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  הצבעות ממוחשבות הנדון:

 

 מבוא

שינוי דרך ההצבעה המסורתית בקלפי ות של לקוחות המשרד לגבי אפשרות פניות רבלנוכח 

)באמצעות קלפי/קלפי ניידת, נוכחות פיזית או העברת ייפויי כוח( להצבעה מודרנית ומותאמת 

אותנו, אנחנו מוצאים לנכון לסביבה הטכנולוגית, לעולם המחשבים והטלפונים החכמים המקיפים 

  להעביר אליכם חוות דעת מפורטת זו.

נחוץ ואף רצוי מבחינה משפטית ולו מהסיבה הפשוטה שדרכי  עליו נמליץ בחוות הדעת להלןשהשינוי 

ן בעוכרי האגודות השיתופיות בכלל והקיבוצים סורתיות, אשר אבד עליהן הכלח, הההצבעה המ

ם רבות לעמוד בתקנותיהם, מקשות על רשם האגודות ובתי פעמי םמקשות עליהבפרט שכן הן 

 ומקשות על מעורבותם של כלל חברי הקיבוץ בהחלטותיהם. לקבל את טיעוניהם המשפט

 

 סקירת דרכי ההצבעה המסורתיות

אליהן אנו מתייחסים כוללות בתוכן הגעה פיזית שה המסורתיות באסיפה הכללית דרכי ההצבע .1

באמצעות קלפי )פתקים רגילה והצבעה אל מקום ההצבעה ו/או כינוס האסיפה, הצבעה 

)בהתאם לאמור  אותם יכולים להעניק החברים אך ורק לבן/בת זוגםשומעטפות( וייפויי כוח 

בפקודת  16ם לסעיף )בהתא או אם החברים בחו"ל לחבר קיבוץ אחרבצווים של שר העבודה( 

 האגודות השיתופיות(.

, קשיים כגון מדרכי הצבעה אלוכבר מסקירה קצרה זו אנו מבחינים בקשיים רבים העולים  .2

זמינותו וכד'. ו, יהגעה פיזית למקום ההצבעה התלויה ככלל במצבו הבריאותי של החבר, עיסוק

יכול לתת ייפוי  אינוו אחרת חבר שאינו יכול להגיע להצבעה מסיבה זו אש , הריאם לא די בכך

בשהותו בחו"ל  –כוח בשמו לאחר, כאוות נפשו, אלא במקרים המצומצמים בלבד כאמור לעיל 

ולדעתנו גם ידועים בציבור, בני זוג מנשואים )לחבר קיבוץ אחר ובשהותו בארץ לבן/בת זוגו 

 (.אזרחיים, בני זוג מאותו המין וכיו"ב יוכלו להצביע אף הם בשם החבר

 נינו הרואות, הגדרות מצומצמות אלה אינן מאפשרות לחברים שאינם שוהים בחו"ל לתת ייפויעי .3

 ם ללא בני זוג, אלמנים, גרושים וכד'. כוח לאדם אחר כל זמן שהחברים ה
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 הקשיים בהצבעות המסורתיות

אחד מהקשיים המרכזיים הנוצרים לאור הדבקות בדרכי ההצבעה המסורתיות הוא הקושי  .4

קוורום במקומות בהם אכן נדרש קוורום ובכך החלטות מן הסוג הזה אינן מתקבלות על להשיג 

 אף שישנו רוב גדול מבין המצביעים.

בהם לא נדרש קוורום עשויות להתקבל, או לחלופין לא להתקבל, החלטות שבמקרים אחרים  .5

צר טעם החשובות לחברי קיבוץ רבים שנבצר מהם מלהגיע לאסיפה. למעלה מכך, עלול להיוו

לפגם בקבלת החלטות הנוגעות לכלל חברי הקיבוץ כשמספר החברים בהצבעה בפועל קטן 

 .בהרבה ממספר החברים בקיבוץ

מול רשם תים אף לע ,של הקיבוצים חדשות לבקרים בניסיונותיהם עולים עודקשיים אלו ו .6

ם בקיבוץ באורחות החיילהעביר תיקוני תקנון ושינויים משמעותיים  ,האגודות ובתי המשפט

 ולהבטיח שגם בהצבעות אחרות של האסיפה הכללית אכן ישתתפו כלל החברים. 

שאין כל ביטחון כי צורת ההצבעה המסורתית היא אמינה.  העובדהעל  כל אלה יש להוסיף את  .7

לעניות דעתנו, הוכח כבר כי נפלו פגמים חמורים בהצבעות מסוג זה, הן לאור מקדם הטעות 

האנושי שהוא תמיד גדול יותר משל המכונה; והן בשל האפשרות )המרוחקת( שהגורם האנושי 

 יתערב ביוזמתו בתוצאות ההצבעה. 

 

 ת ויישומהההצבעה הממוחשב

לתקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה( קובע כי ההצבעה באסיפה הכללית  11סעיף  .8

 תהיה בהרמת ידיים או בכל דרך אחרת שנקבעה בתקנות האגודה.

הנה כי כן, המפתח לשאלה מה הם אופני ההצבעה האפשריים נמצא ככלל בהוראות תקנון  .9

ן אך במרבית המקרים דרכי ההצבעה הן מובן כי בקיבוצים שונים הוראות שונות לעניי .האגודה

 מסורתיות.ה

כך למשל התקנון המצוי שהוראותיו או דומות להן חלות במרבית הקיבוצים בארץ גם לאחר  .10
 כלהלן:  96שינוי הסיווג של חלקם, קובע בסעיף 

אית להחליט כי הצבעה לעניין "ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, אולם האסיפה הכללית רש
מסוים תהיה חשאית או במשאל, בין באופן שמי ובין באופן חשאי, בין באותה אסיפה ובין 
באסיפה אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שתיקבע. לעניין הוראות תקנון זה דין הצבעה 
שבוצעה במשאל או החלטה שנתקבלה במשאל כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה 

 פה........."באסי

לפיכך, הואיל והתקנות מעבירות את הסמכות לקביעת צורת ההצבעה לתקנון ואילו התקנון )סעיף  .11

כי האסיפה סוברנית להחליט על ( מעביר את הסמכות לקביעת אופן ההצבעה לאסיפה, נראה 96

 ות.גם אם הוא שונה מהותית מן הצורות הנפוצות עד היום באגודות שיתופי –אופן הצבעה חדש 
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עדיין, תיתכן טענה כי אופן ההצבעה צריך להיקבע מפורשות בתקנון ואין די בהפניה להחלטות  .12

מכאן אנו ממליצים להוסיף הוראה בתקנון שעוסקת במפורש בדרכי הצבעה חלופיות האסיפה. 

 –לשיטות המסורתיות. מרבית הקיבוצים שתקנונם תוקן לצורך שינוי הסיווג על ידי משרדנו 

 ראה ברוח זו.הוסיפו הו

קרי הצבעה שאין עניינה  –בו מדובר בהצבעה "רגילה" שיש לזכור כי האמור לעיל נכון במקרה  .13

בחירות לרשויות האגודה. כאשר מדובר בבחירות לרשויות האגודה, חלות הוראות פרק ג' לתקנות 

ראות טכניות הרשויות שנזכרו לעיל המהוות דין ספציפי לעניין זה. תקנות אלה קובעות שורה של הו

 לגבי הבחירות כולל אזכור מפורש של "מעטפות".

במקרה זה,  הפתרון היחיד הוא בדמות תיקון תקנון הקיבוץ או האגודה הרלבנטית הואיל והוראות  .14

אגודה שרוצה כי יחולו פרק ג' לתקנות הרשויות מאפשרות לקבוע הוראות אחרות בתקנון האגודה. 

 תתכבד ותקבע כללים אלה בתקנונה. –ת לעניין בחירות כללים אחרים מאלו הקבועים בתקנו

ככל שהדבר אינו נוגע להצבעה בבחירות לרשויות האגודה, שם נדרש כאמור תיקון פוזיטיבי של  .15

אנו סבורים כי החלטה סדורה של האסיפה הכללית המגדירה את נהלי ההצבעה תקנון האגודה, 

הר ההצבעה ודיוקה, תעמוד בכל מבחן הממוחשבים החדשים ואת האחריות של מפעיליהם לטו

 משפטי רלבנטי.

המבחן המשפטי הראשון הוא מבחן הפיקוח של רשם האגודות השיתופיות. לרשם האגודות  .16

השיתופיות ולמפקחים מטעמו ניתנה סמכות כללית לפקח על ענייניהן של האגודות בישראל ואחד 

, לאור סמכותו של הרשם לפטר ועד בהם הפיקוח הוא בולט יותר הוא בנושא הבחירותשהתחומים 

 הנהלה, למנות ועד ממונה ואף להורות על כינוס אסיפה שעניינה בחירות באגודה.

הגם שהצבעה שאין עניינה בחירות, אינה חוסה תחת סמכות הפיקוח הרגילה שהוזכרה לעיל, הרי  .17

בירור"  שבתי המשפט נטו לפרש בהרחבה את סמכות הרשם ואף להרחיבה למה שמכונה "סמכות

של המפקחים מטעמו. מכאן שיש להניח כי בסבבים הראשונים של שימוש בתוכנות ואמצעים 

חדשים יהא צורך לשכנע את המפקחים כי ההצבעה בשיטות אלה אינה אמינה פחות מן השיטות 

 המסורתיות ואולי אף יותר.

בהקשר זה ראוי לציין כי בארץ ובעולם מתבצעות מיליוני עסקאות ביום באמצעות מכשירי טלפון  .18

עסקאות שחשיבותן עבור מבצעיהן  –ניידים, מחשבים ניידים ושאר אמצעים טכנולוגיים מתאימים 

 אינה נופלת מחשיבות ההצבעה באסיפה של אגודה שיתופית.

ההצבעה בעת הבחירות בארה"ב ונדונו השיטות השונות בעבר עלו דילמות הקשורות באבטחת נתוני  .19

הנהוגות במדינות השונות כדי להתגבר על בעיות האבטחה. דיון זה חושף שני היבטים רלבנטיים: 

האחד, כי כל קהילה קובעת לעצמה את סדרי ההצבעה המתאימים לאופייה; השני, כי בבחינת קל 

י גודל קטנים שהמאפיינים הציבוריים שלהם וחומר, באגודה פרטית כמו קיבוץ המתנהלת בסדר

יש לאפשר לחברי האגודה לקבוע את דרכי ההצבעה המתאימות להם על מנת להשיג את  –מינוריים 

 מרב המעורבות של החברים בקבלת ההחלטות.
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 אנו עומדים לרשותכם לכל הבהרה או שאלה שתעלה בנדון. .20

                                                                       

 

 ,ברכהב                                                                            

 עורכי דין – שלמה כהן ושות'

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  


