
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
15.7.2020 

 לכבוד
 / מזכיר  המושביו"ר ועד 

 

 א.ג.נ.,
 

 ות  יפות כללין כינוס אסרשם האגודות בעניי רדמש  שלחדשות  ה הנחיות נושא העדכון ב  הנדון:
 נגיף הקורונה התפשטות לאור האגודה  ועדקיום בחירות לוו            

מחייבות לשמור על בריאות הציבור תפשטות נגיף הקורונה בישראל והמגבלות החלות בעקבות מצב זה,  ה
 השיתופיות. ן התקין של האגודות תוך שמירה על תפקודף פשטות הנגי את התולמנוע 

כינוס  ב  , לעת הזו,הקודמות  יון להנחיותעדכו  12.7.2020ביום    פרסםמשרד רשם האגודות  ,  לפיכך עניין 
 בתקופה זו: ועד האגודהלקיום בחירות לוו תוכללי ותאסיפ

 ות כינוס אסיפות כללי .1

   ת. פות כלליוימכינוס של אס ,ככל האפשר ,יש להימנע, בימים אלהככלל,  .א

כפידחופים  במקרים .ב אם  בהת,  טכנולוגיים  באמצעים  כללית  אסיפה  לכנס  ניתן,  להלן  שיפורטו  , 
 : 'א נספחכנספח המצורף להנחיות המופיעות ב

 אישור תקציב (1)

 חות כספיים "ישור דוא (2)

 החלטה דחופה על קבלת חבר, הנדרשת לצורך אישור עסקת מקרקעין  (3)

ם לעיל, או בכל הנושאישלושת אגודה הסבורה כי עליה לקבל החלטה בנושא דחוף שאינו מנוי עם  .ג
כללית,    נושא אסיפה  לכינוס  הרשם  נדרשת  הקשור  למשרדי   : בכתובתלפנות 

 korona@economy.gov.il-igud  גיבוש פתרון בהתאם לנסיבות הענייןלצורך. 

מדגיש   .ד דעתו  כי  הרשם  להשמיע  בכך  הרוצה  אגודה  חבר  לכל  הזדמנות  מתן  על  להקפיד  חשוב 
 . פה מתקיימת באמצעים טכנולוגייםיכאשר האס ולהשתתף בדיון גם

 קופת כהונה של ועד האגודהת .2

  בהתאם לפירוט להלן:  ופה נוספת,תוארך לתקתקופת הכהונה של ועד האגודה  .א

תוארך  הכהונה    -)מועד קבלת ההנחייה(    12.7.2020  לאחרועד שתקופת הכהונה שלו מסתיימת   (1)
 .חודשים  שלושהבבאופן אוטומטי 

 -   12.7.2020  לאחרופן אוטומטי וההארכה פוקעת  בא  בעבר  הוארכה  ועד שתקופת הכהונה שלו (2)
 נוספים. חודשים  לשלושהעד  אוטומטיבאופן  תוארךהכהונה 

הוארכה בעבר בהחלטת רשם    םגוופן אוטומטי  בא  בעבר   הוארכה  ועד שתקופת הכהונה שלו  (3)
 נוספים. ייםבחודש אוטומטיבאופן   תוארךהכהונה  - 12.7.2020 לאחרפוקעת ההארכה ו

בין התאריכישתקופת הכהונ  ממונהועד   (4) הכהונה    -  12.7.2020-31.8.2020ם  ה שלו מסתיימת 
 נוספים. בחודשיים אוטומטיבאופן  תוארך
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 ך לפנות למשרדי הרשם לשם כך. ואין צור אוטומטיתמדובר בהארכה  .ב

ללית לבחירת כת הוועד הזמני לכנס אסיפה  כף חובאיבאגודות שיתופיות בהן מכהן ועד זמני, לא ת .ג
 .31.8.2020ועד קבוע, וזאת עד ליום 

ייחודיות    ככל שתתעוררנה שאלות בנוגע ליישום האמור, או במקרים פרטניים בהם בשל נסיבות .ד
לרשם  אגודה   לעריכתתפנה  שלעיל,    בבקשה  הארכות  חלף  יבחירות  הפתרונותבחן  הרשם    את 

 .המתאימים בהתאם לנסיבות, להנחיות משרד הבריאות ולתקנון האגודה

 .  הנחיה זו מחליפה כל הנחיה קודמתיובהר כי  .3

 . בישראל התאם להנחיות החלות על כלל הציבורתתעדכן ב כמו כן, ההנחיה  .4

פס הפנייה המקוון באתר  בטו ניתן לפנות לרשם האגודות    בשל נסיבות מיוחדות,או במקרים פרטניים   .5
 . korona@economy.gov.il-igud דוא"ל: בו א רשםה

 

 

 בברכה,
 

 עו"ד מיכל בוסל 
 מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 
 

 העתק:
 עו"ד עמית יפרח, מזכ"ל 
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