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
יואב אינגבר
משה עוזיאל
סמדר גל
לירז גונן-אללוף

1 . 6 .2021
חוזר משרד  ) 7 /2021אגודות שיתופיות ,קיבוצים  ,מושבים (  :ה חיות חדשות ממשרד רשמת האגודות
כחמישה חודשים לאחר כ יסתה של עו"ד שלומית שיחור רייכמן לתפקיד רשמת האגודות ,יצאו ממשרדה,
ביום  ,1.6.2021שלוש ה חיות חדשות ,בשלושה ושאים שהעסיקו אגודות שיתופיות במשך ש ים ,ובאופן
מיוחד בש ת הקורו ה:

הצבעה באמצעות אמצעים דיגיטאליים:
משרד הרשמת מעודד אגודות לעשות שימוש באמצעים דיגיטאליים לכי וס אסיפות ולהצבעות .אין צורך
בתיקון תק ון מיוחד על מ ת לקיים אסיפות והצבעות דיגיטאליות ,אלא אם תק ון האגודה ב וסחו ה וכחי
מו ע באופן מפורש הת הלות שכזו.
בדומה לה חיות קודמות שיצאו ממשרד רשם האגודות בש ה האחרו ה ,מושם דגש על מתן אפשרות לכלל
החברים להשתתף בהתכ סות ובהצבעה ומתן סיוע לחברים הזקוקים לו ,וכן מודגשים הקריטריו ים שבהם
צריכות לעמוד מערכות הצבעה דיגיטאלית חשאית.
מובהר בה חיה ,כי יתן לקיים אסיפות והצבעות משולבות ,כאשר חלק מהחברים וכחים בחלל פיזי וחלק
באמצעים דיגיטאליים ,וכן הצבעות חשאיות משולבות ,כאשר חלק מהחברים מצביעים בקלפי פיזית ,ואחרים
באמצעים דיגיטאליים.
את הה חיה המלאה יתן למצוא כאןhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/cooperatives-using- :
digital-media/he/procedures_cooperatives-using-digital-media.pdf

הצבעה באמצעות יפויי כוח:
אחד מה ושאים הקשים ב יהול אסיפות באגודות שיתופיות ,בעיקר בקיבוצים ובמושבים ,הוא ע יין ההצבעה
באמצעות יפוי כוח .הדין מאפשר הצבעה באמצעות יפוי כוח באסיפה ובקלפי רק כאשר החבר שוהה בחו"ל,
או כאשר חבר מייפה את כוחו של בן זוגו )וראו חוזר משרד ו  :23/13מי רשאי להצביע באסיפה הכללית
באגודה( .למרות שהזכות להצביע באסיפה הכללית היא זכות יסודית של חברות באגודה ,בש ים האחרו ות
משרד רשם האגודות קט מדי יות שצימצמה את הזכות הזו עוד יותר ,וקבע שרק מי שמתגורר בחו"ל יכול
לתת יפוי כוח ולא מי ש וסע לחו"ל לטיול מוגבל.
בה חיה החדשה רשמת האגודות קובעת שכל חבר השוהה בחו"ל ,לכל תקופת זמן ,יכול לתת יפוי כוח על מ ת
שחבר אחר יצביע עבורו באסיפה או בקלפי.
ב וסף ,הרשמת מבהירה ,שהמו ח "בן זוג" חל גם על ידועים בציבור ,ב י זוג מאותו המין ומכל טיה מגדרית,
וכן כי בן הזוג לא חייב להיות חבר האגודה על מ ת שי תן לו יפוי כוח.

מובהר ,שמתן יפוי כוח עדיין כפוף לכלל לפיו כל חבר יכול להחזיק לא יותר מש י יפויי כוח של ש י חברים
אחרים.
לגבי מתן יפוי כוח ב סיבות אחרות )לרבות שירות מילואים ,שהות באישפוז וכיוצ"ב( ,הדין אי ו מאפשר כיום
מתן יפויי כוח .הרשמת מכירה בקושי ,ומזמי ה את הציבור לפ ות למשרדה בטופס המקוון באתר ,כחלק
משיתוף ציבור בבחי ת האפשרות לש ות את הדין ולהרחיב את מתן יפויי הכוח.
הה חיה המלאה מצאת כאן:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/poa-cooperatives/he/procedures_poa-cooperatives.pdf

הארכת כהו ת ועדי ה הלה:
במהלך תקופת הקורו ה ית ו הארכות כהו ה אוטומטיות לכל הועדים ,לפי פרמטרים שו ים.
רשמת האגודות השיתופיות מודיעה ,שאין עוד כל הארכות אוטומטיות .המשמעות היא שעם תום כהו ת ועד
הה הלה ,הועד עוד יכול להאריך את כהו תו ,על דעת עצמו ,לתקופה של עד שלושה חודשים וספים .לאחר
תקופה זו חלה חובה לקיים בחירות ,אלא אם עשתה פ יה מראש למשרד הרשמת ,והיא אישרה ארכה וספת.
הודעת הרשמת בע יין מצאת כאןhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/cooperatives- :
elections/he/procedures_cooperatives-elections.pdf
האמור בחוזר אי ו מהווה חוות דעת משפטית
עוה"ד ע בל זוסמן עוסקת בליווי אגודות שיתופיות.

