
 
 

 האגודות השיתופיות מתרש - והתעשייה משרד הכלכלה

 igudshitufi@economy.gov.il , 7502737-074 טל', 9438622, ירושלים 15הצבי רחוב 
 

 

 ב"תשפ אב' ז
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 לכבוד 

 חברות וחברים ביישובי המשק המשפחתי

 

 נ, .ג.א

 -הודעה על כוונה לערוך תיקון רגולציה  -אופן ההצבעה במושבי עובדים הנדון: 
 8.11.2016 שינוי צו ההצבעה במושבים מיום

 

לערוך שינוי בצו ההצבעה במושבי עובדים  תמבקשרשמת האגודות השיתופיות  יחידת .1

 55הצו הותקן מכוח סמכות שר הכלכלה והתעשייה לפי סעיף . 8.11.2016 מיום

 לפקודת האגודות השיתופיות. 

מהוראת  -אם קבעה זאת בתקנונה  -צו זה קבע כי אגודה מסוג מושב עובדים פטורה  .2

פה הכללית, ילפקודה, הקובעת כי לכל חבר באגודה קול אחד בהצבעה באס 16סעיף 

 קולות הצבעה )בחלוקה כפי שנקבעה באותו צו(. 6 נחלה )משק(ובאגודה כזו יהיו לכל 

האגודה הרעיון הכללי של הצו היה לקבוע עיקרון של שוויון הצבעה לפי משקים.  .3

שמאגדת בעלי יחידות קהילתית, -הינה שותפות עסקיתמסוג מושב עובדים  השיתופית

חלק ניכר מהחלטות האגודה מתייחס לנכסיה, . קיםָשְם המכלכליות משפחתיות, ה

כאשר נמצאים במשקים השונים , למעשה, על היחידה הכלכלית האמורה. ומתבסס

חד, נוצרת אפליה חברים ומשק עם חבר אששה  מספר שונה של חברים, כגון משק עם

לטובת המשקים בעלי מספר החברים הגבוה. אפליה זו אינה מוצדקת, מאחר שכאמור 

)המצב נוצר במושבים בהם לפעמים  או מבוסס עליו ההחלטות נוגע למשקמן  חלק ניכר

 .חברים באגודה גם אנשים שאינם בעלי המשק(

קולות. הצו ששה  שקהצו הקודם ביקש ליצור שוויון קולות בהצבעה, וקבע כי לכל מ .4

אכן יצר שוויון אולם היה קשה ליישום, שכן היה קושי לקבוע את חלוקת הקולות בין 

 במשק ארבעה או חמישה החברים היושבים במשק, כגון במקרים שבהם יושבים

 חברים.

בנוסף, הצו קבע כי הוא חל רק על אגודה שקבעה הוראה כאמור בתקנונה, ומובן כי  .5

קבלת החלטה מעין עלולה להיות התנגדות ל ,בוה של חבריםמשקים שבהם מספר גב

 המשנה את מערך קולות ההצבעה הקיים.זו, 

 התוצאה הייתה שמושבים מעטים בלבד אימצו את הצו הקודם. .6
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נוכח האמור מבקשת רשמת האגודות לקדם שינוי בצו בדרך של החלפתו בצו מעודכן  .7

 שיקבע את המתווה הבא:

שניים, ארבעה או ששה קולות  להחליט אם לכל משק יהיורשאי כל מושב יהיה  .7.1

לא החליט המושב על מספר הקולות למשק,  ההחלטה תיקבע בתקנון.הצבעה. 

לכל משק באותו מושב שני קולות הצבעה, מבלי שיהיה צורך לתקן את יהיה 

 .התקנון

 בעלי המשק יחליטו למי יינתנו קולות ההצבעה לאותו משק. .7.2

 16שיחול עליו סעיף להשאיר את הדין הקיים, דהיינו  המושב רשאי להחליט .7.3

 ., אך זאת בדרך של תיקון תקנוןחברלפקודה ויהיה בו קול אחד לכל 

במקרה שקיימים במושב חברים שאינם מחזיקים במשקים )כגון בעלי מגרשים(,  .7.4

 תקבע האגודה הסדר ספציפי לעניין זה. 

 לא ייפגעו זכויותיהם של חברים מהתקופה הקודמת לצו )כגון בעלי משקי עזר(.  .7.5

לסוגיה, הן לקושי שהועלה והן למתווה הפתרון )או להתייחס ומוזמנות מוזמנים  .8

כמו כן, נודה על התייחסות לשאלה האם המהלך משפיע על להציע חלופות אחרות(. 

  משפיע.הנטל הרגולטורי על האגודה או חבריה, וכיצד 

 :את ההתייחסות יש להעביר בדוא"ל לכתובת

 Registrar.Consultation@economy.gov.il  

 . 25.8.2022ליום עד וזאת 

 

 בברכה,                

                                                                                        

 עו"ד אביתר אילון             

 המחלקה המשפטית             

 רשמת האגודות השיתופיות יחידת             
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