t

':J

' •.

משרד המ'שפטים  -רשם 'העמותית

.,

תסגוו  /שיידי תJזנוו

.+

-.

ש~ג:ך·~

 7 -08- 2009ן

J

תקנו

I ,1
כתקבי,
==

יולי 2009

נבדק ואושר
d

 ' Wח ת ימה

.-'.ובt':t: ~~-

אלIיס חיפה  -אגודה ללIימוס אנשים עס פיגור שכלי חיפה ע"ר
.1

שם העמותה:

.2

מטרת העמותה:
יזימת פעולת לטיפול באדם עם פיגור שכלי ,ללא הבדל דת ,גזע ,עדה ומין ,למען
א.
שיקומו מתוך שיתוף ותאום עם גורמים ממשלתיים ,עירוניים ,ציבוריים ואחרים
הפועלים או המעוניינים לפעול למטרה זו.

אקים חיפה  -אגודה לקימום אנשים עם פיגור שכלי ,חיפה )ע"ר(.

ב.

קימום בכל צורה שהיא של אנשים עם פיגור שכלי לשם הבטחת תעסוקתם ,פרנסתם
ועתידם לשם כך ,בין היתר ,להקים ,לבנות ,לרכוש ,לשכור ,לחכור ,לקבל ללא תמורה,
לשפר ,לצייד ,להחזיק ,לנהל ולקיים מוסדות ,בתי חינוך ,מעונות ,פנימיות ,כיתות
לימוד ,מועדונים ,חוות ,כפרי התיישבות חקלאית ובתי מלאכה ולהעסיק מנהלים,
מורים ,מחנכים ,מדריכים מקצועיים ,פקידים ועובדים שונים ,אשר תמצא לנכון.

ג.

העמותה תדאג לרכישת ספרי לימוד ,ספרי קריאה וספרי הוראה מתאימים ,הדרושים
להנהלה תקינה של חינוך והדרכת אנשים עם פיגור שכלי.

ד.

העמותה תדאג להשגתם של מכשירים ,מכונות ,כלים ,חומרים וצרכים אחרים .אם יהיו
דרושים להדרכתם ,קידומם ,והבטחת קימומם המקצועי של הראנשים עם פיגור
שכלים.

ה.

העמותה תהיה רשאית להקים ולכונן בבתי המלאכה מתקנים ,מבנים וכל הסידורים
הדרושים לשם הקלת הקנית הידיעות הדרושות לחניכיה מבחינת מטרותיה.

ו.

העמותה תדאג לפיתוח והחזקת מוסדות חינוך ו/או חוות הכשרה מתאימות לחניכיה
ולצורך זה תהיה רשאית לקנות ,לשכור ,לחכור ,ולרכוש בכל צורה שהיא ,לקבל,
להחזיק ,לבנות ,להקים ,לשנות ,לתקן ולהשביח כל רכוש או נכסים וכל הסידורים
הדרושים למטרה זו.

ז.

העמותה תטפח בקרב חניכיה את הנטיה לעבודת האדמה ולשם כך תהיה רשאית להקים
כפר ,לקנות ,לחכור ,ולרכוש בכל צורה שהיא אזור קרקע מתאים ,מכשירים חקלאיים
לסוגיהם הש נים ,מתקנים ובעלי חיים המתאימים ,והדרושים לעבודה חקלאית.

ח.

העמותה תדאג ליצירת קשר ולקיומו עם הורי האנשים עם פיגור שכלי ומשפחותיהם,
מתוך מגמה לסייע בידיהם בטיפולם באנשים עם פיגור שכלי ,להדריכם ולכוונם.
למטרה זו תקים העמותה ותקיים תחנות ייעוץ.

ט.

העמותה תשתף פעולה עם בתי-הספר המיוחדים ותפעיל לעזרתה ארגונים ,מועדונים,
או קבוצות מתנדבים.
העמותה רשאית לעזור לאנשים עם פיגור שכלי ולמשפחותיהם במובן חומרי בכל צורה
שהיא לרבות מתן מענקים או הלוואות בסכומים ,לתקופה ובתנאים כפי שיוחלט ע"י
המוסדות המוסמכים של העמותה מזמן לזמן ,עפ"י קריטריונים פומביים וקבועים.

יא.

העמותה תקיים קשר הדוק עם משרדים או מוסדות ממשלתיים או עירוניים מתאימים.

•

>,

•
יכ.

העמותה תעודד ותתמוך כהשתלמות מקצועית כשדה הטיפול והחינוך של האנשים עם
פיגור שכלי.

יג.

העמותה תהיה רשאית לרכוש ככל דרך חוקית ,לחכור ,לשכור ,לקכל כחלופין או
כמתנה כל מיני נכסי מטלטלין ו/או נכסי דלא ניידי וכן למכור ,להחליף ,להחזיר,
להשכיר ,למשכן ,לוותר ,לחסל ו/או להעכיר ככל דרך חוקית אחרת כל מיני נכסי
מטלטלין ו/או נכסי דלא ניידי שלה .כתמורה או כלי תמורה ובתנאים כפי שייקבעו ע"י
הנהלת העמ תה,

יד.

העמותה תהיה רשאית לשתף פעולה עם אגודות או מוסדות דומים לה מבחינת המטרות.

טו.

העמותה תהיה מנועה מלחלק ר וחים או כל טוכת הנאה לחכריה.

טז.

בתקנות אלה המונח "אדם עם פיגור שכלי" כולל כל אדם אשר עקכ פיגורו השכלי
איננו מסוגל לעמוד ברש ת עצמו .המונח" :חניך" כולל גם "חניכה".

. 3המשרד הרשרם:

אקים  -אגודה לקימום אנשים עם פיגור שכלי ,חיפה )ע"ר( ,רח' מסדה ,6
ת.ד ,4546 .חיפה .31044 -

. 4שטח פערלרתיה:
חיפה והקריות וכל אזור הצפון.
א.
ב.

העמותה תעודד בהקמת חוגי אוהדים ופעילים בישובים השונים בצפון ותסייע להם
כהדרכה ובעצה ככל שטחי הפע לה התואמים את מטרות העמותה ותסייע להם למען
החדרת רעיון העזרה לאדם עם פיגור שכלי בכל מקום ומקום וכשכבות ציכור רחבות
ככל האפשר.

. 5מקררותיה הכספיים של העמרתה:
א.

דמי כניסה לעמותה בגובה שייקבע ע"י הנהלת העמותה.

כ.

מס חכר בשיעור שייקבע ע"י הנהלת העמותה.

ג.

דמי אחזקת האנשים עם פיגור שכלי כמוסדות העמותה ,בגוכה שייקכע ע"י הנהלת
העמותה.

ד.

הקצכות מטעם הממשלה ,העירייה או מוסדות ציכוריים.

ה.

עריכת מגביות וכל מיני פעולות או אירועים ,או מופעים או הגרלות למען השגת
הכנסות.

ו.

תרומות מטעם מוסדות ציכוריים ,חכרות ,מפעלים או אנשים פרטיים ,תמיכות
ועזכונות.

ז.

קכלת הלוואות לצרכי העמותה ממוסדות ממשלתיים ,עירוניים ,ציכוריים ,מחכרות או
אנשים שונים  -נגד משכנתאות על נכסי העמותה ו/או נגד כטחונות אחרים לתקופה
וכתנאים ,כפי שיוסכם כין המלווה וכין נציגיה המוסמכים של העמותה .כל נכסי
העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרות העמותה.

•
 .6דרכי הפעולה:

א.

ב.

ארגון
) ( 1ארגון כל חוגי הציבור בעמותה לשם טיפול מתוכנן בשטחי השיקום ,החינוך
והסעז לאנשים עם פיגור שכלי ובכל שטח אחר שיהיה בו צורך למען השגת
מטרות העמותה.
)(2

ייצג העמותה כלפי מוסזות וארגונים המטפלים בבעיות הוראה ,חינוך ושיקום
בכלל או בפעולות אלה ביחס לאזם עם פיגור שכלי בפרט.

) (3

העמותה משתתפת במוסזות הארציים של מרכז "אקים" עם זכויות מלאות.

) (4

העמותה משתתפת באורח פעיל במבצעים הארציים של "אקים".

)(5

העמותה משתתפת בהוצאות הכספיות הקשורות בפעולות הארציות של מרכז
"אקים" .שיעור וצורת ההשתתפות ייקבעו לפי החלטת הנהלת העמותה תוך
תיאום עם מרכז "אקים".

) (6

העמותה תגיש עזרה בביצוע תוכניות ארציות של מרכז "אקים" .על צורת
העזרה תחליט הנהלת העמותה בכל מקרה ומקרה ,תוך תאום עם מרכז "אקים".

)( 7

העמותה נהנית מכל המבצעים הארציים של מרכז "אקים" הן מבחינה כספית והן
מבחינה תוכניתית.

עזרה לנפגעים
)( 1

ניהול מרשם של אנשים עם פיגור שכלי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה
והעירייה.

)(2

ארגון ,בצוע ,אבחון ובזיקות של אנשים עם פיגור שכלי או מתן סיוע בפעולות
אלו .האבחון וביצוע בזיקות יעשה ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בלבד ,מקום
שהחוק זורש זאת.

) (3

טיפול למען הגשת עזרה סוציאלית ,חינוכית ורפואית לאנשים עם פיגור שכלי,
ייסוז מכונים ומעונות יום מיוחזים ,מתן הזרכה למשפחותיהם של אנשים עם
פיגור שכלי .הטיפול וההזרכה ייעשו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בלבז ,מקום
שהחוק זורש זאת.

) (4

טיפול בשיקום סוציאלי ,מקצועי וכלכלי של אנשים עם פיגור שכלי ,מתוך
שיתוף פעולה עם ג רמים ממשלתיים ,עירוניים וציבוריים.

)( 5

טיפול להבטחת חינוך מותאם ומיוחז לאנשים עם פיגור שכלי ,לסיפוק צרכי
תרבות ,אמנות ,ביזור ושעשועים .דאגה למוסזות ,למעונות ומועדונים של
אנשים עם פיגר שכלי.

) (6

ארגון והפעלה של קבוצות מתנדבים לעזרת אנשים עם פיגור שכלי
ומשפחותיהם.

••
)י(

••

פעולת עידוד ותמיכה להשתלמות מקצועית בשדה הטיפול באנשים עם פיגור
שכלי ומשיכת כוחות מקצועיים מעולים לעבודה זו.

) ( 8דאגה לרמה טיפולית וחינוכית נאותה במוסדות השונים לאנשים עם פיגור שכלי,
ע"י ביקורים ,הדרכה ופיקוח.
) (9עשיית כל הפעולות הדרוש ת להגשמת מטרות העמותה.

 .7חברות:
א.
ב.

כל אדם חוץ מקטין יכול להיות חבר בעמותה.
)( 1

מייסדי העמותה נעשים חברים בה עם רישומה בפנקס העמותות.

) (2

כל אדם אחר הר צה להיות חבר בעמ תה יגיש להנהלת העמותה בקשה בנוסח
זה:
שנים מקצועי
הנני בן
"אני
ומבקש להיות חבר בעמותה.
ומעני
מטרות העמותה ודרכי פעולתה ידועות לי ואם אתקבל כחבר בה הריני מתחייב
למלא אחרי הוראות תקנות העמותה ואחרי החלטות מוסדותיה"

----

) (3

ג.

החלטת הנהלת העמותה בדבר קבלתו או אי קבלתו של חבר לעמותה אין אחריה
ולא כלום.

כל חבר ישלם ךןשלןמים או מיסים כפי שתחליט הנהלת העמותה.
.

ה.

החברות בעמ תה נפסקת:
) ( 1במותו של החבר.
)(2

בחיסולו ,אם החבר הוא איגוד.

) (3

בצאתו מן העמותה ,ובלבד שהודיע על כך בכתב להנהלת העמותה  30יום
לפחות לפני יום היציאה ,אולם יציאתו של חבר מן העמותה אינה פוטרת אותו
מאחריות למילוי של ההתחייבויות הכספיות שהטילה עליו העמותה לפני שיצא
ממנה.

) (4

בהוצאתו מן העמותה באמור בסעיף ון להלן.

האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעה של הנהלת העמותה או של ועדת ביקורת להוציא
חבר מן העמותה אם:
)( 1

התרשל בקביעות במילוי ההתחייבויות הכספיות שהטילה עליו העמותה על אף
שתי אזהרות בכתב שנתנו לו מאת הנהלת העמותה ובלבד שעברו לא פחות מ-
 30יום בין אזהרה לאזהרה.

) (2

התרשל בקביעות במילוי הוראות תקנות אלו או החלטותיו של מוסד ממוסדות
העמותה או סרב למלאו.

••

••
)(3

עשה מעשה הנוגד את מטרות העמותה.

)(4

יצא חייב בדין על עבירה שיש עמה קלון.

)  ( 5חבר המפגר בתשלום מיסיו ,בתקופה העולה על שנתיים ,רשאית העמותה,
בהחלטת האסיפה הכללית ,לגרוע אותו מרשימותיה.
ו.

הוגשה הצעה להוציא חבר מן העמותה ,רשאית הנהלת העמותה עד להחלטת האסיפה
הכללית להשעותו מהשתתפות בפעולות העמותה ובאסיפות או בפעולות הנהלת
העמותה ובישיבותיה אם היה חבר בהנהלת העמותה ,ובלבד שההצעה נדונה באסיפה
הכללית הקרובה ,ובכל מקרה ,תקופת ההשעיה כאמור ,לא תעלה על שנה.
לא קבלה האסיפה הכללית את ההצעה להוציא את החבר ,חוזר החבר למלוא זכויותיו
החוקיות.

ז.

התנאים לחברות בעמותה ,פקיעת חברות ,קבלת חברים ,פרישתם והוצאתם יהיו לפי
הסעיפים ) 7א' עד ו'( לעיל ,ואולם:

ח.

ט.

)( 1

לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה זמן סביר מראש.

)(2

לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיו.

)( 1

העמותה תשפה כל חבר הנהלה בגין תביעה או חיוב שיחויב בהם כלפי מי
מחברי העמותה ו/או עובדיה ,בשל פעולה או מחדל אשר עשה בתום לב במסגרת
תפקידו כחבר הנהלת העמותה .כמו כן תישא העמותה בהוצאות ההגנה
המשפטית.
אין לשפiת או לבטח נושא משרה בעמותה בגין הפרת חובת זהירות כלפי
העמותה.

) (2

העמותה רשאית לרכוש ,בהתאם להחלטת ההנהלה ,ביטוח "נושאי משרה"
לכיסוי ביטוחי של חברי הנהלת העמותה בגין מעשה ו/או מחדל שנעשו בתום לב.

)( 3

העמ תה רשאית לרכוש ,בהתאם להחלטת ההנהלה ,ביטוח "אחריות מקצועית"
לכיסוי ביטוחי של בעלי התפקידים הניהוליים ובעלי המקצועות הטיפוליים
והפארארפואיים.

) ( 1העמותה תהיה רשאית ,לשפות את חברי ההנהלה ובעלי התפקידים הנזקקים
לשימוש בטלפון ו/או רט"ן לצורך עבודתם בעמותה ,בהוצאות השימוש ,בין אם ע"י
העמדת הציוד לרשותם ובין אם ע"י החזר ההוצאות שהוציאו בפועל.
)(2

העמותה תהיה רשאית לשפות את חברי ההנהלה ובעלי התפקידים בגין הוצאות
נסיעה לצורך ביצוע תפקידם.

)( 3

הנהלת העמותה תהא מוסמכת להחליט ,החלטה ברוב רגיל ,מי מבין חברי ההנהלה
ו/או בעלי התפקידים בעמותה יהיו זכאים לשיפוי כמפורט בס"ק ) 7י( ) (2ו( 1) -
לעיל ובאילו סכומים ו/או תקרות ו/או מגבלות.

~--

~~

---

•
ו.

הוגשה הצעה להוציא חבר מן העמותה ,רשאית הנהלת העמותה עד להחלטת האסיפה
הכללית להשעותו מהשתתפות בפעולות העמותה ובאסיפות או בפעולךת הנהלת
העמותה ךבישובותיה אט היה חבר בהנהלת העמרתה ,רבלבד שההצעה נדובה באסדפה
הכללרת תקחבה ,רבכל מקרה ,תקופת ההשעיה כאמור ,א תעלה על שנה.
ה להוציא את החבר ,חחר החבר למלוא ןכרי mד
לא קבלה האסדפה הכללרת את
החוקיות.

ז.

התנארם לחבררת בעמרתה ,פקיעת חברות ,קבלת חברים ,פרישתט רהרצאתםיהיו לפי
הסעיפים ך )א' עד ן'( לעיל ,ןאולם:
)( 1

ט.

לא תךתנה פררשתו של חבר אלא במתו הודעה זמן סביר מראש.

)(2

לא יוצא חבר אלא מן הטעמי.ם שפורטו בתקנון וראחר שניתנה לו הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיו.

)( 1

העמותה תשפה כל חבר הנהלה בגין תביעה אוחררב שיחורב בהם כלפי מי
ל פעולה אן מחדל אשר עשה בתום לב במסגרת
מחברי העמןתה רfאן עןבדיה,
תפקידו כחבר הנהלת העמותה .כמו כן תישא העמותה בהוצאות ההגנה
המשפטית.
אין לשפות או לבטח נושא משרה בעמותה בגין הפרת חובת זהירות כלפי
העמותה.

)(2

העמותה רשאית לרכוש ,בהתאם להחלטת ההנהלה ,ביטרח "נושאי משרה"
לכיסוי ביטןחי ל חברי הכהלת העמותה בגין מעשה ן/אן מחדל שנעשר בתןס לב.

)( 3

העמותה רשאית לרכוש ,בהתאם להחלטת ההנהלה; ביטרח "אחריות מקצועית"
לכיסןי ביטוחי של בעלי התפקידים הניהוליים ובעלי המקצועות הטיפוליים
והפארארפואיים.

)( 1

העמותה תהיה רשאית ,לשפות ת חברי ההנהלה ובעלי התפקידים הנזקקים
לשרמוש בטלפון ך/אן רס"ן לצורר עבודתס בעמותה ,בהוצאות השימוש ,בין אס ע"י
העמדת הציוד לרשותם -ן אט ע"ר רmר ההרצאות שהרד..וך בפועל;

העמותה תהיה רשאית לשפות את הברי ההנהלה ובעלי התפקידים בגין הוצאות
) (2
ד תפקרךמ.
כסיעה -לצדרך
הנהלת העמותה תהא מוסמכת להחליט ,החלטה ברוב רגיל ,מי מבין הברי ההנהלה
ו/או בעלי התפקידים בעמותה יהיו זכאים לשיפוי כמפורט בס"ק ) 7י( ) (2ו( 1) -
לעיל ובאילו טכ;מיס ו/אך תקרךת ך/אן מגבלות.

)(3

 .8זזארגת זזפנימי~
א.

ב.

ג..

מךסדרת העמךתה -שהחלטדתיהך מחייבות את החבר
) ( 1אסיפה כללית ( 2) ,הנהלת זדעמדתה  ( 3)-1ועדת הביקורת ;:ז :Jו העמותח.
:00

m

אטיפה כללית רגילה ל העמדתה תתקיים -אחת לשנן;.-הנך.
האסיפה -א יאוחר מ 15-חודש לאחר יומ האסיפה הכללית הקודמת.
'/1

,::'j

העמדתה -תכנט

ו~~tזא-רת לכנט בכד~ ע 1~iאסיפה כללית שלא ןהמנו~ד , ,ייעלרךד
הנהלו' lהעמ·ותה

ת

•
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 .8הארגון הפנימי:

א.

מוסדות העמותה שהחלטותיהן מחייבות את החבר הם:
) ( 1אסיפה כללית (2 ) ,הנהלת העמותה ו (3 )-ועדת הביקורת של העמותה.
העמותה תכנס את

כ.

אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים אחת לשנה .הנהלת
האסיפה לא יאוחר מ 15-חודש לאחר יום האסיפה הכללית הקודמת.

ג.

)( 1

הנהלת העמותה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ,ועליה
לעשות כן עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת ,של הגוף המבקר או של
עשירית מכלל חברי העמ תה.

)(2

לא כינסה הנהלת העמותה את האסיפה שנדרשה כדין ,תוך  21יום מיום
שהוגשה הדרישה לפי סעיף  8ג ) ( 1לעיל ,רשאים הדורשים לכנסה בעצמם,
ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
האסיפה תכונס ,ככל האפשר ,בא תו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הנהלת
העמותה.

ד.

אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חבר ביד ,או תשלח בדואר רגיל אל מענו
הרשום בפנקס החברים ,לפחות  10ימים מראש ובה יציינו יום ,שעה ,מקום וסדר יום
לאסיפה.
האסיפה הכללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה .היה מנין זה
נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר
הנוכחים במהלכה.
לא נתכנס המניין האמור תוך  45דקות מהמועד הנקוב בהזמנה ,יהיו הנוכחים רשאים
לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.

ה.

שאלה שלא נכללה בסדר היום לא תדון באסיפה.

ו.

יו"ר הנהלת העמותה יכהן כיו"ר כל אסיפה כללית שהיא ובהעדרו האסיפה תוכל
לבחור יו"ר זמני .כן תבחר האסיפה הכללית מזכיר.

ז.

יו"ר האסיפה הכללית רשאי ,בהסכמת האסיפה ,לדחות את המשך האסיפה והוא חייב
לדחותה אם נדרש לעשות זאת ע"י רוב החברים הנוכחים באסיפה.

ח.

החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות.

ט.

ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים ,אולם הצבעה על הצעה להוציא חבר מן
העמותה תהיה בקלפי ,לפי דרישת  1/4לפחות מן החברים הנוכחים באסיפה ,כל חבר
זכאי בהצבעה לדעה אחת בלבד.
היו הדעות שקול ת ,יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

יא.

בסדר יומה של אסיפה כללית רגילה ייקבעו ,בין השאר שמיעת דו"ח מפעולות הנהלת
העמותה וועדת הביקורת ,הדיון בו ובדו"ח הכספי והמאזן שהוגשו לפני האסיפה,
החלטה על אישורם או על אי אישורם ,כחירת הנהלת העמותה וועדת ביקורת בתום
תקופת כהונתם וכל סעיף אחר שתקבע הנהלת העמותה.

יב.

מספר חברי הנהלת העמותה לא יפחת מ  5-חברים ולא יעלה על . 13

,
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יו"ר העמותה ,מזכיר העמותה וגזבר העמותה ייבחרו מתוך חברי הנהלת העמותה ועל
ידם.
יג.

)(1

) (2

טו.

טז.

פחת מספר חברי הנהלת העמותה ,לפני תום תקופת כהונתה ,עד למטה מ , 5-
יכנסו חברי הנהלת העמותה הנשארים תוך  3חודשים מהיום שבו פחת מספר
החברים כאמור ,אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הנהלת
העמותה .חברי הנהלת העמותה שנבחרו כאמור יכהנו עד תום תקופת כהונתה
של הנהלת העמותה שאליה נבחרו.
הנהלת העמותה רשאית לצרף אליה חברי הנהלה חדשים ,במינוי זמני ,במידה
ומספר חבריה הפעילים ירד עד למטה ,מ  , 5-כאמור בסעיף ) 8יב( 1
של התקנון .חברי ההנהלה החדשים האלה יכהנו בתפקידם כמינוי זמני ,וזאת
עד לאישור המינ י באסיפה הכללית הרגילה הבאה.

החלטות הנהלת העמ תה מתקבלות בר ב דעות.
היו הדעות שקולות בהצבעה על הצעה מסוימת  -לא נתקבלה ההצעה.
)(1

ישיבות הנהלת העמותה יהיו אחת לחודש לפחות .אין הישיבה חוקית אלא אם
משתתפים בה מחצית חברי הנהלת העמותה והודעה על מועד הישיבה נתנה
 48שעות לפחות לפני מועדה.

) (2

המזכיר ,בהתאם לבקשת היוייר או  2מחברי הנהלת העמותה ,יקרא לישיבת
הנהלה מזמן לזמן בהתאם לצורך.

יז.

הנהלת העמותה רשאית להסמיך  2או יותר מחבריה לבצע בשמה פעולות מסוימות
שהם בתחום סמכותה ולחתוס בשמה על כל מסמך הקשור בפעולות אלה.

יח.

אסיפה כללית רגילה תבחר ועדת ביקורת של  3או  5חברים .התפטר חבר מודעת
הביקורת ,או נבצר ממנו מלהשתתף בפעולותיה ,יכנסו החברים הנשארים ,תוך  21יום
מהיום שבו התפטר או שבו 'חלה המניעה ,הכל לפי המקרה ,אסיפה כללית שלא מן
המניין לשם השלמת הרכב הועדה.

יט.

הנהלת העמותה וועדת הביקורת ינהלו כל אחד ספר פרוטוקולים ,בו יירשמו
פרוטוקולים מדויקים מישיבותיהם וכל ההחלטות שנתקבלו בהן ,וכל חבר הנהלת
העמותה או ועדת ביקורת ,הכל לפי העניין ,רשאי בכל עת סבירה לעיין בספר
הפרוטוקולים המיוחד לעניינו.

כ.

)(1

משך תקופת כהונת הנהלת העמותה יהיה שלוש שנים ,אולם אסיפה כללית מן
המנין ,או שלא מן המנין ,רשאית להחליף את הנהלת 'העמותה לפני תום
תקופת כהונתה.

)(2

משך תקופת כהונת הביקורת יהיה שלוש שנים.

)( 3

חבר הנהלת העמותה היוצא יכול להיבחר להנהלת העמותה החדשה.

)(4

חבר הנהלת העמותה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב
להנהלת העמותה.
חבר הנהלת העמותה יחדל לכהן אם הופסקה חברותו בעמותה ,אם החל לתת
שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הנהלת העמותה או כחבר ועדת הביקורת.
אם הוכרז כקטין ,כפסול דין ,או פושט רגל ,אם הורשע בפסק דין סופי

••
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בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו 414 -עד  438לחוק העונשין התשכ"ז
 , 1977או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון,
)(5

האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת חבר הנהלת העמותה מכהונתו.

)(6

חבר הנהלת העמותה שנעדר מישיבות הנהלת העמותה במשך  3חודשים
רצופים או שנעדר מ 6-ישיבות  -אם יתקיימו במשך שנה אחת  -יחדל להיות
חבר הנהלת העמותה ,מלבד אם נעדר מחמת מחלה ,או בגלל שירות בצבא
הגנה לישראל ,או ברשות הנהלת העמותה.

כא,

נתפנה מקומו של חבר הנהלת העמותה ,רשאים חברי הנהלת העמותה הנותרים
להמשיך לפעול בהנהלת העמותה והחלטות שתתקבלנה על ידם תהיינה כדין ,כפוף
לסעיף ) 8יג( ,דהיינו לא יפחת מספרם מ,5-

כב,

בכל מסגרת דיור בה רמת הדיירים מאפשרת הקמת וועד דיירים ,המסגרת תדאג
לבחירת וועד דיירים על ידי הדיירים עצמם,
הוועד ייצג את כלל ענייני הדיירים בפני הנהלת המסגרת והצוות המקצועי ,ויפעל
בסיוע הצוות לקידום מטרות שיציב לעצמו ,כמו שותפות ברכישות שונות ,יציאה
לפעילויות שונות ,ארגון מסיבות וכדומה,
וועד הדיירים ייפגש באופן קבוע עם עו"ס המסגרת או איש צוות אחר שימונה לצורך
זה ,שילו ה אותו בעבודתו,

כג,

כל מסגרת תקיים אסיפת הוריםןאפוטרופוסים לפחות אחת לשנה .תוכן מפגש זה יכול
להיות עדכון לגבי פעילויות שהתרחשו ,לגבי תוכניות עתידיות במסגרת ,דיון בנושאים
כלליים וכיו"ב ,בכל מסגרת דיור מומלץ להקים וועד הורים של דיירי המסגרת.
וועד ההורים ייבחר באסיפת ההורים השנתית על ידי ההוריםןאפוטרופוסים שישתתפו
באסיפה ,החב -,ת בוועד ההורים הינה על בסיס התנדבותי בלבד,
היוזמה להקמת הוועד היא על מנהלIעו"ס המסגרת ,שיעבוד עם הוועד שייבחר במהלך
השנה .מכיוון שלמסגרות הדיור השונות ישנם מאפיינים וצרכים שונים ,תפקידי הוועד
בכל מסגרת ומסגרת יוגדרו ביחד עם העו"ס ומנהל המסגרת.

 .9המניין החוקי:

המניין החוקי בכל הרשויות ,המוסדות ,הגופים והועדות של העמותה ,למעט
האסיפה הכללית ,הוא חצי ממספר חברי אותו הגוף ועור אחד )ההצבעות הן ברוב
רגיל של מחצית המשתתפים נוסף אחד ,פרט לאותם מקרים שהוזכרו בתקנות כי
דורשים החלטה מיוחדת(,
אם במ עד שנקבע לקים האסיפה או הישיבה חסר המניין החוקי הנדרש ,אפשר
לקיימה כעבור רבע שעה והיא תחשב כחוקית בכל מספר המשתתפים,

 . 10ייצוג העמותה) :א( שני חברי הנהלת העמותה יוכלו לייצג את העמותה באופן משפטי בכל עניין
ובחתימתם יחייבו אותה בכל דבר,
)ב( לצורך ניהול חשבון בנק נפרד של כל מסגרת )יחידה ארגונית( ,ככל
שהנהלת העמותה תחליט על ניהולו של חשבון כאמור ,תהא הנהלת העמותה
רשאית למנות שני בעלי תפקידים כמורשי חתימה בחשבון,
 . 11שינוי התקנות :כל שינוי בתקנות העמותה ייעשה על פי החלטות  2/3מהנוכחים באסיפה כללית
מיוחדת אשר תקרא לשם כך,
 . 12פרוש התקנות :במקרה של ספק לגבי פרושה של תקנה מתקנות אלו  -ייעשה הפרוש ע"י יו"ר
הנהלת העמותה,
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 . 13פירוק מרצין:
א.

על פרוק מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית מיוחדת ברוב  2/3מכלל
החברים המשתתפים בה .אסיפה כללית כאמור לא תכונס אלא לאחר שהוגש
לרשם תצהיר של רוב חברי הועד ,בו יירשם כי בדקו את מצב עיסקי העמותה
ונוכחו כי תוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפרוק.

ב.

החליטה העמותה על פירוק מרצון ,תמנה האסיפה הכללית מפרק או מפרקים
לבצוע הפירוק מינתה יותר ממפרק אחד ,כל פעולה לפי הסמכויות הנתונות
למפרק בסימן זה תבוצע על ידי כל המפרקים יחד ,אלא אם כן החליטה
האסיפה הכללית על דרך אחרת של ביצוע.

ג.

האסיפה הכללית רשאית לקבוע שכרו של מפרק.

ד.

מיוס תחילת הפירוק יעברו כל סמכויות הנהלת העמותה ותפקידיה למפרק.

ה.

תוך ארבעה עשר יום מיום שנתמנה המפרק יפרסם בשני עיתונים יומיים
לפחות ,הודעה של פירוק העמותה ,ובה יידרש כל מי שטוען לחוב המגיע לו
מן העמותה להגיש את תביעתו תוך חודש ימים חובות העמותה הרשומים
בפנקסיה ערב יום תחילת הפירוק ,יראו אותם כאילו הוגשה עליהם תביעה
כאמור.

ו.

חבר העמותה ,וכל עובד מעובדיה ,חייב למסור למפרק ,לפי דרישה ,כל ידיעה
שיש לו בנוגע לעסקי העמותה וכל פנקס ומסמך שלה המצוי ברשותו ,ורשאי
המפרק לדרוש אימותם של הידיעה ,הפנקס או המסמך על ידי הצהרה
בשבועה.

ז.

לביצוע הפירוק יעשה המפרק פעולות אלה:

נחתם בדיו
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יפרע את חובות העמותה ,לרבות הוצאות בקשר לפירוק.

ח.

ט.

המפרק יעביר לרשם העמותות תוך שבעה ימים מיום האסיפה הכללית
המסיימת ,את הדין חשבון הסופי ואת הפרוטוקול של האסיפה לשם מחיקת
העמותה מפנקס העמותות.

חתימה
__

) (2

יגבה את כל החובות המגיעים לעמותה ,מחברים ומשאינם
חברים.

השלים המפרק את הפירוק כאמור ,יועיד תוך שלושים יום אסיפה כללית
מסיימת של העמותה ויביא לפניה דין וחשבון סופי כשהוא מאושר על ידי
רואה חשבון מוסמך ,הודעה על האסיפה הכללית תפורסם בעיתון יומי אחד
לפחות לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני מועד האסיפה.
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יממש את נכסי העמותה ,כולם או החלק הניתן למימוש ,מבלי
להאריך את תקופת הפירוק ללא תועלת מעשית.

נכסי העמותה שישארו לאחר תשלום כל חובותיה ,יימסרו לידי מוסד ציבורי
אחר ,כשמשמעותו בסעיף  (2 ) 9לפקודת מס ההכנסה ,ולא יחולק בין חבריה.

