ועד מקומי  -הפרדת סמכויות
יוני 2014
חוזר מקצועי מספר 48/14
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינה של עוזרת רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד דנה ביאלר ,שניתן
במסגרת ערר על החלטת בורר ,שמונה על ידי רשם האגודות השיתופיות .פסק הדין דן ,בין
היתר ,בהפרדת הסמכויות בין ועד האגודה השיתופית לבין הוועד המקומי ,בעיקר כאשר יש
זהות פרסונאלית בין שני הוועדים.
הדיון נסב סביב חוב חברת האגודה לאגודה ,כפי הרשום בספרי האגודה ,כאשר החוב מורכב הן
מחוב בגין מיסי חבר לאגודה השיתופית והן מחוב לוועד המקומי.
להלן עיקרי פסק הדין:
•

הפרדת סמכויות בין הוועדים  -יש להב חין בין ועד ההנהלה של אגודה שיתופית ובין ועד
מקומי .גם )ובעיקר( כאשר שני הוועדים בזהות פרסונאלית ,אין הם מהווים ועד אחד  -אלא
שני ועדים נפרדים .מערכת הדינים החלה על ועד הנהלה של אגודה שיתופית שונה ממערכת
הדינים החלה על הוועד המקומי ,אף בהתאם לתפקידים השונים המוטלים על כל אחד מהם.
בפסיקה קודמת 1כבר נקבע ,כי יש להפריד בין החיובים שמשלמים חברי אגודה שיתופית
לאגודה מכוח החלטות האסיפה הכללית ובין חיובים שמשלמים חברי אגודה שיתופית לוועד
המקומי ,וזאת גם בהתקיים זהות ועדים.
קיימת חובת ניהול מערכת נפרדת של הנהלת חשבונות ,באופן שכספים שגובה ועד ההנהלה
של האגודה לא יתערבבו אף רישומית בכספים שהוא גובה בתפקידו כוועד מקומי.
הכספים שנגבים ככספי ועד מקומי )כמו גם החובות והפיגורים( אינם כפופים לדיני האגודות
השיתופיות ,ואין לטעות ולנסות להחיל עליהם דינים אלה.
פיגורים בתשלום מיסים מוניציפליים נושאים ריבית ,שנקבעה בחוק הרשויות המקומיות,
ואילו חוב לאגודה נושא ריבית בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

•

הליך בוררות סטטוטורית  -חוב שחייב חבר אגודה לוועד המקומי איננו חוב הנכנס בגדר
"עסקי האגודה" ,ולפיכך סעיף הבוררות הסטטוטורית אינו חל עליו .2לאור זאת ,נקבע כי
מהחוב הנתבע יש לקזז את החוב בגין מיסי ועד מקומי ,באשר חוב זה אינו כפוף לדיני
האגודות השיתופיות ולא ניתן לגבייה בבוררות סטטוטורית.
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בפס"ד חניאל )ת.א ) ת"א(  1461/83חניאל מושב עובדים נ' סגל( ,נקבע כי גם כאשר קיימת זהות בין ועד
האגודה והוועד המקומי  -האגודה אינה רשאית לנהל את חשבונות החבר בכרטיס אחד ולחייבו באותו
כרטיס במיסי אגודה ובמיסים מוניציפאליים.

2

משתקנון האגודה מפנה לסעיף  (2)52לפקודת האגודות השיתופיות ,הרי שמדובר בבוררות סטטוטורית,
הכפופה לדיני האגודות השיתופיות ואינה כפופה לחוק הבוררות .סעיף  (2)52לפקודה קובע ,כי
סכסוכים שיידונו לפי סעיף זה הם סכסוכים הנוגעים ל"עסקי האגודה".
המונח "עסקי האגודה" הוא מונח אשר תוכנו נקבע ממקרה למקרה .מן הפסיקה עולה כי תביעה כספית
של אגודה  -כנגד חבר אגודה ,בהתאם לכרטסת המהווה חשבון החבר אצל האגודה ,היא תביעה הנכנסת
לגדר "עסקי האגודה".
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