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הנדון :עדכון בנושא ההנחיות החדשות של משרד רשם האגודות בעניין כינוס אסיפות כלליות
וקיום בחירות לוועד האגודה לאור התפשטות נגיף הקורונה
התפשטות נגיף הקורונה בישראל והמגבלות החלות בעקבות מצב זה ,מחייבות לשמור על בריאות הציבור
ולמנוע את התפשטות הנגיף תוך שמירה על תפקודן התקין של האגודות השיתופיות.
לפיכך ,משרד רשם האגודות פרסם ביום  12.7.2020עדכון להנחיותיו הקודמות ,לעת הזו ,בעניין כינוס
אסיפות כלליות ולקיום בחירות לוועד האגודה בתקופה זו:
 .1כינוס אסיפות כלליות
א .ככלל ,בימים אלה ,יש להימנע ,ככל האפשר ,מכינוס של אסיפות כלליות.
ב .במקרים דחופים ,כפי שיפורטו להלן ,ניתן לכנס אסיפה כללית באמצעים טכנולוגיים ,בהתאם
להנחיות המופיעות בנספח המצורף כנספח א':
( )1אישור תקציב
( )2אישור דו"חות כספיים
( )3החלטה דחופה על קבלת חבר ,הנדרשת לצורך אישור עסקת מקרקעין
ג .אגודה הסבורה כי עליה לקבל החלטה בנושא דחוף שאינו מנוי עם שלושת הנושאים לעיל ,או בכל
נושא הקשור לכינוס אסיפה כללית ,נדרשת לפנות למשרדי הרשם בכתובת:
 igud-korona@economy.gov.ilלצורך גיבוש פתרון בהתאם לנסיבות העניין.
ד .הרשם מדגיש כי חשוב להקפיד על מתן הזדמנות לכל חבר אגודה הרוצה בכך להשמיע דעתו
ולהשתתף בדיון גם כאשר האסיפה מתקיימת באמצעים טכנולוגיים.
 .2תקופת כהונה של ועד האגודה
א .תקופת הכהונה של ועד האגודה תוארך לתקופה נוספת ,בהתאם לפירוט להלן:
( )1ועד שתקופת הכהונה שלו מסתיימת לאחר ( 12.7.2020מועד קבלת ההנחייה)  -הכהונה תוארך
באופן אוטומטי בשלושה חודשים.
( )2ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי וההארכה פוקעת לאחר - 12.7.2020
הכהונה תוארך באופן אוטומטי עד לשלושה חודשים נוספים.
( )3ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי וגם הוארכה בעבר בהחלטת רשם
וההארכה פוקעת לאחר  - 12.7.2020הכהונה תוארך באופן אוטומטי בחודשיים נוספים.
( )4ועד ממונה שתקופת הכהונה שלו מסתיימת בין התאריכים  - 12.7.2020-31.8.2020הכהונה
תוארך באופן אוטומטי בחודשיים נוספים.

ב .מדובר בהארכה אוטומטית ואין צורך לפנות למשרדי הרשם לשם כך.
ג .באגודות שיתופיות בהן מכהן ועד זמני ,לא תיאכף חובת הוועד הזמני לכנס אסיפה כללית לבחירת
ועד קבוע ,וזאת עד ליום .31.8.2020
ד .ככל שתתעוררנה שאלות בנוגע ליישום האמור ,או במקרים פרטניים בהם בשל נסיבות ייחודיות
אגודה תפנה לרשם בבקשה לעריכת בחירות חלף הארכות שלעיל ,הרשם יבחן את הפתרונות
המתאימים בהתאם לנסיבות ,להנחיות משרד הבריאות ולתקנון האגודה.
 .3יובהר כי הנחיה זו מחליפה כל הנחיה קודמת.
 .4כמו כן ,ההנחיה תתעדכן בהתאם להנחיות החלות על כלל הציבור בישראל.
 .5במקרים פרטניים או בשל נסיבות מיוחדות ,ניתן לפנות לרשם האגודות בטופס הפנייה המקוון באתר
הרשם או בדוא"ל. igud-korona@economy.gov.il :

בברכה,
עו"ד מיכל בוסל
מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
העתק:
עו"ד עמית יפרח ,מזכ"ל
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