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לכבוד
יושבי/ות ראש וועדים אגודות שיתופיות
חברי/ות וועדים אגודות שיתופיות
מנהלי/ות אגודות שיתופיות
מזכירי/ות אגודות שיתופיות
חברי/ות אגודות שיתופיות
יועצים/ות משפטיים/יות אגודות שיתופיות
א.ג.נ,

הנדון :הנחיית רשמת האגודות השיתופיות  - 01-21כינוס אסיפות כלליות והצבעות
באמצעים דיגיטליים
בעקבות התפרצות נגיף הקורונה וההגבלות שקבעה ממשלת ישראל בכדי למנוע את התפשטותו,
פרסם משרד הרשמת מספר הנחיות בנוגע לכינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות באגודות
שיתופיות.
נוכח הירידה ברמת התחלואה וההקלות בהגבלות הקורונה גובשה ההנחיה המעודכנת שלהלן.
הנחייה זו מחליפה את ההנחיות הקודמות שניתנו בעניין וכפופה להוראות משרד הבריאות,
המתעדכנות מעת לעת.
אנו ממליצים לכלל האגודות השיתופיות לפעול לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים
לצורך קיום אסיפות כלליות לרבות הצבעות גלויות וחשאיות .אנו רואים בכלים אלו צעד לקידום
האגודות השיתופיות במאה ה –  - 21ליכולת מעורבות והשפעה גדולות יותר של חברי האגודה,
לחיזוק רשויות האגודה והקהילה כולה .מומלץ לאגודות שיתופיות שבתקנונן קיימת הוראה
מפורשת המונעת אפשרות שימוש באמצעים דיגיטליים לניהול ענייני האגודה ,לפעול לשינוי
התקנון .ככל שקיים קושי בתיקון התקנון ,ניתן לפנות למשרדנו.
בברכה,
עו"ד שלומית שיחור רייכמן
רשמת האגודות השיתופיות
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הנחיית רשמת האגודות השיתופיות  – 01-21כינוס אסיפות כלליות
והצבעות באמצעים דיגיטליים
א .הנחיות לכינוס אסיפה כללית
 .1ניתן לכנס אסיפות כלליות באמצעות היוועדות חזותית ,בהתאם לנספח א' המצ"ב ,במידה
ותקנון האגודה אינו סותר זאת.
 .2למען הסר ספק – אין מניעה מלכנס אסיפות פיסיות או משולבות פיסית והיוועדות חזותית,
תוך עמידה בהנחיות משרד הבריאות לעניין זה.

ב .הנחיות להצבעה באמצעים דיגיטליים
 .1הצבעה גלויה -
א) ניתן לקיים הצבעה גלויות באמצעות היוועדות חזותית ,בהתאם לנספח א' המצ"ב,
במידה ותקנון האגודה אינו סותר זאת.
ב) למען הסר ספק – אין מניעה מלקיים הצבעה גלויה או משולבת פיסית והיוועדות
חזותית ,תוך עמידה בהנחיות משרד הבריאות לעניין זה.

 .2הצבעה חשאית -
א) ניתן לקיים הצבעה חשאית באמצעים דיגיטליים ,במידה ותקנון האגודה אינו סותר
זאת ,והאסיפה הכללית אישרה עקרונית קיום הצבעות חשאיות באמצעים דיגיטליים.
ב) על האמצעים הדיגיטליים להיות זמינים לכל חברי האגודה ולהבטיח את חשאיות
ההצבעה ואת זיהוים של המצביעים ,בהתאם לנספח ב' המצ"ב.
ג) למען הסר ספק  -ניתן לבצע הצבעה חשאית בקלפי פיסית ,וכן ניתן גם לבצע הצבעה
משולבת  -דיגיטלית ופיסית  -כשהמערכת הדיגיטלית תומכת בכך ,בכפוף לאמור בהנחיה
זו ובהתאם להוראות משרד הבריאות התקפות.

האגף לאיגוד שיתופי  -משרד הכלכלה רחוב הצבי  ,15ירושלים  9438622טל'  ,074-7502737טופס פנייה מקוון

נספח א' להנחיות לכינוס אסיפה כללית והצבעה גלויה
כינוס אופן קיום
אופן
ההצבעה הגלויה
האסיפה
היוועדות
חזותית בה כל
היוועדות חזותית
החברים יוכלו
( VIDEO
 )CONFERENCEלשמוע ולראות
אחד את השני בו
זמנית.

•

•

תנאים להתכנסות
•

ההצבעה
תתבצע בכל
דרך שתאפשר •
השתתפות של
חברי
כלל
האגודה
המשתתפים
•
בהצבעה
בהתאם לדין
•
מומלץ
להקליט את
הליך ההצבעה

יש לוודא כי אין בתקנון האגודה
הוראה שמונעת התכנסות בדרך זו.
על הועד לעדכן מבעוד מועד את כל
חברי האגודה בכתב על מתכונת הדיון
וההצבעה ,לרבות מועדי האסיפה
וההצבעה בהתאם לדין.
יש לוודא עם כל חברי האגודה
שהמתכונת ישימה עבורם.
כל חבר אגודה רשאי להתריע בפני
הוועד כי המתכונת אינה ישימה
עבורו ועל ועד האגודה למצוא לחבר
האגודה פתרון ישים.

•

בזמן הדיון  -יש להקפיד על מתן
הזדמנות לכל חבר אגודה הרוצה בכך
להשתתף ולהשמיע דעתו.

•

מומלץ כי אגודות שאינן מנוסות
בשימוש באמצעים אלה דרך קבע,
יבצעו ניסיון במועד מוקדם לאספה.

•

מומלץ לקבוע מראש אחראי טכני
לסיוע בתקלות במהלך האסיפה
וההצבעה.
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נספח ב' להנחייה להצבעה חשאית באמצעים דיגיטליים
ניתן לקיים הצבעה באמצעים דיגיטליים רק במערכת דיגיטלית המקיימת את הדרישות
המצטברות הבאות:
 .1יכולת זיהוי ודאי של חבר האגודה המצביע באמצעות "הזדהות חזקה" כדוגמת  -תעודת
זהות ,מספר טלפון ,סיסמה חד-פעמית ( )OTPועוד.
 .2יכולת מניעת כפל הצבעות.
 .3יכולת מניעת זיוף זהות הבוחר.
 .4מערכת המבצעת שקלול תוצאות.
 .5יכולת מוכחת בשמירה על חשאיות ההצבעה (לרבות היעדר יכולת לאחזר את המידע
באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה).
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