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ע"רחיפהשכליפיגורעסאנשיםללIימוסאגודה-חיפהאלIיס

(ע"ר).חיפהשכלי,פיגורעםאנשיםלקימוםאגודה-חיפהאקיםהעמותה:שם.1

העמותה:מטרת.2
למעןומין,עדהגזע,דת,הבדלללאשכלי,פיגורעםבאדםלטיפולפעולתיזימתא.

ואחריםציבורייםעירוניים,ממשלתיים,גורמיםעםותאוםשיתוףמתוךשיקומו
זו.למטרהלפעולהמעונייניםאוהפועלים

פרנסתםתעסוקתם,הבטחתלשםשכליפיגורעםאנשיםשלשהיאצורהבכלקימוםב.
תמורה,ללאלקבללחכור,לשכור,לרכוש,לבנות,להקים,היתר,ביןכך,לשםועתידם
כיתותפנימיות,,מעונות,חינוךבתימוסדות,ולקייםלנהל,להחזיק,,לציידלשפר
מנהלים,ולהעסיקמלאכהובתיחקלאיתהתיישבותכפריחוות,מועדונים,לימוד,
.לנכוןתמצאאשרשונים,ועובדיםפקידיםמקצועיים,מדריכיםמחנכים,מורים,

הדרושיםמתאימים,הוראהוספריקריאהספרילימוד,ספרילרכישתתדאגהעמותהג.
שכלי.פיגורעםאנשיםוהדרכתחינוךשלתקינהלהנהלה

יהיואםאחרים.וצרכיםחומריםכלים,מכונות,מכשירים,שללהשגתםתדאגהעמותהד.
פיגורעםהראנשיםשלהמקצועיקימומםוהבטחתקידומם,להדרכתם,דרושים
שכלים.

הסידוריםוכלמבניםמתקנים,המלאכהבבתיולכונןלהקיםרשאיתתהיההעמותהה.
מטרותיה.מבחינתלחניכיההדרושותהידיעותהקניתהקלתלשםהדרושים

לחניכיהמתאימותהכשרהחוותו/אוחינוךמוסדותוהחזקתלפיתוחתדאגהעמותה.ו
לקבל,שהיא,צורהבכלולרכושלחכור,לשכור,לקנות,רשאיתתהיהזהולצורך
הסידוריםוכלנכסיםאורכושכלולהשביחלתקןלשנות,להקים,לבנות,להחזיק,

.זולמטרההדרושים

להקיםרשאיתתהיהכךולשםהאדמהלעבודתהנטיהאתחניכיהבקרבתטפחהעמותה.ז
חקלאייםמכשיריםמתאים,קרקעאזורשהיאצורהבכלולרכושלחכור,לקנות,כפר,

חקלאית.לעבודהוהדרושיםהמתאימים,חייםובעלימתקניםנים,השלסוגיהם

ומשפחותיהם,שכליפיגורעםהאנשיםהוריעםולקיומוקשרליצירתתדאגהעמותהח.
ולכוונם.להדריכםשכלי,פיגורעםבאנשיםבטיפולםבידיהםלסייעמגמהמתוך

ייעוץ.תחנותותקייםהעמותהתקיםזולמטרה

מועדונים,ארגונים,לעזרתהותפעילהמיוחדיםבתי-הספרעםפעולהתשתףהעמותהט.
מתנדבים.קבוצותאו

צורהבכלחומריבמובןולמשפחותיהםשכליפיגורעםלאנשיםלעזוררשאיתהעמותה
ע"ישיוחלטכפיובתנאיםלתקופהבסכומים,הלוואותאומענקיםמתןלרבותשהיא

וקבועים.פומבייםקריטריוניםעפ"ילזמן,מזמןהעמותהשלהמוסמכיםהמוסדות

מתאימים.עירונייםאוממשלתייםמוסדותאומשרדיםעםהדוקקשרתקייםהעמותהיא.
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עםהאנשיםשלוהחינוךהטיפולכשדהמקצועיתכהשתלמותותתמוךתעודדהעמותהיכ.

שכלי.פיגור

אוכחלופיןלקכללשכור,לחכור,חוקית,דרךככללרכושרשאיתתהיההעמותהיג.
להחזיר,להחליף,למכור,וכןניידידלאנכסיו/אומטלטליןנכסימיניכלכמתנה

נכסימיניכלאחרתחוקיתדרךככללהעכירו/אולחסללוותר,למשכן,להשכיר,
ע"ישייקבעוכפיובתנאיםתמורהכליאו.כתמורהשלהניידידלאנכסיו/אומטלטלין

תה,העמהנהלת

המטרות.מבחינתלהדומיםמוסדותאואגודותעםפעולהלשתףרשאיתתהיההעמותה.יד

לחכריה.הנאהטוכתכלאווחיםרמלחלקמנועהתהיההעמותהטו.

השכליפיגורועקכאשראדםכלכוללשכלי"פיגורעם"אדםהמונחאלהבתקנות.טז
."חניכה"גםכולל"חניך".המונח:עצמותברשלעמודמסוגלאיננו

,6מסדהרח'(ע"ר),חיפהשכלי,פיגורעםאנשיםלקימוםאגודה-אקיםהרשרם:.המשרד3
.31044-חיפה,4546ת.ד.

פערלרתיה:.שטח4
הצפון.אזורוכלוהקריותחיפהא.

להםותסייעבצפוןהשוניםבישוביםופעיליםאוהדיםחוגיבהקמתתעודדהעמותהב.
למעןלהםותסייעהעמותהמטרותאתהתואמיםלההפעשטחיככלובעצהכהדרכה
רחבותציכורוכשכבותומקוםמקוםבכלשכליפיגורעםלאדםהעזרהרעיוןהחדרת

האפשר.ככל

העמרתה:שלהכספיים.מקררותיה5

העמותה.הנהלתע"ישייקבעבגובהלעמותהכניסהדמיא.

העמותה.הנהלתע"ישייקבעבשיעורחכרמסכ.

הנהלתע"ישייקכעבגוכההעמותה,כמוסדותשכליפיגורעםהאנשיםאחזקתדמיג.
העמותה.

ציכוריים.מוסדותאוהעירייההממשלה,מטעםהקצכות.ד

השגתלמעןהגרלותאומופעיםאואירועים,אופעולותמיניוכלמגביותעריכתה.
הכנסות.

תמיכותפרטיים,אנשיםאומפעליםחכרות,ציכוריים,מוסדותמטעםתרומותו.
ועזכונות.

אומחכרותציכוריים,עירוניים,ממשלתיים,ממוסדותהעמותהלצרכיהלוואותקכלת.ז
לתקופהאחריםכטחונותנגדו/אוהעמותהנכסיעלמשכנתאותנגד-שוניםאנשים

נכסיכלהעמותה.שלהמוסמכיםנציגיהוכיןהמלווהכיןשיוסכםכפיוכתנאים,
העמותה.למטרותורקאךישמשווהכנסותיההעמותה
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ארגוןא.
החינוךהשיקום,בשטחימתוכנןטיפוללשםבעמותההציבורחוגיכלארגון)1(

השגתלמעןצורךבושיהיהאחרשטחובכלשכליפיגורעםלאנשיםוהסעז
העמותה.מטרות

ושיקוםחינוךהוראה,בבעיותהמטפליםוארגוניםמוסזותכלפיהעמותהייצג)2(
בפרט.שכליפיגורעםלאזםביחסאלהבפעולותאובכלל

מלאות.זכויותעם"אקים"מרכזשלהארצייםבמוסזותמשתתפתהעמותה)3(

."אקים"שלהארצייםבמבצעיםפעילבאורחמשתתפתהעמותה)4(

מרכזשלהארציותבפעולותהקשורותהכספיותבהוצאותמשתתפתהעמותה)5(
תוךהעמותההנהלתהחלטתלפיייקבעוההשתתפותוצורתשיעור"אקים".

."אקים"מרכזעםתיאום

צורתעל."אקים"מרכזשלארציותתוכניותבביצועעזרהתגישהעמותה)6(
."אקים"מרכזעםתאוםתוךומקרה,מקרהבכלהעמותההנהלתתחליטהעזרה

והןכספיתמבחינההן"אקים"מרכזשלהארצייםהמבצעיםמכלנהניתהעמותה)7(
תוכניתית.מבחינה

לנפגעיםעזרהב.

הממשלהמשרדיעםפעולהבשיתוףשכליפיגורעםאנשיםשלמרשםניהול)1(
והעירייה.

בפעולותסיועמתןאושכליפיגורעםאנשיםשלובזיקותאבחוןבצוע,ארגון,)2(
מקוםבלבד,מוסמכיםמקצועבעליע"ייעשהבזיקותוביצועהאבחוןאלו.

זאת.זורששהחוק

שכלי,פיגורעםלאנשיםורפואיתחינוכיתסוציאלית,עזרההגשתלמעןטיפול)3(
עםאנשיםשללמשפחותיהםהזרכהמתןמיוחזים,יוםומעונותמכוניםייסוז
מקוםבלבז,מוסמכיםמקצועבעליע"יייעשווההזרכההטיפולשכלי.פיגור

זאת.זורששהחוק

מתוךשכלי,פיגורעםאנשיםשלוכלכלימקצועיסוציאלי,בשיקוםטיפול)4(
וציבוריים.עירונייםממשלתיים,רמיםגעםפעולהשיתוף

צרכילסיפוקשכלי,פיגורעםלאנשיםומיוחזמותאםחינוךלהבטחתטיפול)5(
שלומועדוניםלמעונותלמוסזות,דאגהושעשועים.ביזוראמנות,תרבות,
שכלי.פיגרעםאנשים

שכליפיגורעםאנשיםלעזרתמתנדביםקבוצותשלוהפעלהארגון)6(
ומשפחותיהם.
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פיגורעםבאנשיםהטיפולבשדהמקצועיתלהשתלמותותמיכהעידודפעולת(י)

.זולעבודהמעוליםמקצועייםכוחותומשיכתשכלי

שכלי,פיגורעםלאנשיםהשוניםבמוסדותנאותהוחינוכיתטיפוליתלרמהדאגה)8(
ופיקוח.הדרכהביקורים,ע"י

העמותה.מטרותלהגשמתתהדרושהפעולותכלעשיית)9(

חברות:.7

בעמותה.חברלהיותיכולמקטיןחוץאדםכלא.

העמותות.בפנקסרישומהעםבהחבריםנעשיםהעמותהמייסדי)1(ב.

בנוסחבקשההעמותהלהנהלתיגישתהבעמחברלהיותצההראחראדםכל)2(
זה:

----מקצועישניםבןהנני"אני
בעמותה.חברלהיותומבקשומעני

מתחייבהריניבהכחבראתקבלואםליידועותפעולתהודרכיהעמותהמטרות
מוסדותיה"החלטותואחריהעמותהתקנותהוראותאחרילמלא

אחריהאיןלעמותהחברשלקבלתואיאוקבלתובדברהעמותההנהלתהחלטת)3(
כלום.ולא

העמותה.הנהלתשתחליטכפימיסיםאוךןשלןמיםישלםחברכלג.

נפסקת:תהבעמהחברות.
.החברשלבמותו)1(

איגוד.הואהחבראםבחיסולו,)2(

יום30העמותהלהנהלתבכתבכךעלשהודיעובלבדהעמותה,מןבצאתו)3(
אותופוטרתאינההעמותהמןחברשליציאתואולםהיציאה,יוםלפנילפחות

שיצאלפניהעמותהעליושהטילההכספיותההתחייבויותשללמילוימאחריות
ממנה.

.להלןוןבסעיףבאמורהעמותהמןבהוצאתו)4(

להוציאביקורתועדתשלאוהעמותההנהלתשלהצעהלפירשאית,הכלליתהאסיפהה.
אם:העמותהמןחבר

אףעלהעמותהעליושהטילההכספיותההתחייבויותבמילויבקביעותהתרשל)1(
מ-פחותלאשעברוובלבדהעמותההנהלתמאתלושנתנובכתבאזהרותשתי
לאזהרה.אזהרהביןיום30

ממוסדותמוסדשלהחלטותיואואלותקנותהוראותבמילויבקביעותהתרשל)2(
.למלאוסרבאוהעמותה
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העמותה.מטרותאתהנוגדמעשהעשה(3)

.קלוןעמהשישעבירהעלבדיןחייביצא(4)

העמותה,רשאיתשנתיים,עלהעולה,בתקופהמיסיובתשלוםהמפגרחבר)5(
מרשימותיה.אותולגרועהכללית,האסיפהבהחלטת

האסיפהלהחלטתעדהעמותההנהלתרשאיתהעמותה,מןחברלהוציאהצעההוגשהו.
הנהלתבפעולותאוובאסיפותהעמותהבפעולותמהשתתפותלהשעותוהכללית
באסיפהנדונהשההצעהובלבדהעמותה,בהנהלתחברהיהאםובישיבותיההעמותה
שנה.עלתעלהלאכאמור,ההשעיהתקופתמקרה,ובכלהקרובה,הכללית

זכויותיולמלואהחברחוזרהחבר,אתלהוציאההצעהאתהכלליתהאסיפהקבלהלא
החוקיות.

לפייהיווהוצאתםפרישתםחברים,קבלתחברות,פקיעתבעמותה,לחברותהתנאים.ז
ואולם:לעיל,ו')עד(א'7הסעיפים

מראש.סבירזמןהודעהבמתןאלאחברשלפרישתותותנהלא)1(

הזדמנותלושניתנהולאחרבתקנוןשפורטוהטעמיםמןאלאחבריוצאלא)2(
.טענותיואתלהשמיענאותה

מיכלפיבהםשיחויבחיובאותביעהבגיןהנהלהחברכלתשפההעמותה)1(ח.
במסגרתלבבתוםעשהאשרמחדלאופעולהבשלעובדיה,ו/אוהעמותהמחברי
ההגנהבהוצאותהעמותהתישאכןכמוהעמותה.הנהלתכחברתפקידו

המשפטית.
כלפיזהירותחובתהפרתבגיןבעמותהמשרהנושאלבטחאותiלשפאין

העמותה.

משרה""נושאיביטוחההנהלה,להחלטתבהתאםלרכוש,רשאיתהעמותה)2(
לב.בתוםשנעשומחדלו/אומעשהבגיןהעמותההנהלתחברישלביטוחילכיסוי

מקצועית""אחריותביטוחההנהלה,להחלטתבהתאםלרכוש,רשאיתתההעמ)3(
הטיפולייםהמקצועותובעליהניהולייםהתפקידיםבעלישלביטוחילכיסוי

והפארארפואיים.

הנזקקיםהתפקידיםובעליההנהלהחבריאתלשפותרשאית,תהיההעמותה)1(ט.
ע"יאםביןהשימוש,בהוצאותבעמותה,עבודתםלצורךרט"ןו/אובטלפוןלשימוש
בפועל.שהוציאוההוצאותהחזרע"יאםוביןלרשותםהציודהעמדת

הוצאותבגיןהתפקידיםובעליההנהלהחבריאתלשפותרשאיתתהיההעמותה)2(
תפקידם.ביצועלצורךנסיעה

ההנהלהחברימביןמירגיל,ברובהחלטהלהחליט,מוסמכתתהאהעמותההנהלת)3(
)1(ו-)2((י)7בס"קכמפורטלשיפויזכאיםיהיובעמותההתפקידיםבעליו/או
מגבלות.ו/אותקרותו/אוסכומיםובאילולעיל
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האסיפהלהחלטתעדהעמותההנהלתרשאיתהעמותה,מןחברלהוציאהצעההוגשה.ו

הנהלתבפעולךתאוובאסיפותהעמותהבפעולותמהשתתפותלהשעותוהכללית
באסדפהנדובהשההצעהרבלבדהעמרתה,בהנהלתחברהיהאטךבישובותיההעמותה
שנה.עלתעלהאכאמור,ההשעיהתקופתמקרה,רבכלתקחבה,הכללרת

דmןכרילמלואהחברחחרהחבר,אתלהוציאהאתהכללרתהאסדפהקבלהלא
החוקיות.

לפירהרצאתםיהיופרישתטחברים,קבלתחברות,פקיעתבעמרתה,לחבררתהתנארם.ז
ןאולם:לעיל,ן')עד(א'ךהסעיפים

מראש.סבירזמןהודעהבמתואלאחברשלפררשתותךתנהלא)1(

הזדמנותלושניתנהוראחרבתקנוןשפורטוהטעמי.םמןאלאחבריוצאלא)2(
.טענותיואתלהשמיענאותה

מיכלפיבהםשיחורבחררבאותביעהבגיןהנהלהחברכלתשפההעמותה)1(ט.
במסגרתלבבתוםעשהאשרמחדלאןפעולהלעןבדיה,רfאןהעמןתהמחברי
ההגנהבהוצאותהעמותהתישאכןכמוהעמותה.הנהלתכחברתפקידו

המשפטית.
כלפיזהירותחובתהפרתבגיןבעמותהמשרהנושאלבטחאולשפותאין

העמותה.

משרה""נושאיביטרחההנהלה,להחלטתבהתאםלרכוש,רשאיתהעמותה)2(
לב.בתןסשנעשרמחדלן/אןמעשהבגיןהעמותההכהלתחברילביטןחילכיסוי

מקצועית""אחריותביטרחההנהלה;להחלטתבהתאםלרכוש,רשאיתהעמותה)3(
הטיפולייםהמקצועותובעליהניהולייםהתפקידיםבעלישלביטוחילכיסןי

והפארארפואיים.

הנזקקיםהתפקידיםובעליההנהלהחבריתלשפותרשאית,תהיההעמותה)1(
ע"יאסביןהשימוש,בהוצאותבעמותה,עבודתסלצורררס"ןך/אןבטלפוןלשרמוש
בפועל;שהרד..וךההרצאותרmרע"ראטןלרשותם-הציודהעמדת

הוצאותבגיןהתפקידיםובעליההנהלההבריאתלשפותרשאיתתהיההעמותה)2(
תפקרךמ.דלצדרךכסיעה-

ההנהלההברימביןמירגיל,ברובהחלטהלהחליט,מוסמכתתהאהעמותההנהלת)3(
)1(ו-)2((י)7בס"קכמפורטלשיפויזכאיםיהיובעמותההתפקידיםבעליו/או

מגבלות.ך/אןתקרךתו/אךטכ;מיסובאילולעיל

זזפנימי~זזארגת.8

:00החבראתמחייבותשהחלטדתיהךהעמךתה-מךסדרתא.
העמותח.:וJ:;זהביקורתועדת)3(1-זדעמדתההנהלת)2(כללית,אסיפה)1(

תתכנטהעמדתה-mלשנן;-.הנך.אחתתתקיים-העמדתהלרגילהכלליתאטיפהב.
הקודמת.הכלליתהאסיפהיומלאחרחודש-15מיאוחראהאסיפה-

,ייעלרךד,המנו~דןשלאכלליתאסיפהi~1עבכד~לכנטו~~tזא-רתהעמ·ותהlהנהלו'j'::,'1/..ג
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הם:החבראתמחייבותשהחלטותיהןהעמותהמוסדותא.
העמותה.שלהביקורתועדת)3ו-(העמותההנהלת)2(כללית,אסיפה)1(

אתתכנסהעמותההנהלתלשנה.אחתתתקייםהעמותהשלרגילהכלליתאסיפהכ.
הקודמת.הכלליתהאסיפהיוםלאחרחודש-15מיאוחרלאהאסיפה

,ועליההמנייןמןשלאכלליתאסיפהעתבכללכנסרשאיתהעמותההנהלת)1(ג.
שלאוהמבקרהגוףשלהביקורת,ועדתשלבכתבדרישהעפ"יכןלעשות
תה.העמחברימכללעשירית

מיוםיום21תוךכדין,שנדרשההאסיפהאתהעמותההנהלתכינסהלא)2(
בעצמם,לכנסההדורשיםרשאיםלעיל,)1(ג8סעיףלפיהדרישהשהוגשה

כאמור.הדרישהשהוגשהמיוםחודשיםשלושהבתוךתתקייםשהאסיפהובלבד
הנהלתבידיאסיפותמכונסותשבוהאופןתובאהאפשר,ככלתכונס,האסיפה
העמותה.

מענואלרגילבדוארתשלחאוביד,חברלכלשתינתןהודעהע"יתכונסכלליתאסיפהד.
יוםוסדר,מקוםשעהיום,יציינוובהמראשימים10לפחותהחברים,בפנקסהרשום

לאסיפה.
זהמניןהיההעמותה.חבריממספררבעלפחותנכחולאאםתפתחלאהכלליתהאסיפה

מספרפחתאםאףהחלטותולקבלבדיוניהלהמשיךהיארשאיתהאסיפה,בפתיחתנוכח
במהלכה.הנוכחים

רשאיםהנוכחיםיהיובהזמנה,הנקובמהמועדדקות45תוךהאמורהמנייןנתכנסלא
יהיה.אשרמספרםיהיהולהחליט,לדון

באסיפה.תדוןלאהיוםבסדרנכללהשלאשאלהה.

תוכלהאסיפהובהעדרושהיאכלליתאסיפהכלכיו"ריכהןהעמותההנהלתיו"רו.
מזכיר.הכלליתהאסיפהתבחרכןזמני.יו"רלבחור

חייבוהואהאסיפההמשךאתלדחותהאסיפה,בהסכמתרשאי,הכלליתהאסיפהיו"רז.
באסיפה.הנוכחיםהחבריםרובע"יזאתלעשותנדרשאםלדחותה

דעות.ברובמתקבלותהכלליתהאסיפההחלטותח.

מןחברלהוציאהצעהעלהצבעהאולםידיים,בהרמתהןהכלליתבאסיפהההצבעותט.
חברכלבאסיפה,הנוכחיםהחבריםמןלפחות1/4דרישת,לפיבקלפיתהיההעמותה

.בלבדאחתלדעהבהצבעהזכאי

הכללית.האסיפהיו"ריכריעת,שקולהדעותהיו

הנהלתמפעולותדו"חשמיעתהשארביןייקבעו,רגילהכלליתאסיפהשליומהבסדריא.
האסיפה,לפנישהוגשווהמאזןהכספיובדו"חבוהדיוןהביקורת,וועדתהעמותה
בתוםביקורתוועדתהעמותההנהלתכחירתאישורם,איעלאואישורםעלהחלטה
העמותה.הנהלתשתקבעאחרסעיףוכלכהונתםתקופת

.13עליעלהולאחברים-5מיפחתלאהעמותההנהלתחברימספריב.
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ועלהעמותההנהלתחברימתוךייבחרוהעמותהוגזברהעמותה,מזכירהעמותהיו"ר
ידם.

,-5מלמטהעדכהונתה,תקופתתוםלפניהעמותה,הנהלתחברימספרפחת(1)יג.
מספרפחתשבומהיוםחודשים3תוךהנשאריםהעמותההנהלתחברייכנסו

הנהלתהרכבהשלמתלשםהמנייןמןשלאכלליתאסיפהכאמור,החברים
כהונתהתקופתתוםעדיכהנוכאמורשנבחרוהעמותההנהלתחבריהעמותה.

.נבחרושאליההעמותההנהלתשל

,במידהזמניבמינויחדשים,הנהלהחבריאליהלצרףרשאיתהעמותההנהלת)2(
1(יב)8בסעיףכאמור,-5מלמטה,עדירדהפעיליםחבריהומספר

וזאתזמני,כמינויבתפקידםיכהנוהאלההחדשיםההנהלהחבריהתקנון.של
הבאה.הרגילההכלליתבאסיפהיהמינלאישורעד

דעות.בברמתקבלותתההעמהנהלתהחלטותטו.
ההצעה.נתקבלהלא-מסוימתהצעהעלבהצבעהשקולותהדעותהיו

אםאלאחוקיתהישיבהאיןלפחות.לחודשאחתיהיוהעמותההנהלתישיבות(1)טז.
נתנההישיבהמועדעלוהודעההעמותההנהלתחברימחציתבהמשתתפים

מועדה.לפנילפחותשעות48

לישיבתיקראהעמותה,הנהלתמחברי2אוהיויירלבקשתבהתאםהמזכיר,)2(
.לצורךבהתאםלזמןמזמןהנהלה

מסוימותפעולותבשמהלבצעמחבריהיותראו2להסמיךרשאיתהעמותההנהלת.יז
אלה.בפעולותהקשורמסמךכלעלבשמהולחתוססמכותהבתחוםשהם

מודעתחברהתפטרחברים.5או3שלביקורתועדתתבחררגילהכלליתאסיפהיח.
יום21תוךהנשארים,החבריםיכנסובפעולותיה,מלהשתתףממנונבצראוהביקורת,

מןשלאכלליתאסיפההמקרה,לפיהכלהמניעה,'חלהשבואוהתפטרשבומהיום
הועדה.הרכבהשלמתלשםהמניין

יירשמובופרוטוקולים,ספראחדכלינהלוהביקורתוועדתהעמותההנהלתיט.
הנהלתחברוכלבהן,שנתקבלוההחלטותוכלמישיבותיהםמדויקיםפרוטוקולים

בספרלעייןסבירהעתבכלרשאיהעניין,לפיהכלביקורת,ועדתאוהעמותה
לעניינו.המיוחדהפרוטוקולים

מןכלליתאסיפהאולםשנים,שלושיהיההעמותההנהלתכהונתתקופתמשך(1)כ.
תוםלפני'העמותההנהלתאתלהחליףרשאיתהמנין,מןשלאאוהמנין,
כהונתה.תקופת

שנים.שלושיהיההביקורתכהונתתקופתמשך)2(

החדשה.העמותהלהנהלתלהיבחריכולהיוצאהעמותההנהלתחבר)3(

בכתבהודעהעל-ידימכהונתועתבכללהתפטררשאיהעמותההנהלתחבר)4(
העמותה.להנהלת

לתתהחלאםבעמותה,חברותוהופסקהאםלכהןיחדלהעמותההנהלתחבר
הביקורת.ועדתכחבראוהעמותההנהלתכחברשלאבשכרלעמותהשירותים

סופידיןבפסקהורשעאםרגל,פושטאודין,כפסולכקטין,הוכרזאם

••
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התשכ"זהעונשיןלחוק438עד414ו-297עד290סעיפיםלפיבעבירה
קלון,עימהישלממשלההמשפטיהיועץשלדעתאחרתבעבירהאו,1977

מכהונתו.העמותההנהלתחברעתבכללהעביררשאיתהכלליתהאסיפה)5(

חודשים3במשךהעמותההנהלתמישיבותשנעדרהעמותההנהלתחבר)6(
להיותיחדל-אחתשנהבמשךיתקיימואם-ישיבות-6משנעדראורצופים

בצבאשירותבגללאומחלה,מחמתנעדראםמלבדהעמותה,הנהלתחבר
העמותה.הנהלתברשותאולישראל,הגנה

הנותריםהעמותההנהלתחברירשאיםהעמותה,הנהלתחברשלמקומונתפנהכא,
כפוףכדין,תהיינהידםעלשתתקבלנהוהחלטותהעמותהבהנהלתלפעוללהמשיך
,-5ממספרםיפחתלאדהיינו(יג),8לסעיף

תדאגהמסגרתדיירים,וועדהקמתמאפשרתהדייריםרמתבהדיורמסגרתבכלכב,
עצמם,הדייריםידיעלדייריםוועדלבחירת

ויפעלהמקצועי,והצוותהמסגרתהנהלתבפניהדייריםענייניכללאתייצגהוועד
יציאהשונות,ברכישותשותפותכמולעצמו,שיציבמטרותלקידוםהצוותבסיוע

וכדומה,מסיבותארגוןשונות,לפעילויות
לצורךשימונהאחרצוותאישאוהמסגרתעו"סעםקבועבאופןייפגשהדייריםוועד
בעבודתו,אותוהשילוזה,

יכולזהמפגשתוכןלשנה.אחתלפחותהוריםןאפוטרופוסיםאסיפתתקייםמסגרתכלכג,
בנושאיםדיוןבמסגרת,עתידיותתוכניותלגבישהתרחשו,פעילויותלגביעדכוןלהיות

המסגרת.דיירישלהוריםוועדלהקיםמומלץדיורמסגרתבכלוכיו"ב,כלליים
שישתתפוההוריםןאפוטרופוסיםידיעלהשנתיתההוריםבאסיפתייבחרההוריםוועד

בלבד,התנדבותיבסיסעלהינהההוריםבוועדתהחב,-באסיפה,
במהלךשייבחרהוועדעםשיעבודהמסגרת,מנהלIעו"סעלהיאהוועדלהקמתהיוזמה
הוועדתפקידישונים,וצרכיםמאפייניםישנםהשונותהדיורשלמסגרותמכיווןהשנה.

המסגרת.ומנהלהעו"סעםביחדיוגדרוומסגרתמסגרתבכל

למעטהעמותה,שלוהועדותהגופיםהמוסדות,הרשויות,בכלהחוקיהמנייןהחוקי:המניין.9
ברובהן(ההצבעותאחדועורהגוףאותוחבריממספרחציהואהכללית,האסיפה

כיבתקנותשהוזכרומקריםלאותםפרטאחד,נוסףהמשתתפיםמחציתשלרגיל
מיוחדת),החלטהדורשים

אפשרהנדרש,החוקיהמנייןחסרהישיבהאוהאסיפהלקיםשנקבעעדבמאם
המשתתפים,מספרבכלכחוקיתתחשבוהיאשעהרבעכעבורלקיימה

ענייןבכלמשפטיבאופןהעמותהאתלייצגיוכלוהעמותההנהלתחברישני(א)העמותה:ייצוג.10
דבר,בכלאותהיחייבוובחתימתם

ככלארגונית),(יחידהמסגרתכלשלנפרדבנקחשבוןניהוללצורך(ב)
העמותההנהלת,תהאכאמורחשבוןשלניהולועלתחליטהעמותהשהנהלת
בחשבון,חתימהכמורשיתפקידיםבעלישנילמנותרשאית

כלליתבאסיפהמהנוכחים2/3החלטותפיעלייעשההעמותהבתקנותשינויכלהתקנות:שינוי.11
כך,לשםתקראאשרמיוחדת

יו"רע"יהפרושייעשה-אלומתקנותתקנהשלפרושהלגביספקשלבמקרההתקנות:פרוש.12
העמותה,הנהלת
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מכלל2/3ברובמיוחדתכלליתאסיפהלהחליטרשאיתמרצוןפרוקעלא.
שהוגשלאחראלאתכונסלאכאמורכלליתאסיפהבה.המשתתפיםהחברים
העמותהעיסקימצבאתבדקוכייירשםבוהועד,חברירובשלתצהירלרשם
הפרוק.מתחילתשנהתוךבמלואםחובותיהלפרועתוכלכיונוכחו

מפרקיםאומפרקהכלליתהאסיפהתמנהמרצון,פירוקעלהעמותההחליטהב.
הנתונותהסמכויותלפיפעולהכלאחד,ממפרקיותרמינתההפירוקלבצוע
החליטהכןאםאלאיחד,המפרקיםכלידיעלתבוצעזהבסימןלמפרק
ביצוע.שלאחרתדרךעלהכלליתהאסיפה

מפרק.שלשכרולקבוערשאיתהכלליתהאסיפהג.

למפרק.ותפקידיההעמותההנהלתסמכויותכליעברוהפירוקתחילתמיוס.ד

יומייםעיתוניםבשנייפרסםהמפרקשנתמנהמיוםיוםעשרארבעהתוךה.
לוהמגיעלחובשטועןמיכליידרשובההעמותה,פירוקשלהודעהלפחות,

הרשומיםהעמותהחובותימיםחודשתוךתביעתואתלהגישהעמותהמן
תביעהעליהםהוגשהכאילואותםיראוהפירוק,תחילתיוםערבבפנקסיה
כאמור.

ידיעהכלדרישה,לפילמפרק,למסורחייבמעובדיה,עובדוכלהעמותה,חברו.
ורשאיברשותו,המצוישלהומסמךפנקסוכלהעמותהלעסקיבנוגעלושיש

הצהרהידיעלהמסמךאוהפנקסהידיעה,שלאימותםלדרושהמפרק
בשבועה.

אלה:פעולותהמפרקיעשההפירוקלביצועז.

מבלילמימוש,הניתןהחלקאוכולםהעמותה,נכסיאתיממש)1(
מעשית.תועלתללאהפירוקתקופתאתלהאריך

ומשאינםמחבריםלעמותה,המגיעיםהחובותכלאתיגבה)2(
חברים.

לפירוק.בקשרהוצאותלרבותהעמותה,חובותאתיפרע(3)

כלליתאסיפהיוםשלושיםתוךיועידכאמור,הפירוקאתהמפרקהשליםח.
ידיעלמאושרכשהואסופיוחשבוןדיןלפניהויביאהעמותהשלמסיימת

אחדיומיבעיתוןתפורסםהכלליתהאסיפהעלהודעהמוסמך,חשבוןרואה
האסיפה.מועדלפנייוםעשרמארבעהיאוחרלאלפחות

הכלליתהאסיפהמיוםימיםשבעהתוךהעמותותלרשםיעבירהמפרקט.
מחיקתלשםהאסיפהשלהפרוטוקולואתהסופיחשבוןהדיןאתהמסיימת,
העמותות.מפנקסהעמותה

ציבורימוסדלידייימסרוחובותיה,כלתשלוםלאחרשישארוהעמותהנכסי
חבריה.ביןיחולקולאההכנסה,מסלפקודת)2(9בסעיףכשמשמעותואחר,


