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הנדון :הנחית רשמת האגודות השיתופיות – 04-2021
כינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות באגודות שיתופיות בתקופת הקורונה
סמך :הנחית רשמת האגודות השיתופיות מיום  01.06.2021בנושא כינוס אסיפות כלליות והצבעות באמצעים דיגיטליים

הנחיה זו מפרטת דרכים מומלצות להתכנסות אסיפות כלליות ועריכת הצבעות בימים אלו.
נוכח התמשכות מגפת הקורונה וההבנה כי יש להתנהל ב"שגרת קורונה" תוך הקפדה ושמירה על בריאות הציבור,
מומלץ לאגודות להימנע מכינוס אספות כלליות והצבעות פיזיות ולקיימן באמצעים דיגיטליים ,כמפורט בהנחייתי
המצ"ב מיום .01.06.2021
ככל שמתקיימות אסיפות או הצבעות פיזיות ,יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות (תו ירוק) ולהנגיש את המידע
לקראת ובזמן האסיפה לכלל חברי האגודה באופן אפקטיבי.
למען הסר ספק – אין לקיים קלפי פיסית למבודדים או לחולים בקורונה ויש למצוא דרכים אחרות לאפשר הצבעה
לכלל חברי האגודה .לצורך כך ,תתאפשר הצבעתם של מבודדים או חולים באמצעות הווטסאפ/מייל/הודעת sms
או באמצעות שיחת טלפון מזוהה לוועדת הקלפי .אפשרויות אלו יותרו לאחר הצגת אישור תקף של משרד
הבריאות לעניין הבידוד/המחלה ,והודעה בכתב על הסכמה מרצון לויתור על זכות ההצבעה החשאית באמצעות
הווטסאפ/מייל/הודעת  smsליו"ר ועדת הקלפי .וועדת הקלפי מחויבת לשמור על סודיות הצבעתם.
אגודה המתקשה למצוא פתרון מתבקשת לפנות למפקח.ת האזורי.ת לסיוע.
מומלץ כי האגודות יפעלו לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים אצלן לצורך קיום אספות כלליות
לרבות הצבעות .מומלץ לאגודות שיתופיות שבתקנונן קיימת הוראה מפורשת המונעת אפשרות שימוש באמצעים
טכנולוגיים לניהול ענייני האגודה ,לפעול לשינוי התקנון.

כל האמור במסמך זה כפוף להוראות משרד הבריאות ,המתעדכנות מעת לעת.
לנוחיותכם ,אנו מנגישים עבורכם את ההנחיות הקשורות לפעילות האגודות השיתופיות בנושא הקורונה באתר
האינטרנט שלנו כלשונן (ללא פרשנות .אין המדובר ביעוץ משפטי) .כמו כן ,פתחנו תיבה ייעודית לשימושכם
במקרים בהם הנכם נתקלים בהנחיות סותרות בנושא .למעבר לאתר לחץ כאן.

בברכה,

עו"ד שלומית שיחור רייכמן,
רשמת האגודות השיתופיות
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