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 לציבור לקוחותינו,

 

 2020 יולי 

 

 הנדון: עדכון לעניין כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של

  ועד אגודה לאור התפשטות נגיף הקורונה

 
 כללי:

 
בעקבות ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה, מפרסם רשם האגודות השיתופיות, עדכון 

 בנוגע להנחיות בדבר כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד האגודה. 

ההנחיה היא הימנעות ככל האפשר מכינוס אספות כלליות ובמקרים דחופים כינוס באמצעים 

 טכנולוגים. בנוסף, מוארכת תקופת הכהונה של ועד האגודה, כמפורט בהנחיה.

 כל הנחיות הקודמות.את  ומחליפות  12.07.20החל מתאריך ההנחיות החדשות תקפות 

 :החדשות ההנחיותעיקרי 

 :כינוס אספות כלליות .א

 .ככל האפשר מכינוס אספות כלליותשל הרשם יש להימנע  החדשות לפי ההנחיות

ובהתאם לנספח א', שצורף  כינוס באמצעים טכנולוגים ניתןבלבד  הבאים במקרים 

 :להנחיה

 אישור תקציב. 

 אישור דוחות כספיים. 

 החלטה דחופה על קבלת חבר, הנדרשת לצורך אישור עסקת מקרקעין. 

 

אגודה הסבורה כי עליה לקבל החלטה בנושא דחוף שאינו מנוי עם הנושאים לעיל, או בכל נושא 

 למייל: ד הרשםתפנה למשר הקשור לכינוס אסיפה כללית,

Korona@economy.gov.il-Igud  לצורך גיבוש פתרון בהתאם לנסיבות העניין. 
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 :תקופת כהונה של ועד האגודה .ב

 :להלן הנחיות רשם האגודות השיתופיות לעניין תקופת הכהונה של ועד האגודה .1

  12.07.2020 מועד ההנחיה הכהונה שלו מסתיימת לאחרועד שתקופת: 

 .חודשים  3-הכהונה מוארכת באופן אוטומטי ע"פ חוק בתקופת 

 .31.10.2020תסתיים בפועל ביום  - 31.7.2020: הכהונה אמורה להסתיים ביום דוגמה

  מועד ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי וההארכה פוקעת לאחר

 :12.07.2020 ההנחיה

מדובר בהארכה . הכהונה מוארכת בזאת עד לשלושה חודשים נוספיםתקופת 

 .אוטומטית 

 31.7.2020,הוארכה ע"פ חוק עד ליום  30.4.2020: הכהונה הסתיימה ביום דוגמה 

 .31.10.2020ומוארכת כעת בהחלטת רשם עד ליום 

 

  ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי + הוארכה בעבר בהחלטת

 :2020ביולי  12מועד ההנחיה רשם, ופוקעת לאחר 

 .בחודשיים נוספים באופן אוטומטיהכהונה מוארכת תקופת 

,הוארכה אוטומטית ע"פ חוק עד ליום  31.1.2020: הכהונה הסתיימה ביום דוגמה

 - 31.7.2020חודשים עד ליום  3-לאחר מכן הוארכה ע"פ החלטת רשם ב,  30.4.2020

 .30.9.2020מוארכת בחודשיים נוספים עד ליום 

  31.8.2020 -12.7.2020ועד ממונה שתקופת הכהונה שלו מסתיימת בין התאריכים: 

  .בחודשיים נוספים באופן אוטומטיהכהונה מוארכת תקופת 

 

באגודות שיתופיות בהן מכהן ועד זמני, לא תיאכף חובת הוועד הזמני לכנס אסיפה  .2

 .2020באוגוסט  31כללית לבחירת ועד קבוע, וזאת עד ליום 

ככל שתתעוררנה שאלות בנוגע ליישום האמור, או במקרים פרטניים בהם בשל נסיבות  .3

הפתרונות ייבחנו , ייחודיות תובא בפנינו פנייה לעריכת בחירות חלף הארכות שלעיל

 .המתאימים בהתאם לנסיבות, להנחיות משרד הבריאות ולתקנון האגודה
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 .ההנחיה זו תתעדכן בהתאם להנחיות החלות על כלל הציבור בישראל .4

 

   . Korona@economy.gov.il-Igud בטופס הפנייה המקוון באתר או במייל לרשםניתן לפנות -

  –כינוס באמצעים טכנולוגיים  –אספות כלליות באגודות שיתופיות  –לחוזר מצורף נספח א' -

 .      8.7.2020נספח להנחיות רשם האגודות השיתופיות מיום   

   

 חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.

 

 
 בברכה,

  

 הרשקו פרקש ושות'

 רואי חשבון

 31.20חוזר 
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