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 6.1גיליון 

 

נתונים על חברי אגודה300

31031.12.20xx מספר חברים ליום

32031.12.20xx מספר מועמדים ליום

מספר חברים שנתקבלו במהלך תקופת הדוח330

340
מספר חברים שעזבו/נפסקה חברותם/נפטרו במהלך תקופת הדוח 

הדוח

אם כן, חובה לצרף קובץ מצורף חתום ע"י מורשי חתימה של האגודההאם קיים באגודה פנקס חברים350

400
נתונים על אוכלוסיית היישוב נכון ליום 31.12.20xx אלא אם צוין 

ימולא בסוג אגודות התיישבות אחרת

ימולא בסוג אגודות התיישבות תושבים שאינם חברים )לרבות ילדים(410

ימולא בסוג אגודות התיישבות ילדי חברים )עד גיל 18(420

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו( ובמושב שיתופיחברים בעצמאות כלכלית לפי תקנות ערבות הדדית430

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו( ובמושב שיתופיחברים בחופשה מיוחדת440

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו( ובמושב שיתופיחברים מעל גיל פרישה450

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופימספר נחלות חקלאיות460

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופימספר חברים בעלי נחלות חקלאיות470

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופיבתי אב שאינם בעלי נחלות חקלאיות:480

על פי הפירוט הבא:

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופיבנים ממשיכים481

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופימספר המועמדים482

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופיבעלי בתים מקצועיים483

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופיבעלי בתים במסגרת "ההרחבה הקהילתית", אם קיימת484

ימולא בסוג מושב עובדים ובכפר שיתופיאחרים )פרט(:485

האם בוצע באגודה שיוך דירות במהלך תקופת הדוח ?490

האם בוצע באגודה שיוך אמצעי ייצור במהלך תקופת הדוח?491

האם בוצע שיוך של "פירות הנכסים" במהלך תקופת הדוח?492

500
נתונים על רשויות וגופים נוספים באגודה שהתקיימו בתקופת 

הדוח, אלא אם צוין אחרת

מספר האסיפות הכלליות שהתקיימו510

תאריך בחירה אחרון של ועד הנהלה של האגודה511

תאריך סיום כהונה עתידי ועד512

מספר ישיבות ועד שהתקיימו513

האם קיימת זהות ועדים בין ועד אגודה לוועד מקומי520

530
אנו מצהירים כי בוועד האגודה אינם מכהנים חברים שהם קרובי 

קרוב משפחה לעניין סעיף זה: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלהמשפחה

5301
לא ניתן להצהיר כי וועד האגודה אינם מכהנים חברים שהם קרובי 

יפתח רק אם לשאלה הקודמת )530( ענו "לא". מלל חופשי בתשובהמשפחה בשל:

540
אנו מצהירים כי יו"ר הוועד אינו משמש בתפקיד ניהולי או ביצועי 

באגודה ובעסקיה

האם באגודה מכהנת ועדת ביקורת550

תאריך בחירה אחרון של ועדת ביקורת551

תאריך סיום כהונה עתידי ועדת ביקורת552

מספר ישיבות ועדת ביקורת שהתקיימו553

554
אנו מצהירים כי בוועדת הביקורת אינם מכהנים חברים שהם קרובי 

קרוב משפחה לעניין סעיף זה: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלהמשפחה

5541
לא ניתן להצהיר כי בועדת הביקורת אינם מכהנים חברים שהם 

יפתח רק אם לשאלה הקודמת )554( ענו "לא". מלל חופשי בתשובהקרובי משפחה בשל:

555
אנו מצהירים כי בוועדת הביקורת אינם מכהנים חברים שהם קרובי 

קרוב משפחה לעניין סעיף זה: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלהמשפחה של חברי הוועד

5551
לא ניתן להצהיר כי וועדת הביקורת אינם מכהנים חברים שהם קרובי 

יפתח רק אם לשאלה הקודמת )555( ענו "לא". מלל חופשי בתשובהמשפחה של חברי הוועד בשל:

האם הוגש/ו דוח'ות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית5531

האם לאגודה מונה מבקר פנימי560

האם קיימת באגודה ועדת מכרזים561

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו(האם באגודה מכהנת ועדה לצרכים מיוחדים570

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו(מספר החברים בוועדה לצרכים מיוחדים571

572
האם מכהנים בוועדה לצרכים מיוחדים החברים המכהנים גם בוועד 

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו(ההנהלה

ימולא בסוג קיבוץ )על סוגיו(אם כן, כמה573

האם באגודה נבחרה מועצה או מורשון580

מועד בחירה581

תקופת כהונה582

מספר חברים583

מספר ישיבות שהתקיימו במהלך השנה584

האם קיימת ועדת קבלה590

ימולא בסוג קיבוץ מתחדשהאם קיים מס פרוגרסיבי591
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 6.2גיליון 

תקציב האגודה בגין שנת הדוח600

השנה תתעדכן אוטומטיתשנה נוכחיתשנהתקציב לשנת610

חובה לצרף פרוטוקול אסיפה כללית שבה אושר התקציבתאריךאושר באסיפה כללית בתאריך620

לא אושר באסיפה כללית630

יפתח רק אם לשאלה הקודמת )630( ענו "לא". מלל חופשי בתשובהנא לפרט סיבה לאי אישור התקציב6301

סכום שאושר )אלפי ₪(640

יתעדכן אוטומטית )שנה נוכחית -1(תקציב שנה קודמת611

שנה קודמתסך כל ההוצאות בפועל )אלפי ₪(650

660

אם והיו לאגודה חריגות, של מעל 10% מהתקציב, האם אושרו 

חריגות אלה באסיפה הכללית 

במידה ולא היו חריגות רשום 'לא היו חריגות'

תאריך אישור החריגות אסיפה הכללית )אחרון(670

דוחות כספיים מבוקרים לתקופת הדוח700

תאריךדוחות כספיים ליום710

הדוחות הכספיים אושרו באסיפה הכללית720

יפתח רק אם לשאלה  )720( ענו "כן". תאריךתאריךתאריך אסיפה כללית בה אושרו דוחות כספיים7201

יפתח רק אם לשאלה  )720( ענו "לא". מלל חופשי בתשובהנא לפרט סיבה לאי אישור הדוחות הכספיים7202

ימולא בסוג קיבוץ מתחדשגובה הפנסיה המשולמת לחבר )פנסיית המטרה(730

ימולא בסוג קיבוץ מתחדשגובה הפנסיה המגובה בקרנות לחבר740

750
ממוצע גובה מס הקהילה לחבר 

ימולא בסוג קיבוץ מתחדשבש"ח לחודש

קרן מילואים800

במידה ו"כן" ייפתחו שדות 820 ו-830לאגודה קיימת קרן מילואים810

חובה לצרף פרוטוקול אסיפה כללית שבה אושר התקציבדוחות כספיים של קרן מילואים אושרו באסיפה הכללית820

תאריךתאריך אסיפה כללית בה אושרו דוחות כספיים של קרן מילואים830

נתונים כלליים900

האם קיימת בתקנון הגבלת קדנציות לבעלי תפקידים910

האם מוגדר בתקנון גיל פרישה מעבודה920

האם הוטל על האגודה קנס מעל 10,000 ש''ח בתקופת הדו"ח930

האם התגלו באגודה מעילות או הונאות בשנת הדוח ועד מועד הדיווח940

950
האם נודע על קיומם של אי סדרים אדמינסטרטיבים ו/או תפעוליים 

באגודה בשנת הדוח ועד מועד הדיווח
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למילוי על ידי אגודות שהכנסותיהן לשנה מפעילות שוטפת )כולל הכנסות מתאגידי בת(  עולות על 10,000,000 שקלים חדשים

על הנתונים להתייחס לתאריך הדוחות הכספיים המצויינים לעיל

מס'
שם נושא המשרה

או קרוב משפחתו
מספר ת.ז.

אם ההתקשרות היא עם 

תאגיד - שם התאגיד

ותפקיד נושא המשרה או 

קרוב משפחתו בו

מהות העסקהמועד העסקהמספר התאגיד

ההיקף הכספי 

הערותשל העסקה

1

2

3

4

5

6

6.2.1

מספר התאגידשם התאגידמס'
סוג המניות או יחידות 

ההשתתפות

מספר המניות או 

יחידות 

ההשתתפות

שווי מאזניעלות ההשקעהערך נקוב

שטרי הון 

שהונפקו 

בסכום

הערות

1

2

3

4

6.2.2

סכום ההלוואהמספר התאגידשם התאגידמס'
תאריך מתן 

ההלוואה
צמודה/לא צמודהריבית )%(

מועד פירעון 

ההלוואה

ערבויות 

שניתנו
הערות

1

2

3

4

הלוואות שנתנה האגודה לתאגידי בת ולתאגידים קשורים6.2.3

סכום ההלוואהמספר התאגידשם התאגידמס'
תאריך מתן 

ההלוואה
צמודה/לא צמודהריבית )%(

מועד פירעון 

ההלוואה

ערבויות 

שניתנו
הערות

1

2

3

4

חלק ב' - סקירה כלכלית

התקשרויות האגודה עם נושא משרה בה או עם קרוב משפחתו או עם תאגיד שנושא המשרה או קרוב משפחתו הם נושאי משרה בתאגיד או בעלי עניין בו

בעל עניין בתאגיד - מי שמחזיק, במישרין או ביחד עם קרוב משפחה, ב- 5% או יותר בהון המניות של התאגיד או בזכויות ההשתתפות בהון או בכוח ההצבעה

תאגידי בת ותאגידים קשורים אחרים

הלוואות שהאגודה קיבלה מתאגידי בת ומתאגידים 

השקעות בתאגידי בת ובתאגידים קשורים אחרים )לרבות בשותפויות(

טופס 6.1

נושא משרה - חבר ועד, חבר ועד זמני, חבר ועד ממונה, חבר ועדת משנה, חבר ועדת ביקורת ונושאי משרה בכירים.

טופס 6.2
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 6.3טופס 
   

 'מס
סכום יתרת אשראי בשקלים 

 חדשים
 מספר הלווים

סך כל יתרת אשראי 

 לקבוצה
 הערות

       50,000עד   1

       100,000עד  50,000מעל  2

       200,000עד  100,000מעל  3

       500,000עד  200,000מעל  4

       1,000,000עד  500,000מעל  5

       5,000,000עד  1,000,000מעל  6

7 
עד  5,000,000מעל 

10,000,000 
      

       10,000,000מעל  8
 

 6.4טופס 
 (:באלפי שקלים חדשים)השנתית של חמשת נושאי המשרה בעלי השכר הגבוה ביותר )*( עלות ההעסקה    

 תפקיד . ז.מספר ת שם נושא המשרה 'מס

תקופת ההעסקה 

בתוקופת הדוח 

לציין מספר )

 (חודשים

עלות 

 ההעסקה

1           

2           

3           

4           

5           

 

 .טובות הנאה אחרות ותנאי פרישה, בונוסים, מענקים, לרבות התחייבויות לתשלום -עלות העסקה 
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 6.5טופס 
 יחידות השתתפות בתאגידי בת של האגודה או בתאגידים קשורים אחרים על ידי נושא משרה באגודה או קרוב משפחתוהחזקת מניות או      

 'מס
שם נושא המשרה או קרוב 

 משפחתו
 . ז.מספר ת

התאגיד בו מחזיק נושא 

המשרה מניות או יחידות 

 השתתפות
 מספר התאגיד

שיעור 

האחזקה 

בתאגיד 

הבת או 

בתאגיד 

 הקשור

 הערות

1             

2             

3             

4             

5             
 

 

 6.6טופס 
      

 

 נציגי האגודה בתאגידים אשר לאגודה זכויות החזקה בהם
 הערות מועד בחירת הנציג ז.מספר ת שם נציג האגודה סוג התאגיד מספר התאגיד שם התאגיד 'מס    

1               

2               

3               

4               

5               
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 6.7טופס 
    

 

 תאגידי בת ותאגידים קשורים אחרים
 שיעורי אחזקה בתאגיד בת ובתאגידים קשורים אחרים )לרבות בשותפויות(         

 1968-כהגדרת "חברה בת" בחוק ניירות ערך התשכ"ח "תאגיד בת"  

  " קשורתאגיד   1968-כהגדרת חברה קשורה בחוק ניירות ערך התשכ"ח  "

 )%(שיעור האחזקה בהון  מספר תאגיד שם תאגיד 'מס
סוג 

זכויות /מניות

 השתתפות

שיעור 

זכויות 

ההצבעה 

)%( 

 זכות למנות מנהלים
תאריך שינוי 

 *אחרון 
 הערות

1                 

2                 

3                 

 .לפי המאוחר, שינוי בשיעורי אחזקה/הקמה/השקעה/תאריך רכישה -תאריך שינוי אחרון  *
    

         

 
התאמה מהותית בין המידע בדוחות -כדי שיוכל להודיע אם קיימת אי, המידע בסקירת מנהלים זו נמסר לעיונו של מבקר החשבונות של האגודה

 המידעאו אם , הכספיים לבין המידע בסקירת המנהלים
.  בסקירת המנהלים כולל מידע שבאופן מהותי אינו תואם ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת מבקר החשבונות במהלך ביקורת הדוחות הכספיים 

 .התקבלה הודעה כאמור ממבקר החשבונות והיא מצורפת לסקירה זו

  

   

   

   

 

 תאריך
       

 

 : חתימת יושב ראש ועד ההנהלה
       

 

 :חתימת האגודה באמצעות מורשי החתימה שלה בצירוף חותמת האגודה
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 (  חמ )

 
  

באדר התשע"ט  גי"

 (2019במארס  20)

   

     

 מירון הכהן     

 רשם האגודות השיתופיות

      

 אני מאשר.    

 אלי כהן     

 שר הכלכלה והתעשייה

 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

עניינו של תיקון זה הוא עדכון הנספחים שעל האגודות השיתופיות לצרף לדוחות הכספיים שהן  כללי

נדרשות להגיש מדי שנה לרשם האגודות השיתופיות, במטרה להביא לייעול הפיקוח והבקרה של הרשם 

 על האגודות ולעבור למצב של ביקורת מונחית סיכונים.

, המאפשרות לו לנקוט יות מקנים לרשם האגודות השיתופיות סמכויות שונותדיני האגודות השיתופ

, במסגרת זו מוסמך הרשם. במטרה לסייע ליציבותן הכלכלית והחברתית, ביחס לאגודותפעולות שונות 

הביקורת לקיים שביקרת החשבונות של האגודה מתקיימת באופן נאות, ובמידת הצורך לוודא  -בין היתר 

למנות ועד ממונה במקרים שונים כגון במקרה שהוועד , (לפקודת האגודות השיתופיות 20)סעיף בעצמו 

 או כאשר מצבה הכלכלי או החברתי של האגודה מצדיקים מינוי ועד הנבחר מזניח את ענייני האגודה

להפחית את שיעורי הערבות ההדדית (, א לתקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה(28)תקנה 

לתקנות  7)תקנה  מחויב לספק לחבריו, אם נוכח לדעת שהקיבוץ אינו יכול לעמוד בשיעורים אלושקיבוץ 

 האגודות השיתופיות )ערבות הדדית(( ועוד.
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לשם קיום חובת הפיקוח והבקרה שלו, מחויבות כל האגודות להגיש לרשם מדי שנה את הדוחות 

ת והששית לתקנות האגודות השיתופיות הנספחים המפורטים בתוספת החמישיבצירוף הכספיים שלהן, 

. בתוספות אלה כלולים נתונים על מצבה הכלכלי 1976-)דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות(, התשל"ו

והחברתי של האגודה, אשר מאפשרים לתת תמונה רחבה יותר על אופן התנהלותה, מעבר לדוחות 

תיה, קיום פנקס חברים, פילוח אוכלוסיית הכספיים, כגון קיומם או היעדרם של פרוטוקולים של החלטו

האגודה )באגודות להתיישבות(, הרשויות הקיימות בה ותקופת כהונתן, אישור התקציב באספה הכללית 

 של החברים ועוד.

מצבה הביקורת על  ממסקנות ידי רואה החשבון המבקר, וכוללת סעיפים -התוספת החמישית נחתמת על

פעילות ת מהווה סקירת מנהלים, וכוללת תמונה רחבה יותר על התוספת הששי הכספי של האגודה.

האגודה. יצוין כי החלק השני של התוספת הששית, הכולל פירוט על עסקאות ופעולות פיננסיות 

 ₪.  מיליון  10משמעותיות, נדרש רק מאגודות שהכנסותיהן השנתיות עולות על 

 

 פות הנ"ל במספר מישורים: במהלך השנים זיהה רשם האגודות כי נדרש עדכון לתוס

הוברר שנדרשו נתונים בתוספת החמישית )בחתימת רואה החשבון( שמתאימים יותר לדיווח של  .א

 ההנהלה, כגון אישור על קיומו של פנקס חברים. לפיכך הועברו נתונים אלו לתוספת הששית.

 -בתקנון האגודה  הוברר שנדרשו נתונים שנחיצותם נמוכה מסיבות שונות, כגון דיווח על שינויים .ב

מידע המצוי ממילא במשרד הרשם. כדי להפחית ההכבדה ו"לדייק" המידע הנדרש, הושמטו 

 נתונים אלו מהתוספות.

הוברר שקיימים נתונים חיוניים לצורך הפיקוח והבקרה של הרשם שעד כה לא נכללו במלואם  .ג

וידוא התנהלות תקינה  פי דין וחלקם מידע נחוץ לצורך-בתוספות, חלקם חובות של האגודות על

וממשל תאגידי נאות באגודה. לשם הדוגמה ניתן לציין את הנתון בדבר קיומה של ועדת צרכים 

כהונה של יו"ר הוועד בתפקיד ביצועי, קיומם של מנגנוני פיקוח -מיוחדים בקיבוץ מתחדש, אי

כסים, הפרשות ובקרה )כמו מבקר פנימי(, הליכי חלוקת רווחים, שיעור הפסדים, הליכי שיוך נ

 . בהתאם לרלוונטיות לפנסיה ועוד. לפיכך הוספו נתונים אלו לתוספות

לא ניתן לשלוף אותם מקוונים ו, שאינם שמוגשים לא ניתנים לעיבוד הכספיים שהדוחותהוברר  .ד

ובסוגי  באופן יעיל, להשוות עם נתונים משנות קודמות ולזהות מגמות ותהליכים באגודה

בין נתונים אלו ניתן למנות את הון  צית נתונים מתוך הדוחות הכספיים.האגודות ולכן נוסף תמ

האגודה, התחייבויותיה, הלוואותיה לחבריה, נכסי הנדל"ן שלה, התחייבויותיה השונות ועוד. 

 לפיכך הוספו נתונים אלו לתוספות. 

 

ים כדי לסיכום, מוצע לעדכן את התוספות החמישית והששית במטרה לתת לרשם את הכלים הנחוצ

לזהות מבעוד מועד "נורות אדומות", להפעיל את סמכויותיו ולהתערב באופן שיאפשר טיפול בבעיות, 

 תיקון הליקויים ובמידת הצורך הליכי הבראה, והכל לטובת האגודה וחבריה. 

 

הנתונים שמוצע להוסיפם נדרשים רק מהאגודות הרלוונטיות בהתאם לנושא הנדון )כגון פרטים על 
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ית האגודה נדרשים באגודות להתיישבות בלבד( או רק במקרים שאינם זניחים )כגון דרישת מידע אוכלוסי

 ומעלה(. ₪ מיליון  1על קיומה או היעדרה של ועדת מכרזים מופיעה רק באגודות שמחזורן 

 

שאופן יצוין כי במקביל לתיקון המוצע פועל רשם האגודות להעברת הדיווחים למתכונת מקוונת, כך 

מהימנות ושלמות המידע באופן יעיל ומהיר בהרבה.  יעשושליפת המידע ועיבודו י הנתונים והדיווח, מילו

 יוגברו והפיקוח והבקרה יהיו טובים יותר.

 

לשם השגת התכלית האמורה מוצע להחליף את התוספות הקיימות בתוספות המצורפות, אשר כוללות 

ים. בתוספות המפורטות ניתן לזהות, באמצעות את הנוסחים המעודכנים של הנספחים לדוחות הכספי

 סימון בצבעים, את כל הנתונים שהתווספו ביחס לנוסח הקיים כיום. 

 

להפחתת הנטל הרגולטורי.  2018התיקון המוצע נכלל בתוכנית השנתית של רשם האגודות השיתופיות של 

 התוכנית מפורסמת באתר הרשם בקישור הבא: 

cooperatives-2018-report-reduction-burden-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/regulatory

registrar- 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/regulatory-burden-reduction-report-2018-cooperatives-registrar
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/regulatory-burden-reduction-report-2018-cooperatives-registrar

