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    הנחיות חדשות ממשרד רשמת האגודות :), מושביםאגודות שיתופיות, קיבוצים( 20217/ חוזר משרד
  

 ,כחמישה חודשים לאחר כניסתה של עו"ד שלומית שיחור רייכמן לתפקיד רשמת האגודות, יצאו ממשרדה

שהעסיקו אגודות שיתופיות במשך שנים, ובאופן  שלוש הנחיות חדשות, בשלושה נושאים ,1.6.2021ביום 

  :מיוחד בשנת הקורונה

  הצבעה באמצעות אמצעים דיגיטאליים:

אין צורך  הצבעות.למשרד הרשמת מעודד אגודות לעשות שימוש באמצעים דיגיטאליים לכינוס אסיפות ו

האגודה בנוסחו הנוכחי בתיקון תקנון מיוחד על מנת לקיים אסיפות והצבעות דיגיטאליות, אלא אם תקנון 

  מונע באופן מפורש התנהלות שכזו. 

בדומה להנחיות קודמות שיצאו ממשרד רשם האגודות בשנה האחרונה, מושם דגש על מתן אפשרות לכלל 

החברים להשתתף בהתכנסות ובהצבעה ומתן סיוע לחברים הזקוקים לו, וכן מודגשים הקריטריונים שבהם 

  יגיטאלית חשאית.צריכות לעמוד מערכות הצבעה ד

מובהר בהנחיה, כי ניתן לקיים אסיפות והצבעות משולבות, כאשר חלק מהחברים נוכחים בחלל פיזי וחלק 

באמצעים דיגיטאליים, וכן הצבעות חשאיות משולבות, כאשר חלק מהחברים מצביעים בקלפי פיזית, ואחרים 

  באמצעים דיגיטאליים.

using-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cooperatives- וא כאן:צאת ההנחיה המלאה ניתן למ

media.pdf-digital-using-media/he/procedures_cooperatives-digital  

  הצבעה באמצעות יפויי כוח:

אחד מהנושאים הקשים בניהול אסיפות באגודות שיתופיות, בעיקר בקיבוצים ובמושבים, הוא עניין ההצבעה 

באמצעות יפוי כוח. הדין מאפשר הצבעה באמצעות יפוי כוח באסיפה ובקלפי רק כאשר החבר שוהה בחו"ל, 

: מי רשאי להצביע באסיפה הכללית 23/13משרדנו  או כאשר חבר מייפה את כוחו של בן זוגו (וראו חוזר

באגודה). למרות שהזכות להצביע באסיפה הכללית היא זכות יסודית של חברות באגודה, בשנים האחרונות 

משרד רשם האגודות נקט מדיניות שצימצמה את הזכות הזו עוד יותר, וקבע שרק מי שמתגורר בחו"ל יכול 

  ל לטיול מוגבל.לתת יפוי כוח ולא מי שנוסע לחו"

בהנחיה החדשה רשמת האגודות קובעת שכל חבר השוהה בחו"ל, לכל תקופת זמן, יכול לתת יפוי כוח על מנת 

  שחבר אחר יצביע עבורו באסיפה או בקלפי.

בנוסף, הרשמת מבהירה, שהמונח "בן זוג" חל גם על ידועים בציבור, בני זוג מאותו המין ומכל נטיה מגדרית, 

  וג לא חייב להיות חבר האגודה על מנת שינתן לו יפוי כוח.וכן כי בן הז



  
  

               
  

מובהר, שמתן יפוי כוח עדיין כפוף לכלל לפיו כל חבר יכול להחזיק לא יותר משני יפויי כוח של שני חברים 

  אחרים.

לגבי מתן יפוי כוח בנסיבות אחרות (לרבות שירות מילואים, שהות באישפוז וכיוצ"ב), הדין אינו מאפשר כיום 

מתן יפויי כוח. הרשמת מכירה בקושי, ומזמינה את הציבור לפנות למשרדה בטופס המקוון באתר, כחלק 

  משיתוף ציבור בבחינת האפשרות לשנות את הדין ולהרחיב את מתן יפויי הכוח.

  ההנחיה המלאה נמצאת כאן:

 cooperatives.pdf-cooperatives/he/procedures_poa-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/poa  

  הארכת כהונת ועדי הנהלה:

  במהלך תקופת הקורונה ניתנו הארכות כהונה אוטומטיות לכל הועדים, לפי פרמטרים שונים.

רשמת האגודות השיתופיות מודיעה, שאין עוד כל הארכות אוטומטיות. המשמעות היא שעם תום כהונת ועד 

נוספים. לאחר ההנהלה, הועד עוד יכול להאריך את כהונתו, על דעת עצמו, לתקופה של עד שלושה חודשים 

  אישרה ארכה נוספת.תקופה זו חלה חובה לקיים בחירות, אלא אם נעשתה פניה מראש למשרד הרשמת, והיא 

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cooperativesהודעת הרשמת בעניין נמצאת כאן: 

elections/he/procedures_cooperatives-elections.pdf  

  אינו מהווה חוות דעת משפטית  בחוזר האמור

  .עוסקת בליווי אגודות שיתופיותעוה"ד ענבל זוסמן 


