‰„Â‚‡‰ È¯·Á Ò˜ Ù ˙‡ ‰„Â‚‡‰ ÔÓ , ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙¯È˜Ò· ÔÈÈˆÏ ˙Â„Â‚‡‰ ˙Â˘¯„ 

È˙ ˘‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ˙Ù¯ÂˆÓ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰„Â‚‡· ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÂÓ˘ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  „ˆÏ Û¯ˆÏ ˙Â„Â‚‡‰ ˙‡ ‰Á È Ì˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰

ÌÈ¯·Á‰ ,‰ÓÈ˘¯· ÈÂ È˘ ÏÁ˘ ‰¯˜Ó· ¯·Ò‰ ÔÎÂ . ˙Â¯È˜Á‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ‡È·‰Ï ÈÂ˘Ú ¯·„‰
Ò˜ Ù‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â˘˜· ÔÈ‚· ˙ÂÎ¯Ú ‰. 

אינה מוסיפה דבר , ...כמוצע, המצאת רשימת חברי  לידי הרש "בתשובתו מסר האג  בי  היתר כי 
 . והיא רק תכביד על ארכיב המשרד" על נכונותה או אי נכונותה של רשימה זו

 ˙Ù¯ÂˆÓ‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙¯È˜ÒÓ ˜ÏÁ ‰È‰˙˘ ÈÂ‡¯ ÂÊ ‰ÓÈ˘¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ,˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ . ¯·„‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙‡ ·ÈÈÁÈ

Ò˜ Ù‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰ÙÈˆ¯ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ‰„Â‚‡‰.   
 היבטי  בטיפול בקיבוצי  ובאגודות שיכו 

: משרד מבקר המדינה בדק את טיפול האג  בשני סוגי אגודות ותיקות עקב השינויי  שחלו בה 
ואגודות , יי דמוגרפי  ורעיונ, הקיבוצי  שרוב  שינו את אורח החיי  בעקבות שינויי  כלכליי 

  . שיכו  שאצל חלק  ת  ייעוד  המקורי
 שינוי דפוסי  בקיבוצי 

‚ Â Â È Ò ‰  ˙ Â  ˜ ˙  ˙  ˜ ˙ ‰ Â  Ì È ˆ Â · È ˜ ·  Ì È È Á ‰  Á ¯ Â ‡  È Â  È ˘ 
קיבוצי  רבי  לשנות את , בשני  האחרונות, המשבר הכלכלי והדמוגרפי שחל בקיבוצי  הניע .1

  שכר דיפרנציאלי לחברי  לפי בתשלו, בי  היתר, אורח חייה  ולעבור תהליכי הפרטה המתבטאי 
 של מועצת 751כ  הוחל בתהלי  של שיו  דירות לחברי  לפי החלטה . מידת תרומת  ותפקידיה 

 . שאפשרה הקצאת קרקעות לחברי  בקיבוצי , 1996מינהל מקרקעי ישראל ממרס 
תקנו   יקו הפקודה קובעת כי שו  ת. שינוי אורח החיי  בקיבו/ מחייב שינוי מתאי  בתקנו  הקיבו/

 .וקיבל את אישור הרש , של אגודה רשומה לא יהיה בר תוק  אלא א  כ  נרש  על פי הפקודה
עמדת הרש  הייתה כי שינוי אורח החיי  נחו/ להתמודדות הקיבוצי  ע  המשבר הכלכלי 

משו  שההפרטה נגדה את הגדרת , ואול  הוא לא יכול לאשר את שינוי התקנוני , והדמוגרפי
).  תקנות הסיווג להל  (, 1995ו "התשנ, )סוגי אגודות(תקנות האגודות השיתופיות הקיבו/ ב

בעלות הכלל על המאורגנת על יסודות של "בתקנות הסיווג הוגדר הקיבו/ כאגודה להתיישבות 
כ  נוצר מצב שאמנ  . בצריכה ובחינו , ועל שוויו  ושיתו  בייצור, )ההדגשה אינה במקור( "הקניי 

 . א  הרש  לא יכול היה לאשר  כחוק,   באורח החיי  ובתקנו  הקיבו/נעשו שינויי
. כדי להסדיר את הנושא) להל  הוועדה( החליטה הממשלה להקי  ועדה ציבורית 2002במאי 

הוועדה . הוועדה התבקשה לבדוק את העניי  ולהמלי/ על דרכי הפעולה העומדות לפני הקיבו/
לצד הקיבו/ , בעקבות המלצות הוועדה נוצר. 2003הגישה את המלצותיה לממשלה באוגוסט 

 .2005דפוס של קיבו/ מתחדש שעוג  בתקנות הסיווג בדצמבר , )דפוס הקיבו/ המסורתי(השיתופי 
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התיקו  בתקנות הסיווג הגדיר קיבו/ מתחדש כקיבו/ המקיי  ערבות הדדית בעבור חבריו לפי  .2
 תקנות  להל  (, 2005 ו"התשס, )תחדשערבות הדדית בקיבו/ מ(תקנות האגודות השיתופיות 

חלוקת )  1:   (אשר בתקנונו קיימת הוראה באחד או יותר מהענייני  האלה, )הערבות ההדדית
 שכר  להל  (או לוותק שלה  בקיבו/ , לתפקידיה , תקציבי  לחבריו בהתא  למידת תרומת 

מי  , למעט קרקע,  לחבריושיו  אמצעי הייצור)  3(שיו  דירות לחברי    )  2).  (דיפרנציאלי
 . ומכסות ייצור

על פי תקנות הסיווג על הקיבוצי  המעונייני  לשנות את אורח חייה  ולהפו  לקיבו/ מתחדש 
 המתווה את  ולצר  לפניית  את התקנו  החדש , לפנות לרש  בבקשה לסווג  כקיבו/ מתחדש

 .אורח החיי  של קיבו/ מתחדש
·  Ì È ˘ „ Á ˙ Ó ‰  Ì È ˆ Â · È ˜ ‰  ‚ Â Â È Ò  · ˆ ˜Ì ˘ ¯ ‰  È „ È 

 קיבוצי  את אורח חייה  לפי 264 מתו  155שינו , )2005שנת (עד מועד התקנת תקנות הסיווג 
 קיבוצי  בחרו 22עוד ). רוב  בעקבות המעבר לתשלו  שכר דיפרנציאלי(, הגדרת הקיבו/ המתחדש

שכר ( נותרו קיבוצי  שיתופיי  87. בדפוס ביניי  שמשלב את הקיבו/ המתחדש והקיבו/ השיתופי
 קיבוצי  שבחרו בדפוס 16  קיבוצי  בסיווג של קיבו/ מתחדש ו171 היו 2007בסו  ). שוויוני

 .10 נותרו קיבוצי  שיתופיי 77; המשולב
במהל  השני  היו קיבוצי  שהתלוננו כי חברי קיבו/ מסוימי  מבקשי  להתחמק מהוראות שונות 

נסה לאלה שאינ  מגיעי  לרמת הכנסה  חיוב החברי  לממ  השלמת הכ כגו  , של התקנו  המתוק 
בתואנה כי הוא אינו , והשתתפות בערבות הקהילתית ההדדית של הקיבו/) רשת הביטחו (מינימלית 

 . מחייב אות  משו  שהתקנו  המתוק  לא אושר בידי הרש 
רוב  עוד לפני התקנת (שינוי תקנות הסיווג והמספר הגדול של קיבוצי  ששינו את אורח חייה  

חשיבותו . חייבו את הרש  לבדוק את תקנוני הקיבוצי  ולהביא לתיקונ  כנדרש בתקנות, )נותהתק
בצור  של הקיבו/ המתחדש לעמוד בתקנות הערבות ההדדית , בי  השאר, של תיקו  התקנו  נעוצה

 ). הלי  סיווג הקיבו/ המתחדש ראו להל  (
1. · ÌÈÈ˙Ò‰ ‚ÂÂÈÒ‰ ˙Â ˜˙ ˙ ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙˘ Û‡ ÏÚ-2005 ,˜¯ ¯‡Â È· 2007 Û‚‡‰ ‰ Ù 

Ì‚ÂÂÈÒÏ Ú‚Â · ÌÈˆÂ·È˜Ï . Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ˙‡ Â È˘ ÌÈˆÂ·È˜‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê
˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ È ÙÏ „ÂÚ . 

 ÈÏÂÈ·2007 ÌÈ˘„Á˙Ó ÌÈˆÂ·È˜Î Ì‚ÂÂÈÒ ÍÈÏ‰ ˙‡ Â¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈˆÂ·È˜Ï Û‚‡‰ ‰ Ù 
ıÂ·È˜‰ ÔÂ ˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÚÈ„Â‰Â , È„Î ıÂ·È˜Î Ì‚ÂÂÒÏ ‰È‰È Ô˙È ˘

˘„Á˙Ó .·˙ÎÓ‰ ÍÈ¯‡˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰ Â¯Á‡ ‰Î¯‡ Ì‰Ï Ô˙Â  ‡Â‰ ÈÎ ÚÈ¯˙‰ Û‚‡‰ ,
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂ ˜˙‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ È„Î , ıÏ‡ÈÈ ‡Â‰ ıÂ·È˜‰ ÔÂ ˜˙ Ô˜Â˙È ‡Ï Ì‡Â

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì„‚  ÏÂÚÙÏ . ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2008 , ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ·Â¯˜
 ¯Á‡Ï‚ÂÂÈÒ‰ ˙Â ˜˙ ˙ ˜˙‰ , ÌÈˆÂ·È˜‰ „‚  ÌÈ„Úˆ ÂË˜   ‡ÏÂ ˙ÂÙÒÂ  ˙Â‡¯˙‰ ÂÁÏ˘  ‡Ï

Ì˘¯‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ Ì Â ˜˙ ˙‡Â Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ˙‡ Â È˘˘ . ËÒÂ‚Â‡ „Ú2008 ˙‡ Ì˘¯‰ ¯˘È‡ 
 Ï˘ Ì‚ÂÂÈÒ34Ì‰È Â ˜˙ ˙‡ ¯˘È‡˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„Á˙Ó ÌÈˆÂ·È˜Î „·Ï· ÌÈˆÂ·È˜  ;137 

Ó ıÂ·È˜Î ÏÚÂÙ· ÌÈÏ‰ ˙Ó˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈˆÂ·È˜‰Ï‡ÎÎ ÌÈ‚ÂÂÒÓ Ì È‡ ÔÈÈ„Ú ˘„Á˙ . 
2. ˘„Á˙Ó‰ ıÂ·È˜‰ ÒÂÙ„Ï ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Ï‰ Ó Â È‡ Û‚‡‰ , ·Ï˘‰ ¯Á‡Â

ÔÂ ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰· ıÂ·È˜ ÏÎ ‡ˆÓ  Â·˘ . ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È·· ˜„·  ‡Ï Ì‚ ¯·„‰
ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ÌÈˆÂ·È˜· ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ . 

__________________ 
המכו% לחקר הקיבו, באוניברסיטת חיפה כפי שפורסמו על ידי דובר לפי נתוני המחקר השנתי של   10

 ).ה"תהוד(אוניברסיטת חיפה במער  תקשורת הסברה ודוברות האוניברסיטה 
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ו  לצור  שינוי הסיווג הוא הלי  מורכב הדורש תמיכה בתשובתו מסר האג  כי הלי  שינוי התקנ

וחוסר הבנה או , ומעורר מחדש את דרישות המתנגדי  להפרטה מצד אחד, מחודשת בשינוי התקנו 
האישור לשינוי התקנו  מצרי  את הסכמת התנועה . חוסר רצו  לעסוק שוב בנושא מצד שני

 .היא דורשת לעתי  שינויי  נוספי  בתקנו וא  , או לפחות אישור על התייעצות עמה, הקיבוצית
המייצג קיבוצי  רבי  שנמצאי  בתהלי  סיווג  כקיבו/ , ד"עוד ציי  האג  בתשובתו כי משרד עו

 נתוני  המצביעי  על התהלי  המתמש  שתלוי בגורמי  2008העביר לו בנובמבר , מתחדש
או , הסכמות מהתנועה הקיבוצית קיבוצי  נמצאי  בשלבי דיו  שוני  של קבלת 47: מעכבי  רבי 

 .  קיבוצי  נוספי  צפויי  לתק  את התקנו  בקרוב11 ו; אישורי התייעצות עמה
 ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ Û‚‡‰ È„È· ‰È‰È ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÂÊÂ¯ÈÊÂ ÍÈÏ‰˙‰ ¯Á‡ .˜ÂÁ· Â˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈˆ˜ Ò· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈ Û‚‡‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,
Ó· ÔÎÂÌÈˆÂ·È˜Ï ˙Â¯ÂÎÊ˙Â ˙Â¯Ú‰ ÁÂÏ˘ ,ÌÁÂÎ È‡·Ï Â‡ , ÂÈ·Ï˘· ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ¯·„·
ÌÈ Â˘‰ ,‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„.  

 ˘ „ Á ˙ Ó ‰  ı Â · È ˜ ‰  ‚ Â Â È Ò  Í È Ï ‰-˙ È „ „ ‰ ‰  ˙ Â · ¯ Ú ‰  ˙ Â  ˜ ˙ ·  ‰ „ È Ó Ú   
ובה  עמידת , י הרש "תקנות הסיווג מפרטות את התנאי  לאישור סיווג הקיבו/ כקיבו/ מתחדש ע

 .נות הערבות ההדדיתהקיבו/ המתחדש בדרישות תק
הסיקה חד משמעית כי לאור העובדה שעקרו  הערבות ההדדית בי  "כבר בדוח הוועדה נכתב כי היא 

יש לשמור בקיבו/ המתחדש על , חברי הקיבו/ הינו אחד המרכיבי  החשובי  בייחודו של הקיבו/
 באוכלוסיות בעלות ותמיכה... בי  היתר באמצעות עזרה הדדית, שיושג, שוויו  בסיסי בי  החברי 

 ".א  בעדיפות על פני נושאי  אחרי , בהתא  ליכולת הכלכלית של הקיבו/, צרכי  מיוחדי 
רש  האגודות השיתופיות יתנה אישור של שינוי תקנו  בכ  שמובטחי  "הוועדה הוסיפה כי 

 ".  ובפרט האוכלוסיות החלשות וכי מובטח לה  קיו  הוג, צורכיה  הבסיסיי  של חברי הקיבו/
הערבות ההדדית שלה מחויב , בחקיקת משנה, בתקנות הערבות ההדדית הוגדרה לראשונה .1

הספקת ; השלמת צרכיה  של חברי  בגיל העבודה: קיבו/ מתחדש בנוגע לשלושה סוגי אוכלוסיה
 אוכלוסיית  להל  (הספקת צרכי  מיוחדי  של חברי  והתלויי  בה  ; צרכי החברי  בגיל פרישה

והקיבו/ רשאי לספק את צורכי , תקנות הערבות ההדדית קובעות סכומי מינימו ). דדיתהערבות הה
 . אוכלוסיית הערבות ההדדית ג  מעבר לקבוע בתקנות

 ˙ ˘Ï ˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÚÂ ˙‰ ÔÂ˙ ˘ È Â˙ Ó200811 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ 2006 ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰˙ Ó 
 ‰˘È¯Ù ÏÈ‚· ÌÈ¯·Á‰) ÏÈ‚ ÏÚÓ65 -‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÙÂ˙È˘ ÌÈˆÂ·È˜· ÏÏÂÎ  ˙Â ˜˙ ˙ÂÏÁ ‡Ï Ì

˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ (Î-14,800 ÌÈ¯·Á )Î-12.5%ÌÈ¯·Á‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎÓ ( , ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓÂ
 ÔÈ· Ú  ÌÏÈ‚˘55-64Î ÏÚ „ÓÚ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚Ï ÌÈ·¯˜˙Ó‰ ÌÈ ˘ -13,100) Î-11% .( ¯·Â„Ó

‰ÏÂ„‚ ‰˜È˙Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ,ÂÁÙÂ˜È ‡Ï ‰È˙ÂÈÂÎÊ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˘È˘ . ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ È·‚Ï
ÂÙÒÂ ‰ ˙Â˘ÏÁ‰ÌÈ Â˙  ‡ˆÓ · ÔÈ‡ ˙. 

 ˙Â ˜˙ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ˙‡ Â È˘˘ ÌÈˆÂ·È˜‰˘ ÍÎ ÏÚ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ ÔÈ‡ Û‚‡Ï
˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ,ÌÈˆÂ·È˜‰ È¯·Á ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘ ˙ÂËÚÓ‰ ˙Â ÂÏ˙· ˜Ù˙ÒÓ ‡Â‰Â , ¯˙‡Ï È„Î

˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÌÈˆÂ·È˜. 
__________________ 

 .2008מידע ומספרי  , ‰¯È¯˜ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó‰ ,˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÚÂ ˙‰ Ï˘ È„ÂÚÈ˙‰Â È ÂÈÚ $יד טבנקי%   11



 1169 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

 עבור 2007רסיטת חיפה סקר שער  בקי/  פרס  המכו  לחקר הקיבו/ שבאוניב2008ביולי  .2
את הביטחו  הסוציאלי של הגמלאי  , בי  השאר, הסקר בדק. המחלקה לחברה בתנועה הקיבוצית

 קיבוצי  המתנהלי  בפועל כקיבוצי  מתחדשי  104והעלה כי מתו  , בקיבוצי  באמצעות שאלו 
כו  נמו  מהמינימו   מה  מתקצבי  את הגמלאי  החיי  בגפ  בס35%, שהשיבו על השאלו 

 מה  מתקצבי  זוג גמלאי  בסכו  הנמו  מהמינימו  51%; שנקבע בתקנות הערבות ההדדית
 . שנקבע בתקנות

ולא בח  את אמינות , עד מועד סיו  הביקורת לא קיבל הרש  מהתנועה הקיבוצית את הסקר המלא
ביקורת מדגישות מסקנות לדעת ה. א  שהוא העלה בפני הביקורת ספקות בנוגע לאמינות , נתוניו

את חשיבות מעקב האג  אחר עמידת הקיבוצי  , עד שלא יופרכו, הסקר של המכו  לחקר הקיבו/
 .ששינו את אורח חייה  בדרישות תקנות הערבות ההדדית

 ˙Â ˜˙·Â ‰„Â˜Ù· ÂÏ Â ˙È ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï Ì˘¯‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ , ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î Â¯È·Ú‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ÌÈˆÂ·È˜‰ Ì‚˘

Ì‚ÂÂÈÒ ÈÂ È˘Ï Ì˙˘˜· ˙‡ Ì˘¯Ï , ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ÏÎ ÏÚ)ÔÂ ˜˙ ÈÂ È˘ , Ì¯Â‚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ
ÈÚÂˆ˜Ó( ,˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜È. 

 ˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ÛÈ˜ÓÂ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ‚È‰ ‰Ï ÏÂ˜˘È Ì˘¯‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰ˆÈÏÓÓ ÔÎ ÂÓÎ
È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙· ÌÈˆÂ·È˜‰˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÎÏ ˙. 

3 . ˙ È Ï Î Ï Î  ˙ Â  Î ˙ È ‰  ˙ ˜ È „  בתקנות הערבות ההדדית נקבע כי בקשה לאישור תיקו  :·
תיתמ  בחוות דעת של גור  מקצועי שיאשר כי יש , התקנו  שישק  את השינוי באורח החיי 

 ).כלית היתכנות כל להל  ( ביכולתו של הקיבו/ לקיי  את הוראות תקנות הערבות ההדדית 
. כדי להגיש חוות דעת מקצועית מבוססת יש צור  לערו  תחזית המבוססת על הנחות ונתוני עבר

כדי שתספק , ולתת ביטוי להנחות שעמדו בבסיס חוות הדעת, חוות דעת כזו צריכה להיות אחידה
 .לרש  מידע לצור  אישור התקנו  המוצע

Í¯ÂˆÏ Â˘ÚÈÈ˘ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ¯È„‚È˘ Ï‰Â  Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ô˙Ó ) Ï˘ÓÏ- 
ÂÈ„È‚‡˙·Â ıÂ·È˜· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ; Ì˙ÚÙ˘‰Â ÂÈ„È‚‡˙·Â ıÂ·È˜· ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ·Î¯‰

„È˙Ú· ÈÙÒÎ‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÂÎÂ' .( ˙ÂÂÁ Ï˘ ‰„ÈÁ‡ ÁÂÂÈ„ ˙ ÂÎ˙Ó ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰¯Â‰ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰
˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Î˙È‰‰ ÔÈÈ Ú· ˙Ú„‰. 

 . לכלית במתכונות שונותכתוצאה מכ  הוגשו לאג  חוות דעת בעניי  ההיתכנות הכ
לצד דיווח מפורט . מבדיקת הביקורת עולה כי קיימי  הבדלי  גדולי  בי  חוות הדעת השונות

הסתפק האג  ג  בחוות דעת ללא המצאת , הכולל המצאת נתוני  שעליה  הסתמכה חוות הדעת
 .נתוני  אלה

Â˘Á ıÂ·È˜‰ Ï˘ Â·ˆÓ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ÏÏÂÎ‰ ÁÂ„ ˙Ù¯ˆÓ‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ„Â‡Ó ‰· , ÌÂ˘Ó
ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‡È‰˘ , ÏÚÂÙ· ÌÈÈ˜Ó ıÂ·È˜‰ Ì‡ ˜Â„·Ï Û‚‡Ï ˙¯˘Ù‡Ó ÍÎ·Â

˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙ ˙Â˘È¯„ ˙‡ , ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ˘„Á˙Ó ıÂ·È˜Î Â‚ÂÂÈÒÏ È‡ ˙ ‡È‰˘
‚ÂÂÈÒ‰. 



 ב59דוח שנתי  1170
בתשובתו מסר האג  כי בחינת ההיתכנות הכלכלית היא תהלי  מורכב המטיל אחריות רבה על 

אישור ההיתכנות הכלכלית על ידי האג  עשוי לחשו  את המדינה לתביעות . המאשר אותההבודק ו
 . משפטיות מיותרות

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Î˙È‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ó Â È‡ Û‚‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯Â
ÍÓ˙ÒÈ ,ıÂ·È˜‰ ÔÂ ˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ˙Ú· , Ú·˜˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓÂ ‰„ÈÁ‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÏÚ
Ï‰Â ·.  

✩  
Â ˜ÒÓ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙Â ÌÈˆÂ·È˜‰ ‚ÂÂÈÒÏ ˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰Â ÌÈˆÂ·È˜‰ ‚ÂÂÈÒ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙

Ô‰È˙Â·˜Ú· Â‡·˘ ˙È„„‰‰ , ¯·Î˘ ‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰Â Â˜ ¯Â˘ÈÈ Ï˘ ÍÏ‰Ó ‰˘ÚÓÏ Ô‰
ÏÚÂÙ· ‰˘Ú  . ÂÈÏ‡˘ ‰˘˜‰ ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙˘¯„ ‰ ‰Ë¯Ù‰‰ „ˆÏ˘ È„Î ˙‡Ê

ÌÈˆÂ·È˜‰ ˙È·¯Ó ÂÚÏ˜  ,‰ ÈÎ¯Ú Ì‚ Â¯Ó˘ÈÈıÂ·È˜‰ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÛÂ˙È˘‰Â ÔÂÈÂÂ˘ , ‡ÏÂ
ıÂ·È˜· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰Â ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÂÚ‚ÙÈÈ . Ï˘ Â˙·ÂÁÓ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡

Ô‰È¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙ ‚‰ ÏÚÂ ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ Ì˘¯‰ ,
ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙Â ˜˙Â ‚ÂÂÈÒ‰ ˙Â ˜˙ Ï˘ Ô˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â˘ÚÏ , ÚÂ ÓÏ È„Î

ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ‰ È˜˙ ‰ È‡˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘ ·ˆÓ ,Ô˙ ˜˙‰Ï „Ú ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ‰È‰˘ ÈÙÎ.  
 הטיפול באגודות שיכו 

אגודת שיכו  היא אגודה שיתופית שמטרתה העיקרית היא הקמת שכונות מגורי  ובניני שיכו  
ת אגודות השיכו  מרבי. 12או הספקת שירותי  למשתכני  בשכונות מגורי  ובבנייני שיכו , לחבריה

או ארגוני  ,  של המאה הקודמת ביזמת ארגוני עובדי 60  עד שנות ה40 הוקמו במהל  שנות ה
האגודות . להתגורר בה  ולנהל אות , כדי לסייע לחברי  להקי  במשות  בתי , מפלגתיי  שוני 

ינהל  באמצעות מ ל או מדינת ישראל "קק(חתמו על חוזי החכירה הראשיי  ע  בעלי הקרקע 
לפי תקנוני אות  . וחברי האגודות חכרו את הדירות מהאגודה בחכירת משנה, )מקרקעי ישראל

 .אישור של האגודה או רשויותיה, בדר  כלל, העברה של זכויות חכירה טעונה, אגודות
ת  למעשה ייעוד  העיקרי של מרבית אגודות , משהוקמו הבתי  והחברי  קיבלו את החזקה בדירות

בתקנות , ועוד  כפופות לכללי  השוני  הקבועי  בפקודה, ול  רבות מה  לא פורקווא, השיכו 
לפי נתוני האג  נכו  . א  שלרוב ה  מתנהלות כבית משות  רגיל לכל דבר ועניי , ובתקנוני  שלה 

במהל  הביקורת בדק משרד מבקר .  אגודות שיכו  פעילות לכאורה150  רשומות בו כ2008לשנת 
 . י אגודות כאלה תיק75המדינה 

__________________ 
 .$1995ו"התשנ, )ודותסוגי אג( בתקנות האגודות השיתופיות 2ראו סעי    12
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Î ÈÎ ‰ÏÚÂ‰-70%˙ÂÈÙÂ˙È˘ ˙Â„Â‚‡Î ˙Â„˜Ù˙Ó Ô È‡ Â˜„· ˘ ÔÂÎÈ˘‰ ˙Â„Â‚‡Ó  : ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯
Ô‰Ï˘ ÌÈ Â ˜˙·˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô È‡ , ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Û‚‡Ï ˙Â¯È·ÚÓ Ô È‡ ‡ÏÈÓÓÂ

ÂÏ ¯È·Ú‰Ï ˙Â·ÈÂÁÓ Ô‰˘ ,ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„Â ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÂÓÎ . Û‚‡‰
Ï ÁÏÂ˘ Â„ÈˆÓ˙Â Â˘ ˙Â‡¯˙‰ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙Â„Â‚‡ Ô˙Â‡ , Ô˜Â¯ÈÙ ÏÚ ‰¯ÂÈ ÈÎ ˙Â‡¯˙‰ ˙Â·¯Ï

˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡Î „Â˜Ù˙ ¯„ÚÈ‰· ,Ô˜Â¯ÈÙÏ ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈ„Úˆ Ë˜Â  ‡Â‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡Â . 
בעיקר במקרי  שבה  יש לבצע רישו  או , תפקוד אגודות שיכו  גור  בעיות וקשיי  מצב זה של אי

הדבר מותנה בדר  כלל בהסכמה . ה בבית מגורי  הרשו  כאגודההעברה של זכויות חכירה של דיר
אי  לה רשויות , ואול  כאשר האגודה אינה מתפקדת. או של רוב מסוי  מחבריה, של ועד האגודה

נוצרי  קשיי  ועיכובי  ניכרי  בביצוע פעולות פשוטות , כדי  ואי  רישו  מסודר של חבריה
 .והאג  מצידו מתקשה לתת לה  מענה הול , געי  לעניי הגורמי  עגמת נפש לצדדי  הנו, לכאורה

È‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‰ÓÂ Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙ Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„ Â‚ˆÂ‰ Û‚‡‰ È Ù·- ˙Â„Â‚‡ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙
È‡Â ÔÂÎÈ˘‰- ÌÂÈÎ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ Ô˙Ó‡˙‰-ÌÈÈÁÎÂ ‰ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈ„È·ÎÓ  , ÏÚ Ì‚Â

˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Í¯ÂˆÏ Ì„‡ ÁÂÎÂ ÔÓÊ È·‡˘Ó ˘È„˜‰Ï ıÏ‡ ˘ Û‚‡‰˙ÂÈ˙„Â˜   , ‰˘˜˙Ó Í‡
¯È‰Ó ÔÂ¯˙Ù Ô‰Ï ˜ÙÒÏ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Û‚‡‰ Ì‚Â ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ì‚ ÌÈ¯Â·Ò ˙Á‡ ‡Ï

‰„Â‚‡‰ ˜Â¯ÈÙÏ , ˙Â Â˘ ˙Â·ÈÒÓ ˘ÂÓÈÓ ÏÏÎÏ ÚÈ‚Ó Â È‡ ¯·„‰ ÌÏÂ‡Â) ÔÂ‚Î-È‡ - ÛÂ˙È˘
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯·Á Ï˘ ‰ÏÂÚÙ , ˙ÂÏÂÚÙ· ÏÙËÏ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜È˘ ‰„Â‚‡· Ì¯Â‚ ¯„ÚÈ‰ Â‡

ÙÏ ˙ÂÚ‚Â ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˜Â¯È/Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ· Â‡ .( 
ÌÈ ˘ ‰Ê Û‚‡Ï ÚÂ„È ‰Ê Í˘Ó˙Ó ·ˆÓ˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ‰ËÓ ˙„Â·Ú Û‚‡· ‰˙˘Ú ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï

ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï È„Î . ‡˘Â · ˙Á‡ ‰˘È‚Ù ÌÈÈ˜ ‡Â‰ Ì˘¯‰ ˙ ÚËÏ
) ¯·ÂË˜Â‡·2006 (ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó È˘ ‡ ÌÚ ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ‰·Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ 

‡˘Â · ÏÙËÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È ÈÎ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎ ÂÚ Î˙˘‰ ,Í˘Ó‰ ÍÎÏ ‰È‰ ‡Ï ÌÏÂ‡Â. 
בעבר ניסה האג  . כי אכ  הסתיי  תפקיד  של חלק מאגודות אלה, בי  היתר, בתשובתו מסר האג 
ואול  פעילותו הופסקה לאחר שלא היה שיתו  . ד שמינה במיוחד לצור  זה"לפרק  באמצעות עו

, האג  הוסי  כי חלק מאגודות השיכו  מתנהלות כדי  ואי  צור  לפרק . לה מצד האגודותפעו
וכאשר , )עקב פירוקי ( הרי שמספר  פוחת והול  ע  השני   ובאשר לאגודות שאינ  מתפקדות 

 .מתעוררות בעיות בקשר אליה  הוא מוצא לה  פתרו 
‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â Â¯˙Ù Û‚‡‰ ‡ˆÓ ¯˘‡Î Ì

ÂÈ Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·Ï ,·¯ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Â‚˘Â‰Â ÌÈÈ˙„Â˜  ÂÈ‰ Ì‰ . ˘„ÁÓ ÔÁ·È Ì˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
ÏÂÏÎÓÎ ÔÂÎÈ˘‰ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ‡˘Â  ˙‡ ,ÏÚÙÈÂ , ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡˙·

ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ,ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ˘ ˙Â„Â‚‡ Ô˙Â‡ Ï˘ ¯È‰Ó ˜Â¯ÈÙÏ ˙ÂÏÈÚÈ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ 
Ô˜¯ÙÏ.   

 פקודת האגודות השיתופיות
פקודת האגודות השיתופיות מעניקה לרש  האגודות השיתופיות סמכויות שאי  להשוות   .1

א  על פי שאותה פקודה חלה על מגוו  כה גדול של . לסמכויותיה  של רשמי התאגידי  האחרי 
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.   נדרשות לשוני שביניה הוראותיה אינ, בגודל  וביחסי  שבי  חבריה , גופי  השוני  בתפקוד 

 .עובדה זאת היא שהביאה לדרישות חוזרות ונשנות להכניס בה שינויי 
בתיאו  ע  ,  לפעול14 העיר מבקר המדינה כי על שר העבודה והרווחה13'ב41ראוי לציי  שכבר בדוח 

 . לגיבוש הסדר תחיקתי עדכני לאגודות השיתופיות, משרד המשפטי  ויתר הגורמי  הנוגעי  לעניי 
 יצרו , ומת  יתר עצמאות לפרט ולזכויותיו הקנייניות, השינויי  שחלו באורח החיי  בקיבוצי 

הדבר מצרי  את הידרשותו של החוק . התאמה בי  התקנוני  של הקיבוצי  לנוהג הקיי  בפועל אי
אמנ  נעשו בשני  האחרונות שינויי  בהוראות החלות על . להוראות לש  שינוי תקנו  האגודות

אול  ראוי היה שהדבר יבוא לידי ביטוי בחקיקה , אגודות השיתופיות בדר  של התקנת תקנותה
 .ראשית

ת בנושאי  הקשורי  "שהיא מועצה מייעצת לשר התמ, 15מועצת האיגוד השיתופי .2
שתגבש , ) ועדת התחיקה להל  ( ועדת תחיקה ותקנות 1999הקימה בינואר , לקואופרציה בישראל

 .ת השיתופיות שייכללו בה השינויי  הנדרשי הצעת חוק לאגודו
˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˘Â·È‚· ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ‰˜ÒÚ ‰„ÚÂÂ‰ . Ò¯Ó·2005 ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘·È‚ 

˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ ˜ÂÁ ¯ÈÎÊ˙ ,Ò˘˙‰"‰-2005 . ÌÈÈÂ È˘· ‰˜ÈÁ˙‰ ˙„ÚÂÂ ‰ „ Ê‡Ó
ÌÈÙÒÂ  ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ï‡ Í‡ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÓËÙÒ2008 ,ÂÁ¯ ÔÈÈ„Ú ‰˜

‰‡ÏÓ‰ ˜ÂÁ‰ ˙ËÂÈË ˘Â·È‚Ï Í¯„‰ . 
החליטה ועדת התחיקה לקד  , בתשובתו מסר הרש  כי מאחר שתהלי  חקיקה הוא תהלי  מורכב

. וה  כוללות חלק מהשינויי  שהיו בחוק המוצע, את חקיקת  המחודשת של תקנות רשויות האגודה
לאחר . טי  לש  פרסומ וע  סיומו תעבור ההצעה למשרד המשפ, התקנות נמצאות בניסוח סופי

 .מכ  יושל  חוק האגודות השיתופיות
 ˙ ˘ Ê‡Ó ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ Ï‰ ˙Ó ˜ÂÁ‰ Ï˘ Â˙˜È˜Á ÍÈÏ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó1965 ,

Â˙ Î‰ ÌÏ˘Â˙ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â.   
 סמכויות הרש  ויכולת יישומ  כלפי האגודות

, הלת המשרד תבח  את היק  תפקידי הרש  שהנ16כבר בדוחות קודמי  המלי/ מבקר המדינה .1
תו  , ותקבע אות  על פי מידת החשיבות שהיא מייחסת לפעולותיו ולתועלת שה  מביאות

 .התחשבות בכוח האד  העומד לרשותו
__________________ 

 .4ראו לעיל הערה   13
 .המסחר והתעסוקה,  הועברו הסמכויות לשר התעשייה2003במרס   14
 .י החלטת ממשלה"מועצה שהוקמה עפ  15
 .536' עמ, " ‰‡‚È˙ ˘ ÁÂ„35) 1985" ( ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó-ÈÙÂ˙È˘ „Â‚È‡Ï Û , מבקר המדינה  16

 .394' עמ, " ‰‡‚È˙ ˘ ÁÂ„41) 1991 "(¯˘Ó ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „-ÈÙÂ˙È˘ „Â‚È‡Ï Û , מבקר המדינה
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‰ˆÏÓ‰‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ ¯ÙÒÓÂ
 Ê‡Ó Ï„‚ ˙ÂÏÈÚÙ‰1990ÎÓ -1,900ÎÏ ˙Â„Â‚‡ -3,340) ·-76% .( Û‚‡· Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰

Ï„‚ Ì Ó‡ ˙ÂÓÈ˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ,‰˘Â¯„‰ ‰„ÈÓ· ‡Ï ÌÏÂ‡ ,Û‚‡‰ ˙Ú„Ï , ÏÎ ÈÂÏÈÓÏ
ÂÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰. 

ÌÈÈ˜‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ· Ì‚ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈ˘Ú  Ì È‡ Â˜„· ˘ Ì˘¯‰ È„È˜Ù˙ ÈÎ ‡ˆÓ  : È¯Â˜È·
ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ Ì È‡ Û‚‡‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÓ ·Â˘Á ˜ÏÁ Ì‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ;‰ ˙˜È„· ‰ È‡ ˙Â ÂÏ˙

˙È˙ËÈ˘Â ‰¯Â„Ò . ÈÂÏÈÓÏ ˙Â ˜˙·Â ‰„Â˜Ù· ÂÏ Â ˙È ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘Ó Â È‡ Ì‚ Ì˘¯‰
ÂÈ„È˜Ù˙ ,˙Â„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÙÏÎ ÚÈ˙¯Ó Ì¯Â‚ ˘Ó˘Ó Â È‡Â. 

 על הקמת רשות תאגידי  במשרד המשפטי  שתאגד תחתיה 17 החליטה הממשלה2006במרס  .2
רש  , רש  החברות והשותפויות, ותותכוח האד  והמשאבי  של רש  העמ, את הפעילויות

רשות התאגידי  החלה לפעול ).  הרשמי  להל  (רש  המשכונות ורש  המפלגות , ההקדשות
 . 2006באוקטובר 

וכולו ממומ  מאגרות שנקבעו , ח" מיליו  ש86  עומד על כ2008תקציב רשות התאגידי  לשנת 
, י הרשמי  דלעיל כגו "שירות שנית  עהנגבות בגי  ה,  של התאגידי  השוני 18בחוקי  ובתקנות

באמצעות המימו  המתקבל מתשלו  האגרות יש באפשרות הרשמי  . אגרות רישו  ואגרות שנתיות
 . לרכוש שירותי פיקוח ובקרה חיצוניי  הנדרשי  למילוי תפקיד 

בשני  : ורובו מקורו בתקציב המדינה, לעומת זאת תקציבו של רש  האגודות השיתופיות נמו 
 1,640,000 ח ובכ" ש603,000 בכ) לא כולל תקציב כוח אד ( הסתכ  תקציב האג  2007  ו2006

ח " ש1,387,000 ח וכ" ש450,000 ובפועל נוצלו כ, )כולל הוצאה מותנית בהכנסה(ח בהתאמה "ש
לא נקבעו . בפקודה ובתקנות האגודות השיתופיות נקבעה אגרת רישו  שעבוד בלבד. בהתאמה

ההכנסות מתשלומי אגרות כאלה יאפשרו לרש  לרכוש שירותי . גודה ואגרה שנתיתאגרות רישו  א
 . פיקוח חיצוניי  כדי למלא את תפקידיו

Ì˘¯‰ È„È˜Ù˙ Û˜È‰ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯˙È ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â
¯·„Ï ,Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ Â Á·È , ˙„ÈÓ·Â

˙Â„Â‚‡‰ ÏÚ ˙Â¯‚‡ ˙ÏË‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Í¯Âˆ‰.   
 סיכו 

ÈË¯Ù‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ï ÍÈÈ˘‰ „È‚‡˙ Ì Ó‡ ‡È‰ ˙ÈÙÂ˙È˘‰ ‰„Â‚‡‰ , ÌÈ ÓÓÒ Ì‚ ‰· ˘È Í‡
ÌÈÈ¯Â·Èˆ :˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙¯ËÓÏ ˙Â„Â‚‡ Ô‰È È·Â ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â„Â‚‡ Ô‰ ˙Â„Â‚‡‰ ·Â¯ , ˙¯Âˆ˘

 Ô‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ˙‡ ˙Ú·Â˜ Ô˙Â ‚¯‡˙‰)ÌÈˆÂ·È˜ ,ÌÈ·˘ÂÓ .(‡ÌÈ¯·Á ˙Â·Â¯Ó ˙Â„Â‚‡ ÂÏ , Ô·Â¯˘
˙Â·¯ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙ÂÈÂÎÊ· ˙Â˜ÈÊÁÓ . ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙Â„Â‚‡‰ Ì˘¯

Ô‰È¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ . Ô‰È ÈÈ Ú ˙‡ Ï‰ Ï ˙Â„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÍÎ Ì˘Ï
Ô‰È¯·Á ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘· ,˙Â‡  ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó Â· ˘È˘ ÁÂÂÈ„ Ô˙Ó ÍÂ˙. 

__________________ 
 .4731' החלטה מס  17
תקנות ; $1993ג"התשנ, )אגרות(תקנות המפלגות ; $2001א"התשס, )אגרות(תקנות החברות   18

 .$1998ח"התשנ, )אגרות(תקנות העמותות ; )רישו  ואגרות(השותפויות 
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 ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÓÈÎ ‰ÏÂÚ : ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈ˘Ú  Ì È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È·

‰·¯ ˙ÏÚÂ˙ Ì‰Ó ;ÌÂ˙ „Ú ˙Â˜„·  Ô È‡ Ô˜ÏÁ· ˙Â ÂÏ˙‰ , ˙Â·Â˘˙· Û‚‡‰ ˜Ù˙ÒÓ Ô˜ÏÁ·Â
‰Ï‰ ‰‰ „ÚÂ ,ÂÓˆÚ· Ô˙Â‡ ˜„Â· Â È‡Â ; ÈÏ· ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù ˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙Â¯È˜Á‰Ó ˜ÏÁ

ÔÚÂˆÈ·Ï ÔÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ ÂÚ·˜ ˘ .ÂÚˆÓ‡· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÁ‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„· ˙
 ÛÂÒ· ˜¯2007 ,˙ÂÈËÈ‡· ‰˘Ú  ‡Â‰ Ì‚Â ,ÔÂ Î˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ .Ì˘¯‰ , ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ , ÌÈˆÂ·È˜‰ È Â ˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ‡È·‰Ï È„Î ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘Ó Â È‡
˙Â ˜˙Ï Ì‡˙‰· Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡· ÏÁ˘ ÈÂ È˘‰ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÍÎ ,ÔÓÂÈ˜ÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â ˜˙ Ï˘

˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰. 
 Û‚‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁ· ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

Â˜„· ˘ ,ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ Ì„‡ ÁÂÎ·Â ÌÈ·‡˘Ó· ¯ÂÒÁÓÂ . 
 ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È ÎÂ˙ ˙ Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÈÚÈ ‰„Â·Ú È¯„Ò ‚È‰ È Ì˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ,˘ È„ÎÚÂˆÈ·‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰È Ô˙È  ; ˙‡ ·˘ÁÓÏ ÌÈ¯Ê‰Ï ˘È
Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˘ÁÂÓÓ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â ÂÏ˙‰ ÏÎ ; ÏÚ

 ˙Â·ÈÈÁ Ô Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â„Â‚‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÂ ÔÈÂ ÈÓ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì˘¯‰
ÍÎ· ,˙È·ÈÒ Ë È‡ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÓÈÈ˜Ó‰ ˙Â„Â‚‡· „ÂÁÈÈ·Â , È„Î Ô„ÓÚÓ ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï

‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó· ; ˙Â„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„· ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˘È
ÂÊ ‰¯ËÓÏ Â¯Î˘ ˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  È„È ÏÚ , ¯„Ò ÈÙ ÏÚ Ú·˜ÈÈ Ì˙˜È„· ¯„Ò˘ ÍÎ·

˙ÂÈÂÙÈ„Ú. 
Ì˘¯‰ È„È˜Ù˙ Û˜È‰ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯˙È ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â

„Ï¯· ,Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ Â Á·È , ˙„ÈÓ·Â
˙Â„Â‚‡‰ ÏÚ ˙Â¯‚‡ ˙ÏË‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Í¯Âˆ‰ . ·Â˘ÁÓ‰ ÈÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ

Ì˘¯‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎÂ ,Ì‡ÂÏÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î , ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙
ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰Ï ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ·. È Î„Ú È˙˜ÈÁ˙ ¯„Ò‰ ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ 
˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡Ï ÌÈ‡˙È˘.  


