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 )ע"ר( תקנון עמותת קווים ומחשבות
 
 מבוא .1

  - בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת .1.1
 לרבות תאגיד "איש", "אדם"  או  "בני אדם"

 "בכתב"                                               
 

כל מונח אחר בעל אותה משמעות  לרבות
הכולל מילים בכתב יד, בדפוס, במכונת 
כתיבה, בצילום, או בשעתוק בכל דרך 

, בפקסימיליהנראית לעין, לרבות בטלקס, 
או כל דרך העתקה  אלקטרוניבדואר 

 אחרת באמצעות אמצעים אלקטרוניים.
כפי  1980 –חוק העמותות, התש"ם  "חוק העמותות" או "החוק"

קן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, שיתו
 לרבות כל חוק שיבוא במקומו

מנהל כללי, מנהל עסקים חבר ועד מנהל,  "נושא משרה"
ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, 

אף אם  בעמותהכל ממלא תפקיד כאמור 
תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף 

 במישרין למנהל הכללי
 "רוב מיוחד"

 
 (75%) וחמישה אחוזים רוב של שבעים

מכלל קולות החברים הנוכחים באספה 
 הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה 

 למניין הלוח הגרגוריאני        "שנה" או "חודש"

 ., תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק העמותותהוגדר בו מפורשותלכל מונח בתקנון זה שלא  1.1

 אף מין נקבה במשמע. –מילים במין זכר , ךאף הרבים במשמע, וכן להיפ –מילים ביחיד  1.2

 זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה. קנוןתהכותרות ב 1.3

באופן שניתן  העמותותלגבי עניינים שהוסדרו בחוק )א(.  –ספק מובהר כי  למען הסר 1.4
ות להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונ

בכל מקום בתקנון עמותות; )ב(. יחולו לגביהם הוראות חוק ה -העמותות מהוראות חוק 
זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק העמותות ו/או בכפוף להוראות כל 
דין, הכוונה היא להוראות חוק העמותות ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, 

 ייב אחרת.אלא אם הקשר הדברים מח
 

 מטרות העמותה .2

 מטרות העמותה הן: .2.1

 הפרעת קשב.  בעלי לקדם את המצב הבריאותי, התפקודי, הרגשי והסביבתי של  .2.1.1

הפרעת הקשב בכל מעגלי החיים, לרבות באמצעות בעלי לקדם את זכויותיהם של  .2.1.2
או כל גוף אחר רלוונטי קידום הכרה וסיוע על ידי גופים ממסדיים, משרדי ממשלה 

 ובעולם.בארץ 

להוות כתובת אחראית, ציבורית, אמינה ורב תחומית לקבלת מידע וידע בתחום  .2.1.3
 קשב. תהפרע

נגשת ה, לרבות באמצעות ידע בנוגע להפרעת קשבלהקנות מודעות ולהגביר את ה .2.1.4
 .בהפרעת הקשב הידע לגבי אבחון וטיפול אינטגרטיביוהפצת 

, לרבות על אינטגרטיבי בהפרעת קשבקווים מנחים לאבחון וטיפול רפואי להתוות  .2.1.5
 .ידי הגדרת כללים לאבחון תקף

 .ההבנה, האבחון והטיפול בהפרעת קשבשל שיפור  המחקר והפיתוח לקדם את .2.1.6

וכל מטרה , לעיל המפורטות המטרות וםדקי לשם, אחרת חוקית פעילות כל לקיים .2.1.7
  .נוספת הקשורה למטרות הנ"ל

 לבצע בין היתר את הפעולות הבאות: העמותהלשם קידום מטרותיה, רשאית  .2.2
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המנויות להתקשר בכל חוזה ו/או לבצע כל פעולה שתידרש לשם השגת המטרות  .2.2.1
 .2.1בתקנה 

 ולקיים בין באמצעותה ובין באמצעות חברות בנות פעילות עסקית. ככל שייווצר .2.2.2
עצמה והם ישמשו  לעמותה רווחים מפעילות זאת, רווחים אלו לא יחולקו אלא

. בקיום הפעילות עמותהלמימון פעילותה ולקידום מטרותיה הציבוריות של ה
על הפרדה נכסית וחשבונאית בין הפעילות לקידום  העמותהכאמור, תקפיד 

מטרותיה לבין הפעילות העסקית, באופן שיאפשר מעקב, פיקוח וניתוח 
 המשמעויות של הפעילות העסקית. 

ארגונים וחברות בנות לשם קידום מטרותיה, ו/או לעידוד או  להקים קרנות, .2.2.3
 .2.1המנויות בתקנה העמותה לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר ממטרות 

לרכוש, לחכור, לשכור, לשאול, להחזיק ולרשום כחוק נכסים וזכויות מכל סוג  .2.2.4
מוחשיים ולא מוחשיים, ובכלל זה קניין שהוא, לרבות נכסי מקרקעין, מיטלטלין, 

רוחני, ולהחזיק, להשתמש, להעביר, למכר, להחכיר, להשכיר, להשאיל או להעביר 
בכל צורה שתראה בעיניה, לרבות לפתח מקרקעין ולבנות עליהם, והכל לשם השגת 

 ..2.1המנויות בתקנה  מטרותיה

 ופיתוח תוכניותיה. העמותהבחו"ל לשם מימוש מטרות לגייס משאבים בארץ ו .2.2.5
 
 קבלת חברים .3

 מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. .3.1

 בקשה חתומה בלשון זו:  המנהל אדם החפץ להיות חבר עמותה יגיש לועד .3.2
 .(ר"ע) ומחשבות קווים בעמותת חבר להיות מבקש( זהות ומספר מען, שם) אני"

 מתחייב אני, בה כחבר אתקבלו במידה. לי ידועים ותקנונה העמותה מטרות
 ולפעול העמותה של הכללית האסיפה החלטות ואת התקנון הוראות את לקיים

 "העמותה מטרות לקידום
 

בהיותי חבר עמותה לא אשתמש בשמה ומעמדה של העמותה לצורך קידום עסקי 
 העמותה כפי שנקבעו בתקנון.מכירה , מצב של ניגוד עניינים מול מטרות 

סירב  .המנהל ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד .3.3
פני האסיפה הכללית בלערור על הסירוב המבקש לקבל את המבקש, רשאי  המנהל הועד

הועד בניגוד לעמדת  ,הקרובה. החלטת האסיפה הכללית בדבר קבלת המבקש כחבר
 .טעונה רוב מיוחדתהיה  ,המנהל

   
 עמותה זכויות וחובות של חבר .4

בכל  וקולו יהיה שקול לקול אחדחבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית  .4.1
 ולכל אחד מועדות המשנה הביקורת ועדת, לועד המנהלהוא זכאי לבחור ולהיבחר  ;הצבעה

 .של האסיפה הכללית

 וליהנות משירותיה.זכאי להשתתף בפעולות העמותה  חבר העמותה .4.2

 דמי חבר .4.3
 יהיה שתשלומםשנתיים  חבר דמי לקבוע רשאי, הכללית האסיפה באישור, הועד המנהל

ישלם חבר העמותה את  –לתשלום שנתיים קבע הועד המנהל דמי חבר  .החברים על חובה
פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת . רו באסיפה הכלליתשכפי שאוהשנתיים דמי החבר 

התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד  מסילוק

 .חברותו לפקיעת

ולראות עצמו חוק ולכל דין, ולא בניגוד עניינים על חבר עמותה מצופה להתנהג בהתאם ל .4.4
האינטרסים שלה בכל מקום בו מציג עצמו או מופיע כחבר את כמייצג את רוח העמותה ו

 עמותה.
 

 בעמותה פקיעת חברות .5
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 במקרים הבאים: החברות בעמותה פוקעת .5.1

 .בגמר פירוקו -ובחבר שהוא תאגיד  ,החבר במות .5.1.1

המנהל של  דלוועהודעת הפרישה תהיה בכתב ותמוען  - מן העמותה החבר בפרישת .5.1.2
יום מיום משלוח  30העמותה במענה הרשום של העמותה, ותיכנס לתוקף תוך 

 ;ההודעה, ובלבד שנותן ההודעה לא קבע מועד מוקדם יותר

 ;להלן 5.2כאמור בסעיף  מן העמותה החבר בהוצאת .5.1.3

אחד מעמותה ב סיום חברותלהחליט על  , לפי הצעת הועד המנהל,רשאיתהאסיפה הכללית  .5.2
 הבאים:הטעמים 

פעולותיו, מקצועו או עיסוקו של החבר עומדים בניגוד עניינים עם העמותה ו/או  .5.2.1
 מטרותיה.

 ;דמי החבר השנתייםאת  לעמותה שילם לא החבר .5.2.2

 ;החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית .5.2.3

 ;החבר פועל בניגוד למטרות העמותה .5.2.4

 ;עבירה שיש עמה קלוןבהחבר הורשע  .5.2.5

 ;אסיפות כלליות רצופות( 3)החבר לא נכח בשלוש  .5.2.6

 ;במידה והורשע בעבירה אתית חמורה בארגון המקצועי שבו הוא חבר .5.2.7

לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה  תחליט על סיום חברות בעמותה רק האסיפה הכללית .5.3
, 5.2.1, ובלבד שאם סיום החברות הנה מהטעמים האמורים בסעיף הלהשמיע טענותיו בפני

זמן סביר הזדמנות ולעיל, התרה הועד המנהל בחבר ונתן לו  5.2.6או , 5.2.4, 5.2.3, 5.2.2
 .לתיקון המעוות

 חברשנתן ללאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר  המנהל לא יציע הועד .5.4
אם סיום החברות הנה מהטעמים ובפני הועד המנהל, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו 

 לו ונתן בחבר שהתרה לאחר גם לעיל 5.2.6או , 5.2.4, 5.2.3, 5.2.2, 5.2.1האמורים בסעיף 
 .המעוות לתיקון סביר זמןהזדמנות ו

 
  מתן הודעות לחבר .6

יינתנו לו בכתב  "(הודעה" :)להלן הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר
או מספר /ואו באמצעות דואר אלקטרוני אל מענו פקס , או יישלח בדואר רגיל ,שיימסר לו ביד

לפי בקשת החבר  .של העמותה בפנקס החברים מיםהרשו הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני
 בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים או את הכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

 לקבלת ההודעה. ראיה לכאורהייחשב  העתק משלוח הודעה בדואר אלקטרוני
 

 האסיפה הכללית .7

 זמן ומקום .7.1

 .לכל הפחות לשנה אחת תכונס הכללית האסיפה .7.1.1

  המנהל. הועד בידי ייקבעו ומיקומה הכללית האסיפה זימון מועד .7.1.2

 סדר יום .7.2
חבר סדר היום באסיפה הכללית יקבע בידי הועד המנהל ויכללו בו גם נושאים שביקש 

, אחד או יותר, לכלול בסדר היום של אסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות עמותה
 כללית והוגש לכל הפחות שלושה ימים מיום ההתכנסות.הנדון באסיפה 

 הזמנה .7.3
מראש ותציין  ( ימים10) עשרהאסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתשלח לכל חבר לפחות 

ההודעה יכולה שתינתן באמצעות הודעת . הכללית יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה
יהיה רשאי המנהל הועד  .דוא"ל או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של העמותה

 , כי האסיפה תכונס בהתראה קצרה יותר.וחריגים בלבד להחליט, במקרים מיוחדים

 אסיפה כללית רגילה .7.4
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ועל פעולות ועדת  המנהל אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד
או רואה החשבון המכהן במקום ועדת ביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי  ,הביקורת
 ,חברי מוסדות העמותה, תחליט על אישורם, ותבחר את המנהל שהגיש לה הועדוהמילולי 

 וועדת הביקורת. המנהל ועדחברי הלרבות 

 המניין אסיפה כללית שלא מן .7.5

הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה 
מכלל חברי העמותה. לא ( 1/10)בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של עשירית 

ימים מיום שהוגשה  21כינס הועד המנהל את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 
כנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה הדרישה כאמור, רשאים הדורשים ל

חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו 
 .מכונסות אסיפות בידי הועד המנהל

 מנין .7.6

חברי העמותה, היה מנין זה נוכח  7 לפחות אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו .7.6.1
בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת  בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך

 בהמשך מספר הנוכחים.

הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה  מהזמן שעהלא נתכנס המניין האמור תוך  .7.6.2
רשאים ויהיו את האסיפה יקיימו  ללא צורך בהזמנה נוספת, הנוכחיםוכנדחית, 

 לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

העמותה , 1980 -)א( לחוק העמותות, תש"ם43-ו 36, 11למעט החלטות לפי סעיפים  .7.6.3
רשאית לקיים אסיפה כללית, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל 

  זה את זה בו זמנית.ולראות חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע 

  יושב ראש .7.7

יושב  באסיפה הכללית,, מבין חברי העמותה המשתתפים בחרתכללית האסיפה ה .7.7.1
 המנהל יו"ר הועד .וזאת טרם דיון בכל החלטה אחרת שהיא אסיפהלומזכיר ראש 

יפתח את האסיפה הכללית כיו"ר זמני עד שהאסיפה הכללית תבחר יו"ר לאסיפה 
  .חברי העמותהמבין 

, ובלבד הכללית האסיפה רשאית למנות יושב ראש קבוע ו/או מזכיר קבוע לאסיפה .7.7.2
נס לתוקף מיד לאחר בחירתם והם ימלאו את תפקידם עד לכינוסה של שמינוים יכ

 .הרגילה הבאההכללית האסיפה 

 הצבעהאופן ו החלטות .7.8

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם חוק העמותות  .7.8.1
 לא יהיה קול נוסף הקולות שקוליםהיה ואו תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, 

 .ויראו את ההצעה כלא נתקבלה, האסיפהיו"ר ל

הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או  .7.8.2
 שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

 פרוטוקול .7.9
 ינהל את פרוטוקול האסיפה.הכללית  מזכיר האסיפה

 
 המנהל הועד .8

 מספר החברים .8.1
ולא  7 -ויקבע על לא פחות מ ,ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית המנהל מספר חברי הועד

  חברים. 9 -יותר מ

 תקופה הכהונה .8.2

מיום  שנים (3) שלוש בת תקופהליכהן מהיבחרו באסיפה כללית  מנהל ועדחבר  .8.2.1
 המנהל אשר פקע חבר ועד , שלאחריהן תפקע כהונתו.מנהל שמונה כחבר ועד

 ורציפות תונוספכהונה  ותתקופליכול להיבחר  כהונתו

 .המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד המנהל חבר ועד .8.2.2

 משרת חבר ועד המנהל תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים: .8.2.3
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 במותו; .א

 אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו; .ב

 אם הוכרז פסול דין או פושט רגל; .ג

 אם התפטר ע"י הודעה בכתב לעמותה; .ד

 ;ןשיש עמה קלואם הורשע בעבירה  .ה

 ;במידה והורשע בעבירה אתית חמורה בארגון המקצועי שבו הוא חבר .ו

רשאית להדיח את הועד המנהל, או כל  ,מן המניין או שלא, רגילה אסיפה כללית .8.2.4
פה יהחברים הנוכחים באסשל כלל  של רוב מיוחדבהצבעה  ,חבר מחבריו מתפקידו

מתפקידו,  כולו המנהל הודח. היה והועד הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה
ימים  30תתקיים אסיפה כללית, שלא מן המניין לבחירת ועד מנהל חדש, וזאת תוך 

מיום ההדחה. הועד המנהל המודח ימשיך לקיים את תפקידו עד להיבחרו של ועד 
 .מנהל חדש

 נוספיםמנהל ומינוי חברי ועד  המנהל השלמת הועד .8.3

או לא מכהנים חברי ועד מכל סיבה שהיא,  המנהל,נתפנה מקומו של חבר הועד  .8.3.1
או בהתאם לאמור  ,שנקבע על ידי האסיפה הכללית המינימאליבמספר מנהל 

חבר אחר של לאשר באופן זמני  ,או הנותר ,בתקנון זה לעיל, רשאים הנותרים
עד למינוי כזה רשאים  .עד לאסיפה הכללית הקרובה מנהל העמותה לכהן כחבר ועד

 .מנהל עדולהמשיך לפעול כ הנותרים או הנותר

 המנהל ישיבות הועד .8.4

 יתכנס לישיבותיו לפי צרכי העמותה.הועד המנהל  .8.4.1

הועד המנהל ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הועד המנהל. כן, . יושב ראש .8.4.2
רשאי הועד המנהל למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הועד המנהל, 

בהעדרו. הועד המנהל רשאי לקבוע את התקופה שבה אשר ישמש כממלא מקומו 
יכהנו יושב ראש הועד המנהל וסגניו בתפקידם. אם לא נקבעה תקופה כאמור, 
יכהנו יושב ראש הועד המנהל וסגניו בתפקידם, כל עוד הם מכהנים כחברי ועד 

  מנהל ולא התקבלה בועד המנהל החלטה על החלפתם.

מועד ישיבותיו, ההזמנה להן )לרבות מועד  ו אתרשאי להסדיר בעצמהמנהל הועד  .8.4.3
הועד המנהל, בהסכמת כל חברי  המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.ההודעה מראש(, 

 .מראש הועד המנהל, יהיה רשאי להתכנס לישיבה ללא הודעה

כנס התלעיל, הועד המנהל יהיה חייב ל 8.4.2מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  .8.4.4
 בהתקיים כל אחד מאלה:

דרישה לכינוס הועד המנהל מאת חבר ועד מנהל אחד לפחות, לשם התקבלה  .א
 דיון בנושא שיפורט בדרישתו.

או רואה חשבון המכהן במקום ועדת  ,ועדת ביקורתחבר הודעה מאת  התקבלה .ב
 עמותה.בעל ליקויים מהותיים  ,ביקורת

 הודעה או דיווח של המנהל הכללי הצריכו פעולה של הועד המנהל.  .ג
או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הועד המנהל את הועד עם קבלת הודעה 
קבלת ממועד  ימים (14) עשר הארבע לא יאוחר מתום, אך המנהל ללא דיחוי

 הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי העניין.

 סדר יום .8.4.5

ועד , ויכללו בו גם נושאים שביקש חבר סדר היום ייקבע ע"י יו"ר הועד המנהל .א
ו/או חבר ועדת ביקורת, או רואה חשבון המכהן במקום , אחד או יותר, מנהל

לכלול בסדר ו/או המנהל הכללי  מבקרהחשבון הו/או רואה  ועדת ביקורת,
 .הועד המנהלהיום של 

-לא מונה יו"ר ועד מנהל לעמותה יקבע סדר היום של ישיבות הועד המנהל על .ב
לפחות עד ידי חברי הועד המנהל, באופן שכל חבר ועד מנהל ישלח לעמותה 

יומיים לפני כינוס ישיבת הועד המנהל את הנושאים שלדעתו יש לכלול 
נושאים הנובעים הועד המנהל . בנוסף, יכלול סדר היום בישיבות הבישיב
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, ו/או ועדת ביקורת, או רואה מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר
 .חשבון המכהן במקום ועדת ביקורת

היום אינו מונע דיון בנושא ו/או נושאים שלא נזכרו  פירוט הנושאים שעל סדר .ג
"(. נדון נושא חדש יוכל חבר חדש נושאבהודעה על ישיבת הועד המנהל )להלן: "

ועד מנהל שלא נכח בישיבה בה נדון הנושא החדש להביע בכתב את התנגדותו 
( ממועד קבלת 2להחלטה ו/או לדרוש לקיים בה דיון מחודש, וזאת תוך יומיים )

ידי הועד המנהל -ותק ההחלטה. נדרש דיון מחודש כאמור הוא יתקיים עלע
במועד שיקבע יו"ר הועד המנהל, ובהעדרו הועד המנהל. אולם, לא יהיה 

להחלטה בנושא החדש בכדי לפגוע בתוקף חבר ועד מנהל בהתנגדותו של 
 הפעולות כלפי צדדים שלישים שבוצעו בהסתמך עליהן.

 מנין חוקי .8.4.6
בתום מחצית השעה מהמועד הנדרש מניין חוקי הלא נכח בישיבת הועד המנהל 

שנקבע לתחילת הישיבה, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הועד 
המנהל, או בהעדרו חברי הועד המנהל שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד 

הועד המנהל. ( ימים מראש לכל חברי 2הישיבה הנדחית תימסר הודעה של שני )
 המניין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. 

 החלטות .8.5

היו הקולות שקולים, לא . המצביעים קולות ברוב יתקבלו המנהל הועד החלטות .8.5.1
  .נתקבלה ההצעה

הועד המנהל רשאי לקים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד  .8.5.2
 שכל חברי הועד המנהל יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.  

הועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל חברי הועד  .8.5.3
המנהל הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא 

 התכנס לדיון באותו עניין וההחלטה התקבלה פה אחד ובכתב. ל

 פרוטוקול .8.6
 טותיו.לינהל פרוטוקול מישיבותיו והח המנהל הועד

 התנדבות .8.7
 . העמותהחברי הועד המנהל יכהנו בהתנדבות ולא יקבלו שכר מן 

 
 וחתימה זכויות הייצוג .9

הועד המנהל ו/או נושאי המשרה בה, לפחות,  שניים או יותר מבין חברי יסמיך המנהל הועד
יחייבו את על מסמכים שבצירוף חותמת העמותה ו/או שמה המודפס,  לחתום בשם העמותה

 העמותה לכל דבר ועניין. 
 

 ועדת הביקורת .10

אמונה על בדיקת תקינות פעולות העמותה  מעבר לקבוע בהוראות כל דין, ועדת הביקורת .10.1
למטרותיה, לבדוק את השגת יעדי העמותה  פעולות העמותהומוסדותיה, לרבות התאמת 

האסיפה הכללית, והועד המנהל, להציע  ביעילות ובחיסכון, לעקוב אחר ביצוע החלטות
לבדוק את ענייניה הכספיים של  ליקויים בניהול העמותה, המנהל דרכים לתיקון דלווע

ייעוד כספי העמותה  ואת תשלומי השכר בה, לרבות העמותה, את פנקסי החשבונות שלה
לקידום מטרותיה ולהביא בפני הועד המנהל הארגון והאסיפה השנתית את מסקנותיה 

 לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

 משנימספר חברי ועדת הביקורת יקבע בהחלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת  .10.2
  .חברים

חבר ועדת ביקורת  חבר וועדת ביקורת לא יכהן בבעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל, .10.3
  או הגוף המבקר )כהגדרת הביטוי להלן(, ו/או בכל תפקיד אחר בעמותה.

 בכל ויוכלו להיבחר לתקופה נוספת.  שלוש שניםחברי ועדת הביקורת יבחרו לתקופה של  .10.4
 קדנציות שתי -קרי ) רצופות שנים( 6)על שש עלה כהונת חבר ועדת ביקורת לא ת ,מקרה

 (.רצופות

10.5. . 
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 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת. 8תקנה הוראות  .10.6

בהמלצת הועד המנהל, רשאית למנות במקום  על פי האמור לעיל, האסיפה הכללית אף .10.7
את סמכויות ועדת  "( ולהאציל אליוהמבקר הגוףועדת ביקורת רואה חשבון )להלן: "

 הביקורת לפי סימן זה.
 

 חבר נאמנים .11
חבר הנאמנים יורכב מאישים . למנות חבר נאמנים לעמותה, חייבאך לא , הועד המנהל רשאי

הועד המנהל הוא המוסמך לצרף אישים לחבר . שיש ידם לתרום לקידום מטרות העמותה
מי שמונה . חברי חבר הנאמנים לא יקבלו שכר בשל כהונתם זו. הנאמנים ולסיים את כהונתם

ישמש בתפקיד זה כל עוד לא הודיע על רצונו להפסיק לכהן  העמותהכחבר בחבר הנאמנים של 
חבר הנאמנים יתכנס לפחות  .על סיום כהונתו הועד המנהלאו כל עוד לא החליט /בתפקיד זה ו

אחת לשנה ויקבל דיווח על פעולותיה השוטפות של העמותה, על אופן הגשמת יעדיה באותה 
וכנית פעולתה בשנה שלאחר מכן. חבר שנה, על הצרכים הנוספים הדרושים לעמותה ועל ת

לחברי עד המנהל ולאסיפה הכללית. והנאמנים יקיים דיון בנושאים הנ"ל ויגיש המלצותיו לו
 חבר הנאמנים לא תהא זכות הצבעה. 

 
 סניפים .12

להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי , בהחלטת האסיפה הכללית, העמותה רשאית
 .ניהול עניניהם

 
 וכוח אדםמנהל כללי  .13

המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני . הועד המנהל רשאי למנות מנהל כללי
היה ולא מונה מנהל כללי . העמותה במסגרת המדיניות שקבע הועד המנהל ובכפוף להנחיותיו

ידי -יקבעו על לעמותהמינוי ותנאי העסקה של מנהל כללי . בידי הועד המנהל העמותהתנוהל 
או תנאי העסקה טעונים /כי סוג מסוים של מינוי ו הועד המנהלאם לא קבע . הלהועד המנ

בכפוף המנהל הכללי יתר המינויים ותנאי העסקה יקבעו בידי , אישורו או אישור גוף מטעמו
 .העמותהלתקציב המאושר של 

 
 ביטוח ושיפוי .14

  שיפוי. .14.1

רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט  העמותה .14.1.1
להלן ושהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא  א' עד ד'בפסקאות 

 :בעמותהמשרה 

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין  .א
 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .ב
או  העמותההמשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי 

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי 
 ;שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

ת סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא הוצאות התדיינו .ג
משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה 
או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו 
חבות כספית כחלופה להליך פלילי )כהגדרתה בחוק(, או שהסתיים ללא 

ך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי הגשת כתב אישום נגדו א
 ;בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

כל חבות או הוצאה אחרת שיהיה מותר לשפות את נושא המשרה בגינה, מעת  .ד
 לעת, על פי כל דין.

להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או  העמותהכן רשאית  .14.1.2
ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לעיל,  14.1.1הוצאה כמפורט בתקנה 
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בפועל בעת מתן עמותה צפויים לאור פעילות ה הועד המנהללאירועים שלדעת 
קבע כי הם סבירים ועד המנהל ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שה

ועד המנהל בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ה
בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת תה עמוצפויים לאור פעילות ה

 קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.ועד המנהל המידה אשר ה

  ביטוח. .14.2

רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות  העמותה
  -שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה

 או כלפי אדם אחר; העמותההפרת חובת זהירות כלפי  .14.2.1

 והיה לו, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב העמותההפרת חובת אמונים כלפי  .14.2.2
 ;העמותהיסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. .14.2.3

 דין. כל חבות או הוצאה אחרת שיהיה מותר לערוך ביטוח בגינה על פי כל .14.2.4

 –לא תחולנה בשל כל אחד מהמקרים הבאים  14.2 -ו 14.1תקנות  .14.3

 לעיל; 14.2.2הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בתקנה  .14.3.1

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות  .14.3.2
 בלבד;

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .14.3.3

 נושא משרה;קנס או כופר שהוטל על  .14.3.4

 כל מקרה אחר שבו ייאסר על פטור, ביטוח או שיפוי על פי כל דין; .14.3.5

ו/או  חבר ועד מנהלהחלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי  .14.4
 תתקבלנה בכפוף לכל דין. חבר ועד מנהללנושא משרה שאינו 

בכל אופן שהוא בנוגע לביטוח ו/או  העמותהכדי להגביל את  'ג -ו 'אאין בהוראות תקנות  .14.5
, לרבות עובד, סוכן, יועץ או קבלן של בעמותהשיפוי של )א( כל אדם שאינו בעל משרה 

אסור במפורש על  ; ו/או )ב( נושא משרה, ככל שביטוח ו/או שיפוי כאמור אינוהעמותה
 פי חוק.

 

 רואה חשבון מבקר .15
. רואה החשבון העמותההאסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור , ןככל שנדרש על פי די

שכרו של רואה החשבון  ידי האסיפה הכללית.-המבקר ישמש בתפקידו עד לסיום כהונתו על
ידווח הועד המנהל . הועד המנהל של העמותההמבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי 

 רואה החשבון המבקר. לאסיפה השנתית על שכרו של
 

 חלוקת רווחיםאיסור ו שימוש בכספי והכנסות העמותה .16
נכסיה והכנסותיה של העמותה משמשים אך ורק למטרות העמותה, חלוקת רווחים או טובות 

 הנאה בין חברי העמותה אסורים בהחלט.
 

 נכסים לאחר פירוק .17
לידי מוסד נכסים אלה  וותיה במלואם נשארו נכסים, יועברולאחר שנפרעו חובפורקה העמותה 

בהתאם מטרות דומות,  תבעל( לפקודת מס הכנסה, 2)9ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 
 ., ובכל מקרה לא יחולק בין חברי העמותהלהחלטת האסיפה הכללית

 
 זכויות ייצוג וחתימה .18

החתימה בשם העמותה, ויסמיך בזכויות החתימה הועד המנהל יקבע מעת לעת את זכויות 
ם או יותר מבין  חברי העמותה ו/או חברי הועד המנהל ו/או נושאי משרה אחרים לחתום ישני

בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום  ולהתחייב
ה או שמה העמות תהחותמים בשם העמותה יעשו כן בצירוף הטבעה של חותמ .סמכותו

 המודפס. 
  


