
 

 

 

 

 

 
22.8.  2021  

 לכבוד
 יו"ר ועד המושב / מזכיר
 חברי אגודות שיתופיות

 
 א.ג.נ.,

 

 הקורונה  בתקופת  הצבעות  ועריכת  כלליות אסיפות  כינוס  הנדון:
הנחיות                  מיום  מתרש  סימוכין:  השיתופיות   22.8.2021  האגודות 

  הצבעות ועריכת  כלליות  אסיפות כינוסבעניין פרסמה רשמת האגודות השיתופיות הנחיות חדשות   ,22.8.2021היום, 
   .הקורונה בתקופת שיתופיות באגודות

 :ההנחיות החדשותלהלן סקירה של  

על  והנוכח התמשכות מגפת הקורונה   פות ימומלץ לאגודות להימנע מכינוס אסריאות הציבור,  בחשיבות בשמירה 
פיזיות   והצבעות  בהנחידיגיטליים  באמצעים  ולקיימןכלליות  כמפורט  של,  הקודמת  הא  ה  מיום  רשמת  גודות, 

1.6.2021. 

  ולהנגיש את המידע )תו ירוק( ככל שמתקיימות אסיפות או הצבעות פיזיות, יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות
 ה.פה לכלל חברי האגודלקראת ובזמן האסי

אחרות לאפשר הצבעהזקלפי פיהציב  אין למובהר כי   למצוא דרכים  ויש  או לחולים בקורונה  לכלל    ית למבודדים 
האגודה.  ח באמצעות  ברי  או חולים  מבודדים  תתאפשר הצבעתם של  כך,  /  לצורך  ווטסאפ  דואר    /  SMSהודעת 

 התנאים הבאים: כלבהתקיים  עדת הקלפי. אפשרויות אלו יותרו או באמצעות שיחת טלפון מזוהה לוו אלקטרוני

 .המחלה /  הבריאות לעניין הבידוד  הצגת אישור תקף של משרד .1

ועדת הקלפי  הודעה בכתב   .2 על זכות ההצבעה החשאית באמצעותליו"ר  לויתור  הודעת   על הסכמה מרצון 
 . דואר אלקטרוני /  SMSווטסאפ / 

 כאמור.  ההצבעהוועדת הקלפי מחויבת לשמור על סודיות יובהר כי  

 .לסיועל רשמת האגודות שת  /האזורי  ת/מתבקשת לפנות למפקחעניין,  בנסיבות הרון  אגודה המתקשה למצוא פת

לצורך קיום   לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגייםלכלל האגודות השיתופיות לפעול   ההנחיות ממליצות
 והצבעות, לרבות לפעול לשינוי התקנון.  אסיפות כלליות

 

 קורונה, המתעדכנות מעת לעת.ה נגיף בעניין הבריאות משרד להוראותת ההנחיות הנ"ל כפופומודגש כי  

 

 למכתב זה. מצורפות כנספח, 2021.822.נוחיותכם, ההנחיות החדשות של הרשמת שפורסמו ביום  ל

 

 בברכה,
 

 עו"ד מיכל בוסל
 מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 העתק:
 עו"ד עמית יפרח, מזכ"ל



 

 

 

 

 תשפ"א'ה י"ד באלול 

22.08.2021 

 לכבוד

 ם אגודות שיתופיותועדי שבי.ות ראשיו

 ים אגודות שיתופיותועדחברי.ות 

 מנהלי.ות אגודות שיתופיות

 מזכירי.ות אגודות שיתופיות

 אגודות שיתופיות .ותחברי

 אגודות שיתופיות .ותמשפטיים .ותםייועצ

 
 א.ג.נ,

 

 
  – 2021-04הנחית רשמת האגודות השיתופיות  הנדון:

 בתקופת הקורונהאגודות שיתופיות ב פות כלליות ועריכת הצבעותיכינוס אס

 והצבעות באמצעים דיגיטליים כלליות בנושא כינוס אסיפות 01.06.2021מיום ת רשמת האגודות השיתופיות נחיה סמך:

 

 
 בימים אלו. ותהצבעעריכת וכלליות  פותיאסהנחיה זו מפרטת דרכים מומלצות להתכנסות 

 

, על בריאות הציבור הקפדה ושמירהוההבנה כי יש להתנהל ב"שגרת קורונה" תוך הקורונה  תנוכח התמשכות מגפ

בהנחייתי , כמפורט ולקיימן באמצעים דיגיטלייםפיזיות והצבעות מומלץ לאגודות להימנע מכינוס אספות כלליות 

 .01.06.2021מיום המצ"ב 

 

ככל שמתקיימות אסיפות או הצבעות פיזיות, יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות )תו ירוק( ולהנגיש את המידע 

 .באופן אפקטיבי לקראת ובזמן האסיפה לכלל חברי האגודה

 

אין לקיים קלפי פיסית למבודדים או לחולים בקורונה ויש למצוא דרכים אחרות לאפשר הצבעה  –למען הסר ספק 

  smsהודעת באמצעות הווטסאפ/מייל/תתאפשר הצבעתם של מבודדים או חולים לצורך כך, לכלל חברי האגודה. 

ף של משרד הצגת אישור תקת אלו יותרו לאחר ובאמצעות שיחת טלפון מזוהה לוועדת הקלפי. אפשרויאו 

בכתב על הסכמה מרצון לויתור על זכות ההצבעה החשאית באמצעות  הוהודע לעניין הבידוד/המחלה, הבריאות

 ת לשמור על סודיות הצבעתם.יבוועדת הקלפי מחו. ליו"ר ועדת הקלפי smsסאפ/מייל/הודעת טהוו

 
 ת לסיוע..ת האזורי.אגודה המתקשה למצוא פתרון מתבקשת לפנות למפקח

 

ם אצלן לצורך קיום אספות כלליות יכי האגודות יפעלו לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגי מומלץ

לרבות הצבעות. מומלץ לאגודות שיתופיות שבתקנונן קיימת הוראה מפורשת המונעת אפשרות שימוש באמצעים 

 טכנולוגיים לניהול ענייני האגודה, לפעול לשינוי התקנון. 
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 כל האמור במסמך זה כפוף להוראות משרד הבריאות, המתעדכנות מעת לעת. 

 

באתר בנושא הקורונה לנוחיותכם, אנו מנגישים עבורכם את ההנחיות הקשורות לפעילות האגודות השיתופיות 

האינטרנט שלנו כלשונן )ללא פרשנות. אין המדובר ביעוץ משפטי(. כמו כן, פתחנו תיבה ייעודית לשימושכם 

 .. למעבר לאתר לחץ כאןבנושא מקרים בהם הנכם נתקלים בהנחיות סותרותב

 

 

 בברכה,              

 

 

 שיחור רייכמן,  שלומית "דעו        

 השיתופיות  גודותהא  רשמת       


