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חוזר משרד  : 2 0 /11הטלת קנסות מנהליים על אגודות ועל בעלי תפקידים בהן

לאחרונה התקבלו באגודות רבות מכתבי התראה ממ שרדי רשם האגודות השיתופיות  ,בהם
מוזהרות אגודות כי יוטלו עליהן ועל בעלי התפקידים בהן קנסות מינהליים  ,אם לא ימ ציאו
למשרדי הרשם בהקדם פרוטוקולים בדבר בחירת ועד הנהלה בהתאם לקבוע בתקנונן .
אנו מנצלים הזדמנות זו על מנת להזכיר שעל אגודה לקיים בחירות לועד ההנהלה ש לה בהתאם
לתקופת הכהונה הקבועה בתקנונה  .ככל שבאגודה ) לרבות קיבוץ או מושב ( נוהגים לקיים
בחירות לועד ההנהלה לעיתים רחוקות יותר  ,אזי מומלץ לפעול בהקדם לתיקון התקנון כך
שיתאים להתנהלות האגודה  ,וזאת על מנת למנוע הטלת קנסות בעתיד .
בנוסף  ,אנו מזכירים כי יש לשלוח ל משרדי רשם האגודות את כל הפרוטוקולים של האסיפה
הכללית  .במקרה של בחירות בקלפי  ,יש להעביר למשרד הרשם שני עותקים של פרוטוקול ועדת
הקלפי  ,יחד עם החלטת האסיפה בדבר העברת ההצבעה לקלפי .
ניתן להעביר את המסמכים הנ " ל למשרדי הרשם בדואר או בפקס .

ענבל זוסמן ,עו"ד ,בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומוסמכת לעריכת דין בישראל משנת  .2002מלווה אגודות שיתופיות כ  10שנים.
עוסקת ובעלת ניסיון רב בליווי קיבוצים שיתופיים ומתחדשים במגוון תחומים ,לרבות ליווי הליכי שינוי אורחות חיים ,קליטה ,שיוך דירות ושיוך נכסים יצרניים ,הסדרת נושאי ערבות הדדית ,הקמת קרנות מילואים וניהולן ,התקנת ותיקון
תקנונים ,מתן חוות דעת ,מתן יעוץ שוטף לבעלי תפקידים ועריכת הסכמים בנושאים השונים הנוגעים להתנהלות הקיבוצים במישור הקהילתי והמשקי .כמו כן עוסקת בייצוג בבוררויות ובבתי משפט וכן בהליכים מול רשם האגודות
השיתופיות .בנוסף ,עוסקת בליווי אגודות חקלאיות כגון רפתות ,לולים וגד"שים ,בהקמתן והסדרת היחסים בין חבריהן ,וכן בהסכמים שוטפים ובייצוג מול הרשויות המוסמכות ובהן משרד החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה.
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