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חוזר משרד ) 4 4 / 20אגודות שיתופיות ,קיבוצים ,מושבים ( :אסיפות באמצעים
טכ ולוגיים
הסגר השלישי המתרגש עלי ו בימים אלה ,כמו גם הה חיות השו ות שפורסמו מעת לעת על ידי
משרד רשם האגודות מאז פרצה הקורו ה לחיי ו ,הביאו מגוון של שאלות ב וגע לכי וס אסיפות .
חשוב להבהיר ,שכיום גם משרד רשם האגודות סבור שיש אפשרות לקיים אסיפות והצבעות ,כולל
הצבעות חשאיות ,באמצעים טכ ולוגיים .גם מבחי ת משרד הרשם ,אין עוד דרישה לתיקון תק ון
כת אי לקיום הצבעות חשאיות באמצעים טכ ולוגיים ,אלא אם כתוב במפורש בתק ון האגודה
שהדבר אי ו אפשרי.
לכן ,כל אגודה שלא כתוב בתק ו ה שאסור לקיים אסיפה ,הצבעה גלוי ה או הצבעה חשאית
באמצעים טכ ולוגיים ,רשאית לעשות זאת .אגודות שבתק ון שלהן יש אמירה מפורשת שהדבר
אסור ,צריכות לתקן את תק ו יהן בהתאם.
אין באמור כדי למ וע כי וס אסיפות בכתב ,בדרך של משלוח סדר היום ,חומרים לווים ודעות
החברים ,בדוא"ל ,קבוצות וטסאפ או חומר כתו ב .כמו כן ,אין בכך כדי למ וע קיום הצבעה חשאית
בקלפי ,תוך הקפדה על כללי הקורו ה בדבר התקהלות ,עטיית מסיכות וכו'.
בכל דרך של כי וס אסיפה והצבעה ,יש לוודא שלחברים כולם יש יכולת טכ ית להשתתף בדרך
המוצעת לכי וס האסיפה ולהצבעה.
ה חיות מפורטות של משרד הרשם ב וגע לדרישות הסף של מערכת טכ ולוגית להצבעה חשאית ,של
כי וס אסיפה בכתב ועוד ,יתן למצוא כאן:
 https://www.gov.il/BlobFolder/news/cooperatives - mee ting - oct2020/he/cooperatives - meeting - oct - 2020.pdf
בברכה בריאות מלאה לכל.

*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

עו"ד ע בל זוסמן עוסקת ביעוץ משפטי ב ושאי האגודות השיתופיות מזה כ 18-ש ים.

