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  חברות: 'מן אסי
  

  ותקבלת חבר  .1

  . בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותותותחברינן  העמותה הותייסדמ  )א(  

  :גיש לועד בקשה בלשון זות העמותה ת להיות חברהחפצהה איש  )ב(  

מטרות ). שם העמותה( בעמותה ה להיות חברתמבקש) ומספר זהות ןמע, שם(ני א"
 לקיים את תאני מתחייב,  בההאם אתקבל כחבר. העמותה ותקנונה ידועים לי

  ."הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה

; נתונה בידי הועדקבלתה  העמותה או אי ת כחברתהמבקשהחלטה בדבר קבלת ה  )ג(  
סירוב לפני האסיפה הכללית  ה לערור עלת היארשאי, מבקש ה אתבללק סירב הועד

  .קרובהה

  

  הזכויות וחובות של חבר  .2

קול אחד בכל לה  להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה ת העמותה זכאיתברח  )א(  
  .קורתי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבתזכאיהיא ; הצבעה

  להשתתף בפעולות העמותה וליהנותתאיזכ ותשלם דמי חברתש העמותה תברח  )ב(  
  .שירותיהמ

תשלומם יהיה חובה על  שרשאי לקבוע דמי חבר, באישור האסיפה הכללית, ועדה  )ג(  
  .ותהחבר

הגיעו לעמותה מן  שםקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיפ  )ד(  
  .בעד התקופה שעד לפקיעת חברותוחברותה  ערב פקיעת ההחבר

  

  ת חברופקיעת  .3

  :ות בעמותה פוקעתרחבה  )א(  

  ;גיד בגמר פירוקותא ה שהינהובחבר, המות החברב  )1(    

  ;הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;  מן העמותההפרישתב  )2(    

  .מן העמותההוצאתה ב  )3(    

 מן העמותה הלהחליט על הוצאת חבר, לפי הצעת הועד, אסיפה הכללית רשאיתה  )ב(  
  :טעמים הבאיםמאחד ה

  ;ממנההמגיע לה ת  לעמותה אמה לא שילהחברה  )1(    

  ; את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכלליתמה לא קייהחברה  )2(    

  ; למטרות העמותה בניגודת פועלהחברה  )3(    

  . בשל עבירה שיש עמה קלוןה הורשעהחברה  )4(    

לה ר שנתן ח לאותה אלא מן העמהא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חברל  )ג(  
לא יציע מהטעמים האמורים בתקנת ו, לפניוטענותיה הזדמנות נאותה להשמיע 

 זמן סביר לתיקון ה ל ונתןהאלא לאחר שהתרה בחבר) 3(או ) 2(, )1)(ב(משנה 
  .המעוות

  

  המתן הודעות לחבר  .4

לה בכתב שיימסר לה  יינתנו ההתראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, דרישה, מנההז
או בדואר אלקטרוני הרשום  הרשום בפנקס החבריםמענה שלח בדואר רגיל אל יביד או י

או הדואר האלקטרוני מענה  את נה העמותהתש בכתב הלפי בקשת החבר; ותבפנקס החבר
  .החברותהרשום בפנקס 

  

  



  

  האסיפה הכללית: 'מן בסי
  

  .שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד, מהיו  .5

  

 לפחות עשרה ימים מראש ותציין היפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבראס  .6
  .מקום וסדר יום לאסיפה, שעה, יום

  

  תפקידים של אסיפה כללית רגילה  .7

, קורתינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבדייפה כללית רגילה תשמע אס
ת ותבחר בועד ובועד, תחליט על אישורם, ה הועדתדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש ל

  .קורתיהב

  

8.    

היה ; העמותהחברות סיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר א  )א(  
בדיוניה ולקבל החלטות אף ך רשאית היא להמשי, מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה

  .ותאם פחת מספר הנוכח

ת האסיפה איראו , זמן הנקוב בהזמנהן האמור תוך שעה מהיא נתכנס המניל  )ב(  
, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ללא צורך בהזמנה נוספת, כנדחית

  .אשר יהיהמספרן יהיה , יט לדון ולהחלות רשאיות נדחית זו יהיו הנוכחובאסיפה

  

 ות שנבחרו על ידי כלל החבותהעמותה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות כינוס נציג  .9
  .בעמותה

על פי ההוראות כאמור ותתקיים תכונס שנבחרו  ותנציגהאסיפה כללית באמצעות   9.1  
  .בהתאמה 10, 8, 7 ,6 ,5פים בסעי

  ןשתוצג לה העמותהות חברמתוך רשימה של  ות לבחור נציגות בעמותה רשאיותהחבר  9.2  
  .מראש

  .שנים) 5( במשך חמש  תכהנה בתפקידן  תבחרנה שות הנציג  9.3  

 שתוצג ותנציג מתוך רשימת הות להצביע למספר בלתי מוגבל של נציגות רשאיותחבר  9.4 
  . במייל או בפקס טרם מועד כינוס האסיפהןלה

 9.3 בתוך תקופת הכהונה הנקובה סעיף ן להודיע על התפטרותת רשאיותמי מהנציג  9.5
  . ימים30לעיל וזאת בהתראה מראש בת 

הצבעה חדשה העמותה תקיים , ות נציג10- מ יפחתתכהנה שותהיה ומספר הנציג    
  .10- הה של הנציגה ימים מיום התפטרות30 בתוך ותיגלבחירת נצ

  . הכלליתבמועד כינוס האסיפה ות להצביע לנציגות רשאיותהחבר  9.6  

  

  יושב ראש ומזכיר  .10

  .אסיפהל  ה ראש ומזכירתיושב,  העמותהותמבין חבר, יפה כללית תבחראס  

  

זולת אם החוק או תקנון זה , ותשל המצביעהאסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות לטות הח  10.1
  . ראש האסיפה להכריעת יושבתרשאי, היו הקולות שקולים; דרשו רוב אחר לקבלתן

  

  .את פרוטוקול האסיפהתנהל  הכללית פההאסי תכירמז 10.2

  

  

  ן ומקוםזמ

  מנההז

  ןמני

  לטותהח

  וטוקולפר



  הועד: 'מן גסי
  

  ותמספר החבר  .11

  .משתיים ולא יהיה פחות  האסיפה הכללית הועד ייקבע בהחלטתותפר חברמס  

  

  תקופת הכהונה  .12

; ועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדשה  )א(  
  . להיבחר לועד החדשההועד היוצא יכולת חבר

 תחבר; על ידי הודעה בכתב לועדמכהונתה כל עת  ב להתפטרת הועד רשאיתברח  )ב(  
  . רגלת דין או פושטתסולפה  הוכרז אםחדל לכהןתהועד 

  

  השלמת הועד  .13

 של תאחרה  למנות חברת או הנותרות הנותרותרשאי,  הועדתשל חברמקומה תפנה נ  )א(  
 ותעד למינוי כזה רשאי;  הועד עד לאסיפה הכללית הקרובהתהעמותה לכהן כחבר

  .ול כועדפע להמשיך לת או הנותרותהנותר

 למנות ת או הנותרות הנותרותרשאי, המלא תפקידי לה הועד שנבצר ממנתברח  )ב(  
  .השוב למלא תפקידית עד שה העמותה למלא מקומתחבר

  

  

  ישיבות הועד  .14

המנין הדרוש בהן ודרך , ההזמנה להן, עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיוהו  
  .ניהולן

  

; העא נתקבלה ההצל, ו הקולות שקוליםהי; ותות המצביעלטות הועד יתקבלו ברוב קולהח  .15
  . הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדותהחלטת כל חבר

  

  .עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיוהו  .16

  

  זכות הייצוג  .17

 לחתום בשם העמותה על מסמכים ותיה או יותר מבין חברתייםעד רשאי להסמיך שהו
  .בצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותוול, יחייבו אותהש

  

  

  קורתיועדת הב: 'מן דסי
  

  תחולת הוראות  .18

  .קורתיגם על ועדת הב, בשינויים המחויבים,  יחולו17 עד 12ראות תקנות הו  

  

  

  סניפים: 'מן הסי
  

  הקמת סניפים  .19

ת ארגונם ואת סדרי להקים סניפים ולקבוע א, בהחלטת האסיפה הכללית, מותה רשאיתהע
  .יניהםיניהול ענ

  



  

  חר פירוקלאנכסים : 'מן וסי
  

  העברת נכסים עודפים  .20

לידי מוסד יועברו אלה ,  נשארו נכסים, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם,רקה העמותהפו
ולא יחולקו , לפקודת מס הכנסה) 2(9בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף , ציבורי אחר

   .ותיהבין חבר

וקת רווחים או טובת הנאה נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחל   .21
  .אסורה, ותיהבין חבר, בכל צורה שהיא

 


