
  נו� מצוי של עמותהקת
  )1980 �לחוק העמותות, תש"	  10עי� (ס

  

  מ� א': חברותסי

  

  קבלת חברי	  .1

  ייסדי העמותה הנ	 חברי	 בה מיו	 רישו	 העמותה בפנקס העמותות.מ  )(א  

  ד	 החפ# להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשו! זו:א  )(ב  

(ש	 העמותה). מטרות ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה ! ני (ש	, מע"א
העמותה ותקנונה ידועי	 לי. א	 אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיי	 את הוראות 

  התקנו! ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב ה  )(ג  
י האסיפה הכללית סירוב לפנה מבקש, רשאי הוא לערור עלה לקבל את הועד

  קרובה.ה

  

  זכויות וחובות של חבר  .2

בר העמותה זכאי להשתת� ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל ח  )(א  
  קורת.יהצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הב

  שירותיה.מ בר העמותה זכאי להשתת� בפעולות העמותה וליהנותח  )(ב  

תשלומ	 יהיה חובה על ש סיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חברועד, באישור האה  )(ג  
  החברי	.

הגיעו לעמותה מ! החבר ש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומי	פ  )(ד  
  ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

  

  פקיעת חברות  .3

  :ות בעמותה פוקעתרחבה  )(א  

  ד בגמר פירוקו;גיתאמות החבר, ובחבר שהוא ב  )1(    

  פרישתו מ! העמותה; הודעת פרישה בכתב תינת! לועד שלושי	 יו	 מראש;ב  )2(    

  הוצאתו מ! העמותה.ב  )3(    

אסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מ! העמותה ה  )(ב  
  מאחד הטעמי	 הבאי	:

  המגיע לה ממנו;ת חבר לא שיל	 לעמותה אה  )1(    

  א קיי	 את הוראות התקנו! או החלטה של האסיפה הכללית;חבר לה  )2(    

  חבר פועל בניגוד למטרות העמותה;ה  )3(    

  חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלו!.ה  )4(    

ר שנת! לו הזדמנות חא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מ! העמותה אלא לאל  )(ג  
), 1רי	 בתקנת משנה (ב)(לא יציע מהטעמי	 האמו, ונאותה להשמיע טענותיו לפניו

  ) אלא לאחר שהתרה בחבר ונת! לו זמ! סביר לתיקו! המעוות.3) או (2(

  

  מת! הודעות לחבר  .4

מנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד הז
נה תששלח בדואר רגיל אל מענו הרשו	 בפנקס החברי	; לפי בקשת החבר בכתב יאו י
  מותה את מענו הרשו	 בפנקס החברי	.הע

  

  

  



  מ� ב': האסיפה הכלליתסי

  

  מה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.יו  .5

  

יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינת! לכל חבר לפחות עשרה ימי	 מראש ותציי! יו	, אס  .6
  שעה, מקו	 וסדר יו	 לאסיפה.

  

  ילהתפקידי	 של אסיפה כללית רג  .7

קורת, יני	 וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבדייפה כללית רגילה תשמע אס
תדו! בה	 ובדי! וחשבו! הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישור	, ותבחר בועד ובועדת 

  קורת.יהב

  

8.    

סיפה כללית לא תיפתח א	 לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מני! א  )(א  
בדיוניה ולקבל החלטות א� א	 . ח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיזה נוכ

  פחת מספר הנוכחי	.

ת האסיפה א! האמור תו. שעה מהזמ! הנקוב בהזמנה, יראו יא נתכנס המניל  )(ב  
כנדחית, ללא צור. בהזמנה נוספת, בשבוע ימי	 לאותה שעה ולאותו מקו	, 

  , יהיה מספר	 אשר יהיה.יטלהחלובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחי	 רשאי	 לדו! ו

  

  יושב ראש ומזכיר  .9

  אסיפה.ל יפה כללית תבחר, מבי! חברי העמותה, יושב ראש ומזכיראס  

  

לטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעי	, זולת א	 החוק או תקנו! זה הח  .10
  כריע.דרשו רוב אחר לקבלת!; היו הקולות שקולי	, רשאי יושב ראש האסיפה לה

  

  הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. פהכיר האסימז  .11

  

  

  מ� ג': הועדסי

  

  מספר החברי	  .12

  פר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משני	.מס  

  

  תקופת הכהונה  .13

ועד יכה! מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; ה  )(א  
  צא יכול להיבחר לועד החדש.חבר הועד היו

כל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד ב בר הועד רשאי להתפטרח  )(ב  
  סול די! או פושט רגל.פיחדל לכה! א	 הוכרז 

  

  השלמת הועד  .14

תפנה מקומו של חבר הועד, רשאי	 הנותרי	 או הנותר למנות חבר אחר של נ  )(א  
פה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאי	 העמותה לכה! כחבר הועד עד לאסי

  ול כועד.פעהנותרי	 או הנותר להמשי. ל

בר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאי	 הנותרי	 או הנותר למנות חבר ח  )(ב  
  העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

  

  

  



  

  ישיבות הועד  .15

!, המני! הדרוש בה! ודר. עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה לההו  
  ניהול!.

  

ה; עו הקולות שקולי	, לא נתקבלה ההצהילטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעי	; הח  .16
  החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל ג	 שלא בישיבת הועד.

  

  עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.הו  .17

  

  זכות הייצוג  .18

	 או יותר מבי! חבריו לחתו	 בש	 העמותה על מסמכי	 שיחייבו עד רשאי להסמי. שנייהו
  בצע בשמה פעולות שה! בתחו	 סמכותו.ולאותה, 

  

  

  קורתימ� ד': ועדת הבסי

  

  תחולת הוראות  .19

  קורת.ייחולו, בשינויי	 המחויבי	, ג	 על ועדת הב 17עד  12ראות תקנות הו  

  

  

  מ� ה': סניפי�סי

  

  הקמת סניפי	  .20

, בהחלטת האסיפה הכללית, להקי	 סניפי	 ולקבוע את ארגונ	 ואת סדרי מותה רשאיתהע
  יניה	.יניהול ענ

  

  

  חר פירוקלאמ� ו': נכסי� סי

  

  העברת נכסי	 עודפי	  .21

רקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא	 נשארו נכסי	, יועברו נכסי	 אלה פו
  לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

 

  


