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זמן רב טרם הקמתה של המדינה ועד סוף שנות השמונים פרחו האגודות השיתופיות בכל מגזרי  •
י אגודות "ברבים מהמגזרים הכלכליים המרכזים במדינה הונחה התשתית של הענף ע, המשק בישראל

רוב שירותי הרווחה ומוסדות  , התחבורה הציבורית כולה הורכבה מאגודות שיתופיות; שיתופיות
הוצאות הספרים וקבוצות  , חלק נכבד ממערכת הבריאות ומהמפעלים וחלק מהעיתונים, התרבות
האגודות השיתופיות פרחו גם במגזר ההתיישבותי עם  . נוהלו באמצעות קואופרטיבים, הספורט

בתקופה זו שליטתה של הסתדרות העובדים  . מושבי עובדים ומושבים שיתופיים, הקמתם של קיבוצים
הייתה בלתי מעוררת בכל תחומי החיים של חבריה ושל מרבית תושבי המדינה ועיקרון הקואופרציה  

אנשים  (. שהיה גם חבר באגודה צרכנית אזורית)על בחיי היום יום של כל חבר הסתדרות -היה עיקרון
נהגו לרכוש את כל צרכי חייהם וצרכי משקיהם ולמכור את כל התוצרת שלהם דרך האגודות  

 .השיתופיות השונות
•  
בשנות השמונים והתשעים החלה לנשוב רוח חדשה בעולם שבמהרה הגיעה גם לישראל ושינתה  •

קואופרטיבים  , מתפיסות שנטו לכיוון של סוציאליזם. משמעותית את התפיסה הכלכלית במדינה
החל הליך שהוביל לתפיסות חדשות קפיטליסטיות של כלכלה חופשית  , והתאגדויות עובדים ויצרנים

 .  שבה היעילות כלכלית הפכה לערך העליון, ותחרותית

שינוי זה חלחל לתוך השלטון והחברה והביא אט אט לירידת כוחה של ההסתדרות כגוף כלכלי מרכזי  •
הביאה להיחלשות ואף להפסקת פעילותן של אגודות , השלכותיה של מדיניות זו. ששולט במשק

 .  שיתופיות רבות ולגל הפרטות של נכסי המדינה והעברתם לידי השוק הפרטי

•  
המשבר הכלכלי בישראל באמצע שנות השמונים גרם להתמוטטות ארגוני הקניות והתפרקות רבים •

רבים  . מושבים וכפרים שיתופיים למשבר כלכלי כבד, התמוטטות שהביאה עשרות קיבוצים, מהם
הטילו את האשם למצב הקשה שאליו נקלעו החברים בשיטה הקואופרטיבית והדבר הוביל  

המשבר הכלכלי במשק הישראלי שלא פסח על  . להתרחקות מדרך החיים התיישבותית הקואופרטיבית
,  האגודות השיתופיות אף הביא במקרים קיצוניים להתאבדויות של חקלאים שעולם חרב עליהם

עד היום מעמדן של חלק . והותיר בקרב חברי האגודות תחושה שהרעיון הקואופרטיבי כשל ומוצה
מהאגודות השיתופיות לא שוקם ובכל מקרה במקרים רבים תפקידם ההיסטורי של האגודות רוקן  

וזאת הן בדרך  , של מרבית האגודות הצרכניות, "חיסול"הייתה , התוצאה מהמשבר האידאולוגי. מתוכן
 .  של הפסקת פעילות והן בדרך של הפרטתם באמצעות מכירתם לגופים עסקיים

 הקואופרציה בישראל



כמדינה ואף קודם לכן בחוד החנית של מגזר  , בעוד שישראל הייתה בתחילת דרכה•
להיקף  " זנב"הרי שמאז שנות שמונים הפכה מדינת ישראל למעין , העולמי הקואופרציות

הקואופרטיבים בכלכלה  .  ופעילות זו נותרה מאחור בהשוואה לעולם, פעילות הקואופרטיבית
,  העולמית הגדילו את כוחם והתפתחו בארצות המערב מאות סוגי של קואופרטיבים חדשניים

כשארגונים חדשים אלו משנים את  , בכל מגזר שניתן להתאים לו קואופרטיב, קטנים כגדולים
, קיימים סיפורי הצלחה רבים בעולם. המציאות הכלכלית והחברתית בכל מקום שבו הם קמים

,  ענק והתפשט לארצות נוספות באירופה למימדישצמח " מונדרגון"כמו הקואופרטיב הספרדי 
דווקא . נציין אף את מדינת קוויבק בקנדה כמובילת מגמה בחקיקה חדשנית לקואופרטיבים

כגון )ושמרניות כדוגמת שוויץ תאגידי מזון  כקפיטלסטיותבמדינות הנתפסות 
 .  משגשגים בכל המדינה"(מיגרוס"

 

 ;להבין את סדר גודל של השגשוג העולמי של קואופרטיבים כדאי להביט על נתונים מהעולםכדי •
 .איש ברחבי העולם חברים בקואופרטיבים מעל מיליארד•
 .  י קואופרטיבים"איש ברחבי העולם מועסקים ע מאה מיליון•

 .  אנשים חבר בקואופרטיב 4מכל  1ב "בגרמניה וארה•

 .  אנשים 2מכל  1-בקנדה ובסינגפור המספר מתקרב ל•

 .מייצור המייפל העולמי 35%קואופרטיב המייפל הקנדי מספק •
 .  היא קואופרטיב הגדולה במדינהבאנגליה סוכנות הטיולים העצמאית •

 

,  החקלאות, האשראי, בתחומי הצרכנות, קיימים כיום ברחבי העולם מאות אלפי קואופרטיבים•
קואופרטיבים  , או יצרנים, קואופרטיבים שמאגדים צרכנים, היצרנות והמלאכה, הבניה והשיכון

קואופרטיבים שמונפקים בבורסה ועוד , קואופרטיבים שמכילים גם מניות משקיעים, משולבים
כאשר מחקרים  , קואופרטיבים אלו מתחרים בהצלחה יתרה בשוק העולמי. רבים אחרים

,  עדכניים רבים מצביעים על כך שמעבר לכך שקואופרטיבים מצטיינים בהוגנות ללקוחותיהם
תרומה לחברה ויצירת חברה צודקת יותר גם יעילותם העסקית עולה על זאת של חברות  

 .  וייעול עלויות, והן מובילות בתפוקת עובדים, פרטיות
 

 מצב הקואופרציה בעולם



 אגודה חברה  
 

 החבריםאחריות 
  

אחריות החברים יכולה 
,  להיות בערבון מוגבל

ויכולה להיות ללא 
חברות  : לדוגמא)הגבלה 

 (.דין-עורכי
  

אחריות החברים מוגבלת 
ויש חובה לציין בשם 

למעט  , "מ"בע"האגודה 
 .לקיבוץ

  

האורגנים של 
 התאגיד

  

:  האורגנים של חברה
האסיפה הכללית 

 .והדירקטוריון
  

האורגנים באגודה הם  
 .האסיפה הכללית והוועד

  

 מסמכי יסוד
  

התקנון מעמדו כחוזה בין  
 .בעלי המניות

  

התקנון מעמדו כחוזה בין  
 .חברי האגודה

  



 אגודה חברה  

 מהות
  

אופייה של החברה הינו  
להשיא את רווחי  

  החברה

מטרתה העיקרית של 
הינה שיפור מצבם  ש"אגו

 4סעיף ' ר)של חבריה 
  (לפקודה

 חברות  
  וועד האגודה/בדירקטוריון

לא קיימת דרישה שחברי  
הדירקטוריון יהיו מקרב 

  .בעלי המניות

חברי הוועד חייבים להיום  
' ר. )מבין חברי האגודה

לתקנון ' א23תקנה 
 (.רשויות האגודה

 העברת מניות
  

סחירות במניות החברה  
  .נקבעת בהתאם לתקנון

אינו יכול  ש"אגוחבר 
להעביר את מניותיו  

לא מרצון ואף לא , לאחר
 17סעיף ' ר. )בירושה
  (לפקודה



 אגודה חברה  

 פדיון מניות
  

 ש"אגוי "פדיון המניה ע .בחברה הוא החריג
היא הדרך היחידה של 

חבר לקבל כספים עבור 
מניותיו עם יציאתו  

 12סעיף ' ר. )מהאגודה
 (.לפקודה

ניתן ליצור סוגים שונים   סוגי מניות
של מניות וזכויות שונות  

מקרב  יו.למניותהצמודות 
  .בעלי המניות

ואין  , חל עקרון השוויון
אפשרות של גיוון בזכויות 

, ההצבעה של החברים
קול אחד  – העקרוןכאשר 

. למעט חריגים, לכל חבר
 (  לפקודה( 1) 16סעיף ' ר)

 פיקוח ורגולציה
  

סמכויות רשם החברות  
מוגבלות ובעיקר  

רישום  –פרוצדורליות 
 .החברה ובעלי מניות

לרשם האגודות סמכויות  
אישור : לדוגמא, רחבות

,  תיקון תקנון האגודה
.  סמכויות פיקוח וחקירה

 (46, 42, 12סעיפים ' ר)
הרשם משמש אף כבורר 

 52לסעיף בהתאם 
 (לפקודה



 אגודה חברה  

 חלוקת רווחים
  

ככל שתהיה בהתאם 
 (.דיבידנד)לסוג המניות 

חלוקת רווחים הינה  
ולא ניתן ליצור  שיוויונית
בין חברים לעניין   הבחנה

סעיף  ' ר. )חלוקת רווחים
 (לפקודה 39



 
 אגודה תוכל ,כדלקמן הכלולות ההוראות עם בהתחשב .4

 גומלין ועזרת עצמית עזרה ,החסכון טיפוח הן שמטרותיה
 להביא כדי ,משותפים כלכליים אינטרסים בעלי אנשים בין

 ,שלהם הייצור ושיטות עסקיהם ,חייהם תנאי שיפור לידי
  אגודות של פעולותיהן על להקל כדי שנתכוננה אגודה או

 ,ההדדיות האגודות פקודת י"עפ נרשמה טרם אם ,כאלה
 שלא ובין מוגבל בערבון בין ,זו פקודה י"עפ להירשם ,1920

 :מוגבל בערבוו
  ,מיוחד או כללי בצו ,אחרת העבודה שר יורה לא שאם בתנאי•

  רשומה אגודה הוא מחבריה שאחד אגודה של ערבותה הרי
  .מוגבלת תהא
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אך לשום חבר לא תהא , לכל חבר של אגודה תהיה למצער דעה אחת בעסקיה (1) .16
 :יותר מדעה אחת

  -בתנאי  
 ;ר דעה מכרעת"שאם היו הדעות שקולות תהיה ליו(   א)      
 שיתופית או אגודה לקניה או למכירה או לשירות חקלאיים   צרכניהשאם זו (    ב)      

 על יסוד  , כפי שתקנות האגודה תקבענה, מותר להקציב בהן קולות נוספים              
 ,   מידת השתתפותו של כל חבר בקניה ובמכירה במשך שנת הכספים האחרונה              
 ;  של מספר הקולות ה"הסאך לשום חבר לא יהא יותר מחלק העשרים מן               

 שאגודה שהשקיעה חלק מכספיה במניותיה של אגודה אחרת או המסונפת  (   ג)      
 תוכל למנות אחד מחבריה להשתתף בהצבעה בעסקיה של  , לאגודה אחרת              
 ותוכל לקבל את מספר הקולות אשר ייקבע. אותה האגודה הרשומה האחרת              
 אך לשום חבר לא יהא יותר מחלק העשרים מן, בתקנותיה של האגודה האחרת              
 ;של מספר הקולות ה"הס              

 שאגודה הפועלת בעיר או ביותר מכפר אחד תוכל לקבוע בתקנותיה הוראות בדבר    (    ד)    
 -ולבאי, כוח שנבחרו בכל מקום ומקום-אספות מקומיות או בדבר אספה של באי              
 ;  כוח אלה יהא אותו מספר קולות אשר ייקבע בתקנות האגודה              

 אך שום חבר לא    מורשהושחבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות (     ה)    
 .  ישמש מורשה ליותר משני חברים אחרים              

-של סעיף( ה)-ו( ד), (ג)אסור למנות מורשים אלא במקרים המפורטים בפסקאות  (2)
 (.1)קטן 

 
 
 

 



 אסור להעביר לאחר מניותיו של חבר או חלקו    17.

 אך יכולה האגודה לפדותם  , בהון אגודה רשומה        

 בהתאם להוראות תקנותיה ולכל תקנה שיתקינוה        

 .  י פקודה זו"עפ        

 



 אם בתורת, אסור לחלק בין החברים שום חלק מן הכספים של אגודה רשומה (1.)39
 .  בשיעור העולה על השיעור שנקבע בתקנות, או בצורה אחרת דיבידנדההענקה או                   

 כל אגודה המקבלת או היכולה לקבל רווחים מעסקיה חייבת להפריש קרן שמורה (2)      
 (.רזרבה)                

 חובה עליה להעביר בכל שנה, אם האגודה היא אגודת אשראי או אגודת יצרנים (3)      
 ,ואם האגודה היא אגודה אחרת, לחשבון הקרן השמורה לפחות רבע אחד מרווחיה                
 ,עליה להעביר בכל שנה לחשבון הקרן השמורה לפחות עשירית אחת מרווחיה                
 והאגודה רשאית להשתמש בכספי הקרן השמורה לשם עסקיה או להשקיעם ככל                
 .  אשר יידרש בתקנות                

 בקרן מסוייםולשום חבר לא תהא זכות לחלק  , הקרן השמורה אינה בת חלוקה (4)      
 ל אלא במקרה שהאגודה הרשומה נתונה במצב של פירוק או שעסקיה"הנ                
 במקרה זה יחולק בין החברים אותו חלק מן הקרן השמורה: מתפרקים והולכים                
 לפי מכסה השווה ליחס שבין הון המניות או, שנותר לאחר ששולמו כל החובות                
 פרט למקרים   שבהם, מידת ההשתתפות של כל חבר להון של האגודה הרשומה                
 .  קובעים תקנות האגודה הוראות אחרות                

 או הענקה דיבידנדהעל האגודה לחשב את הרווחים שבכל שנה בטרם תשלם כל  (5)    
 .  חברים-הנחה לחברים או לבלתי תתןאו בטרם ( בונוס)                

 ,לדיבידנדהתהא זכות שווה לכל המניות ביחס  , על מניות דיבידנדהכשמשלמים  (6)    
 . ולשום סוג של מניות לא יהא משפט בכורה על פני מניות אחרות     

 



 ,   יכולה אגודה רשומה לקבוע בתקנותיה הוראות בנוגע ליישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה (1.   )52
 תביעה של אגודה רשומה לכל חוב או דרישת תשלום המגיעים לה: י הרשם או באופן אחר"בין ע                    
 לרבות קנס  , הכח החוקי של חבר שמת-או מן היורש או בא, או מן הממונה, ממי שהיה חבר, מחבר                    
 בין שהודו ובין שלא הודו באותו החוב או באותה דרישת  , שיוטל בהתאם לתקנות האגודה                    
 . קטן זה-סכסוך הנוגע לעסקי האגודה בגדר סעיף הריהי, התשלום                    

 אם קבעו תקנות האגודה שיש להביא בפני הרשם להחלטה כל סכסוך או סוג או סוגים של (2)           
 –סכסוכים בנוגע לעסקי האגודה אשר יתגלעו                     
מי שהיו חברים  וחברים        , מי שהיו חברים ואנשים התובעים באמצעות חברים, בין חברים(   א)                     
 או, שמתו         
 ובין , מי שהיה חבר או חבר שמת, מי שהיה חבר או אדם התובע באמצעות חבר, בין חבר(    ב) 
 או , הועד שלה או כל פקיד או סוכן של האגודה, האגודה         
 או, בין האגודה או הועד שלה ובין כל פקיד או סוכן של האגודה(    ג) 
 הרי משקיבל הרשם את הבקשה ליישוב                                         , בין האגודה ובין כל אגודה רשומה אחרת(    ד) 

 או, ליישב את הסכסוך בעצמו   (I)    –הסכסוך רשאי הוא                              
           (II)  להעבירו לבורר או לבוררים בהתחשב עם התקנות שתיקבענה. 

 רשאי הרשם לקחת בחזרה מבורר כל בקשה ליישוב סכסוך  , בהתחשב עם תקנות שתיקבענה (3)           
 .ל"קטן הנ-ולטפל בה באופן שנקבע בסעיף (II()2)קטן -י סעיף"שהוגשה עפ                    

 –רשאי הוא  ,(II()2)קטן -אם מסר הרשם איזה סכסוך לבורר או לבוררים כאמור בסעיף (4)           
 או, לאשר את פסק הבוררים(  א) 
י אחד מבעלי הסכסוך תוך עשרה ימים מיום  "י בקשה שהוגשה לו ע"אם על דעת עצמו או עפ(  ב) 
 לתקן את פסק הבוררים או להחזיר לבורר או לבוררים כל ענין  הנזכר בפסק למען, הפסק        

 .  יחזרו ויעיינו בו                           
 י  "ולכל החלטה של הבורר או הבוררים עפ (I()2)קטן -י סעיף"י הרשם עפ"לכל החלטה הניתנת ע (5)         

 יהא תוקף של פסק דין מטעם בית, הקטן הקודם-י סעיף"שהרשם אישרה עפ (II()2)קטן -סעיף                   
 . וכן תוצא לפועל, משפט מחוזי שאינו ניתן לערעור                    

 


