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1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות 
:המוסמכתהמוניציפליתהרשות–אזוריתמועצה.1

:1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו63סעיף

ולפעוללטפל,דיןלכלסתירהמשוםבכךשאיןובמידההשרלהוראותלבבשים,מוסמכתהמועצה(א")
:הבאותהסמכויותלהיהיוזהובכלל,המועצהבתחוםלציבורהנוגעעניןבכל

;ובטחוןתקיןשלטון,סדרלקיים(1)

";הציבורלתועלתהמועצהלדעת,שהםומוסדותמפעלים,שירותיםולנהלולקייםלהקים(2)

–המקומיהוועד.2

:1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו90סעיף

".מקומיועדידיעליתנהלישובכל"

-הסמכותהאצלת.3

:1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(ה)63סעיף

"...מקומילועדוסמכויותיהמתפקידיהלאצולרשאיתתהאהמועצה(ה")
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1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(א)132סעיף:

פיעלהמועצהלושאצלהככל,63סעיףלפי,שבתחומההמועצהסמכויותכל,הנהלתובתחוםיהיומקומילועד"
הועד;(ה)63לסעיףובכפוףאלהבסמכויותוהמגבלותהתנאיםלרבות,בהשנקבעולתנאיםובהתאםהחלטתה
עליהןשהודיעההמועצהלהחלטותסתירהבכךיהיהשלאככל,בסמכויותיושימושלעשותרשאייהיההמקומי

".שלההעזרולחוקילועד

1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(ב)132סעיף:

הזדמנותהמקומילועדשנתנהובלבד(א)קטןבסעיףכאמורהמקומילועדסמכותאצילתלבטלרשאיתהמועצה"
".טענותיואתלהשמיע

1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(א)א132סעיף:

".המועצהבאמצעותאובעצמולושהואצלוהסמכויותלביצועלפעולרשאיהמקומיהועד"

1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(ב)א132סעיף:

במסגרת,בתחומופעולותלבצעבבקשהאליהלפנותהוארשאיהמועצהבאמצעותלפעולהמקומיהועדהחליט"
".המאושרתקציבו
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1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(א)133סעיף:

"...להטילרשאיתשהמועצהמסכלהנהלתובתחוםלהטיל,המועצהבאישור,רשאימקומיועד"

1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(ג)133סעיף:

הארנונהעםיחדהמועצהבידיהמקומיהועדמסיייגבו,(א)קטןבסעיףכאמור,מקומיועדמסיהוטלו"
להסמיךהמועצההחליטהכןאםאלא,עליוהחלותהגביההוצאותבניכויהמקומילועדויועברו,ידהעלשהוטלה

".חלקםאוכולם,האמוריםהמסיםאתלגבותהמקומיהועדאת

בצפתשלוםש"בימ,מרדכיאליהו'ניובלמקומיועד49165-07-15(צפת)מ"תא:אחרונהפסיקה]

1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו(ג)134סעיף:

.עבורוהמועצהתכין–תקציבהמקומיהועדהכיןלא.המועצהבידיואישורוהמקומיהועדידיעלתקציבבהכנתעניינו

3



ביקורתוועדת.1

:1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצוא130סעיף

תושביםרשימתמתוך,מקומיועדחבריאינםאשר,היישובתושבימביןביקורתועדתתבחרהמועצה(א")
.מועמדותםאתשיציעו

.חמישהעליעלהולאמשלושהיפחתלאהביקורתועדתחברימספר(ב)

המקומיהועדחשבונותאתתבדוק,כדיןלפועלהוצאוהמקומיהועדהחלטותאםתבדוקהביקורתועדת(ג)
המקומיהועדבפעולותליקוייםתוקנואםתבדוקוכןהמאושרתקציבובמסגרתנעשופעולותיוכיותוודא

".קודמותבביקורותנמצאואשר

שונותוועדות.2

:1958-ח"התשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותלצו131סעיף

שייראהכפיתפקידיםעליהןולהטילמיוחדיםלמקריםאולעניניםקבועותועדותלמנותרשאימקומיועד"
".ודיוניהןעבודתןסדריאתלעצמןלקבוע,השרלהוראותלבבשים,רשאיותאלהועדות.לו
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:1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות 

:1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות ( א)91סעיף . 1

האגודהשלההנהלהועדכחברי,פלוניבמועד,שיתופיבישובשמכהניםמי,ב91-וא91בסעיפיםלאמורכפוף"
".הישובשלהמקומיהועדכחבריגםיכהנו,(השיתופיתהאגודה–להלן)הישובשלחקלאיתלהתיישבותהשיתופית

:הדרישות. 2

;שיתופיישוב . א

.חקלאיתשיתופית להתיישבות אגודה . ב

.פונקציונאליתאך לא פרסונלית–הזהות . 3

.נפרדיםנפרדות ופרוטוקולים ישיבות . 4

.נפרדתח "נפרד והנהתקציב . 5

? האם אגודה קהילתית יכולה לשמש כוועד מקומי מכוח עיקרון זהות וועדים . 6
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:1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות 

? אגודה קהילתית יכולה לשמש כוועד מקומי מכוח עיקרון זהות וועדים האם 

:1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)המועצות המקומיות לצו 1סעיף 
–הגדרת ישוב שיתופי 

למאהשמוניםשלפחותישובלרבות,שיתופיכפר,שיתופימושב,עובדיםמושב,קבוצה,קיבוץ–"שיתופיישוב"
צולצורךשיתופיכישובבומכירהושהמועצהלהתיישבותשיתופיתבאגודהמאוגדיםומעלה17בנישהםמתושביו

";זה

:1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות ( ב)ג91סעיף 

,הבאותהבחירותלקראת,בקשהלשרוהוגשהב91בסעיףכאמורמקומילועדבחירותמאוגדשיתופיבישובנערכו"
כחבריגםיכהנובישובהשיתופיתהאגודההנהלתועדשחברילהורותאובישובלנציגותבחירותקיוםעללהורות

הבוחריםמבין80%-מלמעלהזאתביקשואם,(1)ב91בסעיףלאמורכפוף,הבקשהאתהשריאשר-המקומיהועד
".הישובשל

(ועדת רייף)2011המלצת הוועדה לבדיקת המלצת מבקר המדינה בנושא הוועדים המקומיים  מחודש מאי 

הוועדיםזהות."קהילתית"יבוא"התיישבות"שלאחרכך,"שיתופייישוב"בהגדרת1בסעיףהצותיקוןלשקוליש"
שתיקיימותבוביישוב)החקלאיתהאגודהמולולאביישובהקהילתיתהאגודהמול(בצוהקבועיםבתנאים)תתקיים

"..בהחבריםמהבוחרים80%ולפחותבמידהרקזאת,(כאמוראגודות
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:עקרונות הקואופרציה

הקואופרציהבריתידיעלשנקבעוהבאיםהיסודעקרונותאתתממשהיאכאשרלקואופרציהתיחשבהתאגדות
:הבינלאומית

.השיתופיתבאגודהעניןבעללכל(וולונטרית)רצוניתחברות:1'מסעקרון

.חברלכלאחדקול–דמוקרטיתבדרךהחלטותוקבלתזכויותשוויון:2'מסעקרון

(במושביםמשקיםשלהצבעהבזכותשוויוןלגביהחלטהישכיום)*

.האגודהבהוןהשתתפותםעלריביתלקבלתהחבריםזכותצמצום:3'מסעקרון

.רווחיםחלוקת:4'מסעקרון

.הקואופרציהאודותלקהילהוידעחינוךאספקת:5'מסעקרון

.כוחןאתלהגבירמנתעלהשיתופיותהאגודותביןקשריםקיום:6'מסעקרון

.(ה"תשנ,אכרך)ונוהלדין–שיתופיותאגודות,אוטולנגיסמדר'פרופ.
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:מוסדות

אסיפה כללית.

הנהלה.

 לא חובה–וועדת ביקורת.

(:חלקי)סמכויות –האגודות השיתופיות רשם 

רישום וביטול אגודה שיתופית וכן חידוש רישום של אגודה שבוטלה;

לתת אישור מוקדם לנוסח תקנון ולדרוש הכנסת שינויים, בסמכותו לאשר ולתקן את תקנונים;

לסווג אגודה שיתופית ולשנות את שמה;

לקבוע את הרכב הוועד, למנות וועד ממונה, להאריך כהונת וועד; לכנס אסיפה כללית ולקבוע את מועדה  ,
.למנות ועדת קלפי
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חשבונותמבקרולמנותובדיקהחקירהעריכתלצורךובודקחוקרלמנות;

המפרקהחלטתעלערעורלשמוע,המפרקשלשכרואתלקבוע,מכהונתומפרקלשחרר,מפרקיםלמנות
;השיתופיתהאגודהפירוקעלהחלטהוליתןהפירוקעללפקח

בוררותפסקילאשר,מתפקידובוררלהעבירוכןשיבחראחרלבוררלהעבירואובעצמוסכסוכיםליישב
;הבוררשקבעהוצאותאושכרולהפחית

נכסיםשלזמניעיקוללהורות;

הרשםוהוראותלפקודהבהתאםפועלשאינומישללדיןהעמדה;

נושיםהסדרילאשר;

תקנותלהתקין;

ספציפייםקיבוציםלעוזבי(פיצוימעין)עזיבהדמילקבוע;

מסוימותבנסיבותשיתופיתבאגודהחברותולהפקיעבחברותולהכירחבריםפנקסלתקן.
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:לפקודת האגודות השיתופיות52סעיף 

אוהרשםי"עבין,האגודהלעסקיהנוגעיםסכסוכיםליישובבנוגעהוראותבתקנותיהלקבוערשומהאגודהרשאית(1")
...אחרבאופן

...

לעסקיבנוגעסכסוכיםשלסוגיםאוסוגאוסכסוךכלהכרעהלשםהרשםבפנילהביאשישהאגודהתקנותקבעואם(2)
–יתגלעואשרהאגודה

........חבריםשהיומי,חבריםבין(א)
...........,האגודהובין,שמתחבראוחברשהיהמי,חברבאמצעותהתובעאדםאוחברשהיהמי,חברבין(ב)
או,האגודהשלמורשהאופקידכלוביןשלההועדאוהאגודהבין(ג)
,אחרתרשומהאגודהכלוביןהאגודהבין(ד)

–הוארשאיהסכסוךלישובהבקשהאתהרשםמשקיבלהרי
או,בעצמוהסכסוךאתליישב(אא)
.לבורריםאולבוררלהעבירו,שתיקבענהלתקנותבכפוף(בב)

(3)...............
–הוארשאי,(בב()2)קטן-בסעיףכאמורלבורריםאולבוררסכסוךאיזההרשםמסראם(4)

או,הבורריםפסקאתלאשר(א)
לתקן,הפסקמיוםימיםעשרהתוךהסכסוךמבעליאחדי"עלושהוגשהבקשהי"עפאועצמודעתעלאם(ב)

.בוויעיינויחזרולמעןבפסקהנזכרעניןכללבורריםאולבוררלהחזיראוהבורריםפסקאת
(בב()2)קטן-סעיףי"עפהבורריםאוהבוררהחלטהולכל(אא()2)קטן-סעיףי"עפהרשםי"עהניתנתהחלטהלכל(5)

תוצאוכן,לערעורניתןשאינומחוזימשפטביתמטעםדיןפסקשלתוקףיהא,הקודםהקטן-סעיףי"עפאישרהשהרשם
".לכךבדומהלפועל
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1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)תקנות האגודות השיתופיות 

 1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)לתקנות האגודות השיתופיות (2)2תקנה -עובדיםמושב  :

קיום,חבריהשלההתיישבותארגוןכוללותשמטרותיה,נפרדישובשהיאחקלאיתאגודה–עובדיםמושב"

";האגודהבתקנוןכמפורטבישובהקהילהחייוניהול,הדדיתובעזרהבשיווק,באספקהשיתוף

 1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)לתקנות האגודות השיתופיות ( 6)2תקנה -מושב שיתופי  :

,הייצורבאמצעיהאגודהבעלותשליסודותעלהמאוגד,נפרדישובשהיא,להתיישבותאגודה–שיתופימושב"

המטרותביןלכלוליכולשיתופימושב;בצריכהשוויוןושלובחינוךבייצורשיתוףשל,הציבוריוהקנייןהשיווק

וכןלתקנונובהתאםצריכהאמצעיולקבלפרטירכושלהחזיקהאגודהלחברהמאפשרתהוראהשבתקנונו

";העצמיתהעבודהעקרוןאתלקייםאותוהמחייבת

 1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)לתקנות האגודות השיתופיות ( א()5)2תקנה -קיבוץ שיתופי  :

עבודהשל,בקניןהכללבעלותשליסודותעלהמאורגנת,נפרדיישובשהיאלהתיישבותאגודה–שיתופיקיבוץ"

".ובחינוךבצריכה,בייצורושיתוףשוויוןושלעצמית
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1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)לתקנות האגודות השיתופיות ( ב()5)2תקנה -קיבוץ מתחדש :

עבודהשל,בקניןהכללשיתוףשליסודותעלהמאורגנת,נפרדיישובשהיאלהתיישבותאגודה–מתחדשקיבוץ"

לתקנותבהתאם,חבריהבעבורהדדיתערבותהמקיימת,ובחינוךבצריכה,בייצורושיתוףשוויוןושלעצמית

אובאחדהוראהקיימתבתקנונהואשר,2005-ו"התשס,(מתחדשבקיבוץהדדיתערבות)השיתופיותהאגודות

.("דיפרנציאלישכר,יצרנייםנכסיםשיוך,שירותשיוך):האלהמהעניניםיותר

 1995-ו"התשנ, (סוגי אגודות)לתקנות האגודות השיתופיות ( 8)2תקנה -אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית  :

חייוניהולבקהילהחבריההתישבותארגוןהןמטרותיהשעיקראגודה–קהילתיתלהתיישבותשיתופיתאגודה"

";האגודהבתקנוןכמפורטבישובהקהילה
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(8'מס)השיתופיותהאגודותפקודתלתיקוןחוק)נקלטיםעלבקרה–קבלהוועדתלקיוםחיוניקיומה,
;(*2011–א"התשע

מחייבחוזה=תקנוןשלקיומו.

ביישובהחייםבניהולהפרטמעורבות/להשפעותפורום=כלליתאסיפהשלקיומה;

הנהלהוועדעלובקרההנהלהוועדלהחליףהיכולת;

סכסוכיםליישובומנגנוןבוררות;

(קהילתיתבהרחבהממכרזלפטורתנאי,למשל)השונותי"רמבהחלטותאיזכורה;

(סותרתפסיקה)–לארנונהמעברכספיםלגבייתאפשרות;

מסלצורכיציבורימוסדאינהאםגם,תרומותלקבלרשאיתהאגודה;

הנכסיםליתרתהחבריםזכאיםבפירוק.


באב'אמיום,341–הכנסתחוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת;(2011במרס22)א"התשע'בבאדרז"טביוםבכנסתהתקבל*

.222'עמ,(2010ביולי12)א"התשע
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.(עפגיןד"פס)הקהילתיתהאגודהמןהיציאהאפשרות.1

.(עפגיןד"פס)בישובבביתלהחזיקהזכותלביןהקהילתיתבאגודהחברותביןהקשרתוקףחוסר.2

:שירותיםבנושאסוגיות.3

?"מוניציפלי"מהו.א

.תכנון.ב

.הציבורלרשות('וכובריכה,מבנים)ציבורייםנכסיםהעמדת.4

.פרטייםבנכסיםציבורכספיהשקעת.5

.קהילתיתאגודהר"ויומקומיוועדר"יו:אינטרסיםניגוד.6
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השיתופיותהאגודותלדיניכפוף1.

קנינימבנה2.

[חידושוסוגית].מתחדשמשבצתהסכםאוחכירההסכם–לאגודה
.(סוכנות)צדדיתלת/צדדידוהסכם

.ברשותברזכות/משנהחכירת/ראשיתחכירה–לחבר
.ח"פל+מגוריםחלקתכוללת.דונם2-2.5כרגיל–'אחלקה1)
.נחלהתקןלפי.דונם30-60–'בחלקה2)
.משותפת–'גחלקה3)

הרחבהמגרשי3.
.וחכירהפיתוחהסכמי1)
.קהילתיתאגודה/מקומילוועדכפיפות2)
.עבירותעלמגבלות3)

ופיצולםציבורעובדימגרשי4.

מאוישותלאנחלות5.
.31אגףהוראת1)
.האגודהבהוןהשתתפות-1445החלטה2)

"השלישיהבית"דילמת6.
35א"תמ1)
דוריביןרצף+ר"מ55+2דיוריחידותספירת2)
"השלישיהביתדילמת"אתיצר–עריםפורוםצ"בג3)
-ממשלההחלטת4)
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16

1-סוגיות נבחרות לקיבוץ 
"מתחדש"קיבוץמולשיתופי"קיבוץ1.

1995-ו"התשנ,(אגודותסוגי)השיתופיותהאגודותתקנות

:(א()5)2תקנה

ושיתוףשוויוןושלעצמיתעבודהשל,בקניןהכללבעלותשליסודותעלהמאורגנת,נפרדיישובשהיאלהתיישבותאגודה–שיתופיקיבוץ"

".ובחינוךבצריכה,בייצור

(:ב()5)2תקנה 

ושיתוףשוויוןושלעצמיתעבודהשל,בקניןהכללשיתוףשליסודותעלהמאורגנת,נפרדיישובשהיאלהתיישבותאגודה–מתחדשקיבוץ"

,(מתחדשבקיבוץהדדיתערבות)השיתופיותהאגודותלתקנותבהתאם,חבריהבעבורהדדיתערבותהמקיימת,ובחינוךבצריכה,בייצור

.("דיפרנציאלישכר,יצרנייםנכסיםשיוך,שירותשיוך):האלהמהעניניםיותראובאחדהוראהקיימתבתקנונהואשר,2005-ו"התשס

:הסטטוסשינוי2.

.הרשםאישורמחייב1)

."(סוציאליביטחוןרשת)"הדדיתערבותשלפרקהכוללתקנוןבתיקוןמותנה2)

.ולבצעלקייםיכולתעלמקצועיגורםדעתבחוותמותנה3)

[2005-ו"התשס,(מתחדשבקיבוץהדדיתערבות)השיתופיותהאגודותלתקנות11תקנה]



2-סוגיות נבחרות לקיבוץ 
מתחדשבקיבוץדירותשיוך

.751החלטה1)
.1366החלטה2)
.1456(1411)החלטה3)
:2005-ו"התשס,(מתחדשבקיבוץדירותשיוך)השיתופיותהאגודותתקנות4)

.עזיבהדמיכנגדשיוךהקובעת5תקנהלמעט,דיספוזיטיבית(4.1
.משמעותו–"החוזיהשיוך"שלב5)
.השכרה,שעבוד,זכויותהעברת,הורשהסוגיית6)

מתחדשבקיבוץייצוראמצעישיוך
2005-ו"התשס,(מתחדשבקיבוץייצוראמצעישיוך)השיתופיותהאגודותתקנות:

.העזיבהדמיכנגדשהשיוךההתנאהלמעט,דיספוזיטיביות1)
.ייצורומכסותמים,קרקעלמעט–"ייצוראמצעי"2)
.ירושה,שיעבוד,ליחידמירבייםהחזקהשיעורי,לחבריםשליטההעברתהגבלת,עבירותהגבלתבדברתנאים3)

הדדיתערבות
2005-ו"התשס,(מתחדשבקיבוץהדדיתערבות)השיתופיותהאגודותתקנות

.העבודהשבגילחבריםצרכילהשליםחובה1)
.פרישהשבגילחבריםצרכילהשליםחובה2)
.חבריםשל"מיוחדיםצרכים"לספקחובה3)
.לזכאותתנאים+פנימיתהסדריםבמערכתמותנההכל4)
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חבר עוזב בקיבוץ שיתופי

.לדמי עזיבהזכאי 1.

?קרן השתלמות2.

?פנסיה חיצונית3.
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"קהילתיישוב=":קבלהוועדותלקיוםהתנאים1.
.בגלילאובנגדישוב1)

.קהילתיתלהתיישבותשיתופיתכאגודהאוקהילתיכיישובמאוגד2)

.400-עלעולהאינוהאבבתימספר3)

:חברים5–הוועדהרכב2.
.הקהילתיהיישובנציגי-2

.המיישבתהתנועהנציגי-1

.היהודיתהסוכנותנציג-1

.האזוריתהמועצהנציג-1

:שיקולים3.
.בגיר/קטין1)

.כלכליתיכולת2)

.ביישובחייומרכזלקבועכוונה3)

.(מקצועיתד"חוחובה)קהילהלחייהתאמה4)

"הקהילתיהיישובשלתרבותי–החברתילמרקם"התאמה5)

.היישובשלייחודייםמאפיינים6)

אוהשקפה,מוצאארץ,מיניתנטייה,הורות,גיל,אישימעמד,לאום,מין,גזע,דת:שיקולישקילתאיסור4.
.פוליטיתהשתייכות

.חברים5–מהמורכבת"השגותוועדת"בפניערעוראפשרות5.
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