חגי שבתאי
אריה שפירא
גלי פלד
אלון וילנר
אופיר לוי
שרית ויור

ענת סער
לירון רז
אוסנת קולודני-חיים
ענבל זוסמן
יוני אייזן
כרמל מיכאלי

שמרית גיגי
איציק רביב
מיכל בוסל
סמדר גל
אליעד ישראל
לירז גונן-אללוף

חוזר משרד ) 0 5 /1 8אגודות השיתופיות ( – רשם האגודות השיתופיות מפרסם וסח
פרוטוקולים לאסיפה ולועד הה הלה
בימים אלו פרסם רשם האגודות השיתופיות ,באתר האי טר ט של האגף לאיגוד שיתופי ,וסחים של פרוטוקול
ועד ה הלה ושל פרוטוקול אסיפה כללית של אגודה שיתופית.
בתק ות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה( ,תשל"ה) 1975-להלן" :התק ות"( ,מפורטים הע יי ים שיש
לכלול בפרוטוקולים של הרשויות ה "ל.
בפרוטוקול האסיפה הכללית:
") (1השם הרשום של האגודה;
) (2תאריך האסיפה;
) (3מספר חברי האגודה ביום האסיפה;
) (4מספר חברי האגודה שהשתתפו באסיפה בעת שפתח אותה היושב ראש;
) (5שם יושב ראש האסיפה;
) (6שם מזכיר האסיפה;
) (7סדר היום המפורט של האסיפה;
) (8ההחלטות ש תקבלו באסיפה;
) (9שמות החברים שהיו מועמדים לבחירה לרשויות האגודה ,השמות ,מספרי
תעודות הזהות ומע ם של החברים ש בחרו באסיפה הכללית וכן מספר
הקולות ש ית ו בעד בחירתו של כל מועמד כאמור;
) (10הערות היושב ראש".
בפרוטוקול ועד הה הלה:
") (1שם האגודה;
) (2תאריך הישיבה;
) (3מספר חברי הוועד;
) (4שמות חברי הוועד ה וכחים בישיבה;
) (5סדר היום של הישיבה;
) (6תמצית הדיו ים וההחלטות".
ציין כי בפרוטוקולים החדשים שפרסם הרשם ,עולות דרישות שלא בא זכרן בתק ות.
כך למשל ,יש ה דרישה לפרט את עיקרי הדיון בפרוטוקול האסיפה הכללית ,למרות שבתק ות יש ה דרישה
שכזו רק ב וגע לפרוטוקולים של ישיבות ועד הה הלה .דרישה חדשה וספת הי ה ,כי באגודות שתק ו ן קובע
כך ,יש לצרף גם את רשימת חברי האגודה ה וכחים באסיפה הכללית ,לפרוטוקול.
הן לע יין פרוטוקולים של האסיפה הכללית והן לע יין פרוטוקולים של ועד הה הלה ,יש כעת דרישה לפרט
כמה הצביעו בעד כל החלטה וכמה גד ,וכן כמה מ עו מהצבעה.
כמו כן ,יש ה כעת דרישה לצרף לכל הפרוטוקולים את ההזמ ה לישיבה/אסיפה וחומר רקע.

את ההמלצות המלאות יתן ,כאמור ,למצוא באתר האגף לאיגוד שיתופי.
א ו סבורים ,כי יש ו ספק משפטי לגבי חוקיות הדרישות החדשות של רשם האגודות השיתופיות ב וגע
לפרוטוקולים.
הסיבה היא השי ויים שהרשם מבקש להכיל ואשר אי ם עולים בק ה אחד עם התק ות .יש לזכור שהתק ות
הי ן חקיקת מש ה ,והן הותק ו על ידי השר הממו ה .בהתאם לדין ,רק מי שמוסמך להתקין את חקיקת
המש ה ,מוסמך גם לבטלה או לש ותה .רשם האגודות השיתופיות בכיר פחות מן השר הממו ה ,ואי ו יכול
לש ות מחקיקת מש ה שלא הוא חוקק .ב וסף ,התק ת תק ות ,כמו גם תיקון תק ות ,הי ן הליך מורכב ,ולא
ייתכן כי יש ו את הקבוע בתק ות ללא שהדבר יעבור את אותו ההליך ש דרש לשם התק תן.
המשמעות הפרקטית היא כי יתכן ויהיו פרוטוקולים שיכללו את כל הפרטים המפורטים בתק ות ,אולם לא
את דרישות רשם האגודות השיתופיות ,ובכל זאת יחשבו כפרוטוקולים תקי ים העומדים במלוא דרישות
הדין.
עורכת דין ע בל זוסמן המתמחה בדי י אגודות השיתופיות.
האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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