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01.09.2019 
 

 לכבוד
 גב' רינה זאבי

 מנהלת מח' תיאום ובקרה
 לשכת סמנכ"ל בכיר

 
 

 שלום רב,
 

  9201לשנת  1מס'  ת משנה ועדשל והחלטה  פרוטוקוללתיקון  הנדון :
  קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמליתהקצאת ל  2019 באפריל 28יום מ

 107חלקה  6540ש גו בני עקיבא 
  

 
 אושרה 09.01.2019מיום  קרקעות ומבניםהקצאת ל חלטת הועדה המקצועיתהי עפ" .1

שנים  10שנים +  25לתקופה של  107חלקה  6540ש גו בני עקיבאלתנועת  תקופת ההקצאה
 .631.12.202ועד ליום  1.1.1992החל מיום 

 
ונרשם כי ההקצאה מסתיימת ביום  נפלה טעות 28.04.2019 מיום  בהחלטת ועדת המשנה .2

720231.12.. 

 
נרשם כי  בו 14.05.2019 יום מ כתוצאה מכך, נפלה גם טעות בפרוטוקול מועצת העיר .3

 .31.12.2027סתיימת ביום ההקצאה מתקופת 
 

 1.1.1992החל מיום כי תקופת ההקצאה הינה  המועצה להביא לידיעתאבקש לאור כך  .4
 .631.12.202ועד ליום 

 

 ועדת המשנה והמועצה, הפרוטוקולים של הוועדה המקצועית מצ"ב. 

 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 מישל עצמון
 מנהלת מח' ועדות עירוניות

 הקצאת קרקעותועדת  רכזתמ
 
 
 









  

  

  

  

  

  

  (ע"ר) הרצליהבית העלמין 

 

Herzliya Cemetery (R.A.) 

  

  

  

  תקנון העמותה

 

  



-2-  

 

  :תוכן

  

  

  3 עמוד    ....................................................................... כללי -ראשון פרק 

  4 עמוד    ........................................................ חברות בעמותה -שני פרק 

  6 עמוד    ..................................................... אסיפה כללית -שלישי פרק 

  9 עמוד    ...................................................................... הועד -רביעי פרק 

  13 עמוד    ...................................................... המנהל הכללי - פרק חמישי 

  14 עמוד    .............................................. יושב ראש העמותה -שישי פרק 

 בקורתועדת  -שביעי פרק 

 ומבקר פנים קורתיב.........................................................

..................................  

  15 עמוד  

  17 עמוד    .......................................................... רואה חשבון -שמיני פרק 

  18 עמוד    .................................................................... שונות - תשיעי  פרק

      

  

  

  

  

  

  



-3-  

 

  כללי -ראשון פרק 

 .שם וכתובת העמותה .1

 (ע"ר). הרצליהבית העלמין  -יהא: בעברית שם העמותה  1.1

  .Herzliya Cemetery (R.A.) -ובאנגלית 

 .")עמותהה(להלן: "

(אצל עיריית  , הרצליה2הנדיב רחוב  יהיה בכתובת: כתובת משרדה הרשום של העמותה 1.2
 עד.וכתובת אחרת, עליה יחליט ה או בכל, הרצליה)

  .ההמטרות שלשמן נוסדה העמות .2

 כדלקמן: -בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה  -  מטרות העמותה תהיינה

בהרצליה בית עלמין, אשר במסגרתו תתבצע קבורה  6595בגוש ולנהל לתכנן, להקים, לפעול  2.1
בהתאם להוראות חוק שירותי הדת וכן  בהתאם להלכות הדת היהודית ,יהודית -דתית 

בהתאם חלופית,  -קבורה אזרחית בנוסף תתבצע ו ,1971 -היהודיים [נוסח משולב], התשל"א 
זרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד (לרבות החלטות ממשלת ישראל וחו להוראות כל דין

 ").בית העלמיןלרווחת העיר הרצליה ולרווחת תושביה (להלן: ", לשירותי דת)

לקיים, להחזיק ולנהל את בית העלמין וכן כל רכוש, מכל מין וסוג, השייך, מיועד או מוקדש  2.2
ת ובין לצורכי לבית העלמין, וכן זכויות וטובות הנאה, בין בבעלות מלאה, בין בבעלות מוגבל

 שימוש או הפקת הנאה בכל דרך שהיא.

לקיים, להפעיל, להחזיק, לנהל ולדאוג להכשרתו, שלמותו והתאמתו המתמדת לתכנן, ליזום,  2.3
 חלופית. -יהודית וקבורה אזרחית  -של בית העלמין למטרת קבורה דתית 

תהא ניתנת לשינוי. היה וחרף האמור בתקנה  לאזו  2תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה  לאמטרות העמותה 
 זו יהווה הדבר עילה לפירוק העמותה. 2זו לעיל ישונו מטרות העמותה ו/או תשונה תקנה  2

 .יעוד והמשכיות .3

 ,)")החוק(להלן: " 1980 -תות, התש"ם תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמו נההעמותה הי 3.1
, הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית

 ,להלן) 65(בכפוף לתקנה  ,באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות באמצעות
לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, 

מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, לאסוף כספים, לעשות כל פעולה 
בכפוף לסמכויות העירייה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, 

ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם , ולהוראות כל דין
או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין 

 :, והכול בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דיןהשאר, הסמכויות המפורטות להלן

הנאה  לקבל מתנות, תרומות ועזבונות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות 3.1.1
 בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.

לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות  3.1.2
 .העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה

 .(בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה)

 .נושאי המשרה בעמותהואת  לבטח את נכסי העמותה 3.1.3

לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר,  3.1.4
, בכפוף להוראות , וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותהמשכורת ותשלומים שונים

 .להלן 67תקנה 

, כפי עילויותפמוסדותלהקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או  3.1.5
  שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמותה ופעולותיה.

במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות להשקיע את כספי העמותה  3.1.6
 ימצא לנכון.עד והכפי שנאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל 

 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה. 3.1.7
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בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, להשתתף ולשתף פעולה  3.1.8
 46גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף שאותם  ובלבדמקצתן,  כולן או

שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת בתנאי , כןולפקודת מס הכנסה, 
 ,העמותה והגופים האמוריםתגובינה בהסכמים חתומים על ידי  ,מטרות העמותה

הן העמותה והן אותם ובתנאי ש ,תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות
  .בביצוע הפעילותיחד גופים יהיו מעורבים 

לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום,  ,בארץ ובחו"ל ,תרומות מתורמיםלגייס  3.1.9
 לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.

 פעילות העמותה.לתעד ולהפיץ את  3.1.10

 הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן. ,לעשות כל פעולה חוקית 3.1.11

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל  3.2
 בין חבריה אסורה. , במישרין או בעקיפין,צורה שהיא

 .פירוק העמותה .4

מן  )שני שלישים( 2/3טה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של בהחלהעמותה רשאית,  4.1
על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד להחליט , המצביעים באסיפה

יום מראש על מועד האסיפה,  )עשרים ואחת( 21של שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה 
 וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.

כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של החלטה  4.2
, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את הועדרוב חברי 

 ) ממועד תחילת הפירוק.אחת( 1חובותיה במלואם בתוך שנה 

 החלטה על הפירוקממועד קבלת ה) יום עשר-ארבעה( 14מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור  4.3
 זה. ןלעניי, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר כאמור

רכוש כל יועבר בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, מקרה כל ב 4.4
והמאושר לפי  ) לפקודת מס הכנסה2(9"מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף העמותה לידי 

יקבע יתיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, אשר מטרואשר  ,לפקודת מס הכנסה 46סעיף 
ובהיעדר הסכמה בין עיריית הרצליה  -ועל ידי המועצה הדתית הרצליה  על ידי עיריית הרצליה

והמועצה הדתית הרצליה אודות ה"מוסד הציבורי" תועבר ההחלטה בנושא לראש עיריית 
 .להלן 58 תקנהבסף לאמור , והכל בנוולא יחולק בין חבריה - דתלשירותי הרצליה ולשר 

  

 
  עמותהחברות ב - שני פרק 

 .עמותהחברות ב .5

  עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה. 5.1

וזאת של העמותה, מטעמה לאסיפה הכללית  נציגנציגיםמועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות 
מועצת העיר הרצליה, בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של 

  ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.

יהא רשאי (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) ראש העיר הרצליה 
לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו 

 בר בעמותה. ח

 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה חברים שאינם נציגי עיריית הרצליה. 5.2

כל תאגיד , המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל אדם בגיר 5.35.2
עמותה, ללא הבדל כשר להיות חבר בהעוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה 

 .גזע, דת או מין

 .)עשר- חמישה( 51ולא יעלה על  חברים )שבעה( 7 - ברי העמותה לא יפחת ממספר ח 5.45.3

 היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. עמותההחברות ב 5.55.4



-5-  

 

מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא  5.65.5
התאם החברים הרשומים חברי העמותה הינם ב .תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא

 .בפנקס החברים של העמותה

החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או  5.75.6
 פרס כלשהם. 

הוועד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות  5.85.7
למען מטרותיה, וכן תארי "כבוד" דומים  תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או

 ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.

 .לעמותה יםחברקבלת  .6

העמותה בנוסח לועד , יגיש בקשה עמותהכל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר ב 6.1
 כדלקמן:

ומעוניין  "ר)(ע      בר בעמותת "אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות ח
אם אתקבל כחבר ו. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי לתרום לקידום מטרות העמותה

 האסיפה הכללית שלמוסדות, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות עמותהב
  העמותה."

 2/3של תתקבל בהחלטה  בעמותהכחבר חדש  או אי קבלתו ,החלטה בדבר קבלת המבקשה 6.2
אסיפה תהא למבקש זכות ערעור בפני ההחלטה כאמור, . באין הועד) מכלל חברי שני שלישים(

 .) מקולות המשתתפים בהצבעהשני שלישים( 2/3של רגילשתחליט על כך ברוב  הכללית

כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות  עמותהעם אישור קבלת המבקש לחבר ב 6.3
 כמפורט בתקנון העמותה.

, הממלאים תפקידים םרוף חברים חדשייום צליזהועד לעיל, רשאי  6.2בכפוף להוראות תקנה  6.4
ציבוריים או אחרים, ובמסגרת תפקידם פועלים בתחומי עשייה העולים בקנה אחד עם מטרות 

 העמותה, ובלבד שתתקבל לכך מראש הסכמת החבר.

 א יהיו קרובי משפחה ביניהם.ל עמותהבכל מספר חברים שהוא, רוב החברים ב 6.46.5

 .פקיעת החברות בעמותה .7

, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי עמותההתנאים לחברות ב 7.1
, כקבוע לועדהוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה 

 .להלן 7.2.2בתקנה 

 רועים המפורטים להלן:יתפקע בקרות אחד מהא עמותההחברות ב 7.2

 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו. 7.2.1

בכתובת משרדה הרשום של , לועדבפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב  7.2.2
 יום מראש. )שלושים( 30לפחות העמותה, 

 , כמפורט להלן.עמותהבהפסקת חברותו ב 7.2.3

לאחר מייד  -בו הינו מכהן משרה או תפקיד כלשהו אשר  בשל עמותהצורף חבר ל 7.2.4
 שרה.סיום אותו תפקיד או מ

, להחליט על הפסקת חברותו של הועדהאסיפה הכללית רשאית, בהמלצת  7.2.47.2.5
מקולות המשתתפים  )שני שלישים( 2/3, בהחלטה שנתקבלה ברוב של עמותהחבר ב

 בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו. 7.2.4.17.2.5.1

 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית. 7.2.4.27.2.5.2

 .בניגוד אינטרסים ו/או החבר פועל בניגוד למטרות העמותה 7.2.4.37.2.5.3

תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או  7.2.4.47.2.5.4
 שהוגשה נגדו בקשת פירוק.

 ט רגל.שאדם שהוכרז פסול דין או פו 7.2.4.5
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 בעבירה שיש עמה קלון. בפס"ד חלוט החבר הורשע 7.2.4.67.2.5.5

ישיבות רצופות של האסיפה הכללית  )שלוש( 3 -החבר לא הופיע ל 7.2.4.77.2.5.6
  רותו בעמותה.המשכת חבאי החליט על הועד ו

לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא הועד לא יציע  7.3
הועד ולפני האסיפה הכללית. הועד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני 

לעיל, אלא  7.2 תקנהלא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים ב
  .םמי) יהעשר( 01אפשר לו לתקן את המעוות בתוך לאחר שהתרה בחבר ו

 

 .הודעות לחברי העמותה .8

יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר  ,הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר
מיליה, או בדואר , או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסירגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים

תשנה העמותה את מענו הרשום  ,. לפי בקשת החבר בכתבובלבד שהחבר ביקש זאת בכתבאלקטרוני) 
  בפנקס החברים.

 .זכויות החברים .9

  זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

 להשתתף בכל פעולות העמותה. 9.1

 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה. 9.2

 דות העמותה.לבחור ולהיבחר למוס 9.3

ה אשר ת הרצליעירייל למעטוזאת  באסיפה הכללית,) 1( אחדלכל חבר זכות הצבעה בת קול  9.4
   .) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכלליתאחוזיםשבעים וחמישה ( %75 לה יהיו בכל עת

 .חובות החברים .10

מוסדותיה של לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות  10.1
 .ההעמות

 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה. 10.2

בין על ידי השתתפות פעילה ובין  ,להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה 10.3
 על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.

 .(אם קבע) עדוהלשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע  10.4

שית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק אין החבר אחראי אחריות אי 10.5
 בדבר אחריות חברי העמותה.

 .החברים פנקס .11

או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה  ,מי שימונה על ידי יושב ראש העמותההעמותה או  נכ"למ
, / מספר תאגיד יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו מנכ"ל),

  ת חברותו ותאריך פקיעתה.תאריך תחיל

  

  
  אסיפה כללית -שלישי פרק 

 .כללי - האסיפה הכללית  .12

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת 
 מוסדותיה.

 .אסיפה כללית רגילה .13
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לא ונה, לפחות פעם בשהועד האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על ידי 
. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה חודשים ממועד סיום כל שנת כספים) שהש( 6יאוחר מתום 

  האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

  

  

 .סמכויות האסיפה הכללית .14

 הן, בין היתר, כמפורט להלן: - לרבות תקנון זהובכפוף לכל דין  - סמכויות האסיפה הכללית

 דין וחשבון כללי על פעולות העמותה.לדון ב 14.1

 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי. 14.2

 .תהביקורעדת ולדון בדין וחשבון השנתי של  14.3

 ., כמפורט להלן בתקנון זהועדהבחירת חברי לאשר את  14.4

 .תהביקורחברי ועדת לבחור את  14.5

 רואה חשבון לעמותה.למנות  14.6

 .זה, בכפוף ליתר הוראות תקנון תקנון העמותהלשנות את  14.7

 ., ככל שימונו ועדות לעמותהעדות של העמותהולדון בדיווחי ה 14.8

 קבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.ל 14.9

 , כמפורט בתקנון זה.הועדלאשר פעולות והחלטות  14.10

 .דיווחים לאסיפה הכללית .15

ועדות אחרות. ו תהביקורועל פעולות ועדת עד והיוצגו הדיווחים על פעולות  שנתיתבאסיפה כללית 
 ותחליט על אישורם.עד והתדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה  השנתית כלליתהאסיפה ה

 .ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  .16

לפי יוזמתו או על פי דרישה עד והתכונסנה לפי הצורך על ידי  ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  16.1
רישת ועדת מכלל חברי העמותה או על פי ד )עשירית( 1/10על ידי עד ולבכתב שתופנה 

 .עדוליום מהמועד שבו הוגשה הדרישה  )עשרים ואחד( 21וזאת תוך או הגוף המבקר הביקורת 

לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם  16.1קטן  בתקנהלא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור  16.2
חודשים ) לושהש( 3ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך  )עשרה( 10בהודעה מוקדמת של 

ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות 
החוקי הדרוש  ןכמנייהחוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה  ןוהמנייעד והאסיפות בידי 

 לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

 .תההצבעה באסיפה הכללי .17

להוראות בהתאם  , וזאתיפה הכלליתזכות השתתפות והצבעה באס תהא לכל חבר בעמותה 17.1
 לעיל. 9.4תקנה 

באמצעות ב"כ (כולל אסיפה נדחית לאחריה) תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית  17.2
ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר  ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן

 :בעמותה

חתום בידי הממנה או בידי מורשהו  ,סמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתבהמ 17.2.1
בחותמו או בחתימת יד נושא  -שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד 

, ובמסגרתו יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים משרה או מורשה שהורשו לכך
   .שעל סדר היום של האסיפה הנדונה
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שמכוחו נעשה  ,בעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחרהמסמך למינוי שלוח להצ 17.2.2
המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות 

שעות לפחות לפני  )ארבעים ושמונה( 48 עמותההדין, יופקדו במשרד הרשום של ה
המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא 

 עשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.יי

  

 

 עדוהמסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע  17.2.3
 :זו לעיל 17.2ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 

  (ע"ר),      לכבוד עמותת "

, ממנה בזה את עמותה__, מרח' __________, חבר האני הח"מ, ________
מרח' __________, שלוח להצביע ת.ז. _____________, __, ____________

, שתכונס ביום העמותהבמקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של 
  שלאחריה.נדחית __________ ובכל אסיפה 

  ת __________נחתם ביום __________ לחודש __________ בשנ

  .חתימה __________"

  

  

 .נוהלי קיום האסיפות הכלליות .18

ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס  )עשרה( 10הזמנה מוקדמת של  18.1
לכל חבר נים העומדים על סדר יומה תינתן יהאסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העני

כפי  או בכל דרך אחרת לכל חבר בעמותה או בכל דרך אחרת , בפקסבדואר רשוםבעמותה 
  .הועדשיקבע על ידי 

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות 
 כינוס האסיפה הכללית. ןלענייבאסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת 

 יםשנוכחובלבד חברים ) שני( 2 -החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ ןהמניי 18.2
שעה מן המועד ה )1/2( מחצית. אם כעבור צליה באסיפה הכלליתעיריית הר שנוכח נציגינציג

 תקייםת יחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפהי ין חוקיישנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנ
עיריית הרצליה באסיפה  שנוכח נציגשנוכחים נציגיובלבד  ללא כל צורך בהזמנה חדשה

  .הכללית

האסיפה, רשאית האסיפה הכללית נוכח בפתיחת  לקיום האסיפה הכלליתהיה המניין החוקי  18.3
 להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

ישב בראש כל אסיפה עד והיושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי  18.4
עדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן יכללית. בה

עדרו או סירובו של יישב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהיכללית, כיושב ראש באסיפה ה
יושב ראש מבין חברי כ את ותיק החברים לכהן תבחר האסיפה הכללית - ממלא המקום 

 העמותה הנוכחים באסיפה.

הצעת החלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה  18.5
 מהחברים הנוכחים באסיפה. )לישש( 1/3הצבעה חשאית על ידי לפחות 

בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט  18.6
 ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה. ןענייהאסיפה הכללית בכל 

 במקרה שלבכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד,  18.7
הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, 

 שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

 .החלטה בכתב .19
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חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה כל החלטה בכתב חתומה על ידי 
              , מטרותשינוי תקנוןכה כדין, למעט החלטות בדבר הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונער

 ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

 .ניהול פרוטוקולים .20

, עד נוסףוובידי חבר  בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה
  יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. םיהומשנחתם ביד

  

  

  

  

  
  עדוה -רביעי פרק 

 .הועדסמכויות  .21

יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא הועד 
 ותה.נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמ

 .הועדיושב ראש  .22

מתוקף תפקידו, אולם,  עדויכהן כיושב ראש הראש העירייה את אחדתמנה הרצליה מועצת העיר 
) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית שלושה( 3 -מקום שהעירייה שולטת ב

כיושב  ,להלן 26.1תקנה לפי הוראות  אשר מונו על ידה ,מבין חברי הועד אחר ראש ועדיושב לבחור 
  . , והכל בכפוף להוראות כל דין) והלאהרביעי( 4 - מהתאגיד העירוני ה ראש הועד

 הוועד.  אשרשב ליוממלא מקום קבוע  ימונהלא מובהר, כי 

 .עדוהחובות  .23

לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הועד על חברי 
  הכללית.

  

 .עדוהתפקידי  .24

 וסמכויותיו, בין היתר, הם כמפורט להלן:הועד קידי תפ

 .עדוהלנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי   24.1

 לבצע החלטות האסיפה הכללית. 24.124.2

, לצורך שיתופי , בעלי מטרות דומות למטרות העמותהאחריםהכרה לגופים  יתןל 24.224.3
 .פעולה

 להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה. 24.4

 57בכפוף להוראות תקנה , מה בשם העמותהלקבוע ו/או לשנות את זכויות החתי 24.324.5
 .להלן

 ., למעט ועדת הביקורתלהרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן 24.424.6

 למנות יועץ משפטי לעמותה. 24.524.7

למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף  24.624.8
 לאמור בפרק החמישי שלהלן.

 .הקשורים בעמותה אות של תקציבי הפרוייקטיםלבצע תכנון נ 24.724.9

 לקבוע נוהלי נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה. 24.824.10

 קוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.ילקבוע נוהלי פ 24.924.11



-10-  

 

 לקבוע נהלים לעבודת העמותה. 24.1024.12

להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה  רשאיהועד  24.1124.13
 ון זה ועל פי הדין.הכללית על פי תקנ

 .דין וחשבון כספי .25

דו"ח מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "הועד אחת לשנה יערוך  25.1
 הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית. .")כספי

ד כינוס לא פחות משבועיים לפני מוע תהביקורעדת וויאושר על ידי הדו"ח הכספי יוגש  25.2
 האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.

יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה עד וה 25.3
העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי 

 השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.

 דו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.ה 25.4

יהא אחראי להגיש לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  25.5
את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 

 .עדוהתום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי שלאחר  ביוני בשנה 30

תוספת המופיעים בהעניינים יכללו לפחות את אשר  ,הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון 25.6
 "). הדוח המילוליזו: " 25.6(להלן בתקנה  1980 - לחוק העמותות, התש"ם השלישית 

 .גש יחד עם הדוח הכספי שלהעמותה יוההדוח המילולי של  25.7

, החלות 1980 - לחוק העמותות, התש"ם  39 - א ו38(ד), 36 -(א) סיפה ו36, 30הוראות סעיפים  25.8
 .מילוליהדוח הין יכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לענהדוח הין ילענ

  

  

  

  

  

 

 .הועדבחירת חברי  .26

                עמותה, האסיפה הכללית של הבהחלטת חברי ועד העמותה ייקבע, מזמן לזמן, מספר  26.1
אשר חברים, כולל יושב ראש הועד, ) עשר-שבעה( 17שלושה( 13ובלבד שלא לא יעלה על 

 פקודת העיריות (נוסח חדש)בהתאם להוראות  ,הרצליהעלועל ידי מועצת העיר  יתמנוימונו
והתקנות שיותקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד 

ידי המועצה הדתית  ובנוסף על, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, 2006 -  ס"והתש   העירוני), 
בהתאם בהתאם להוראות כל דין והכל ו ,להלןבתקנון זה כמפורט הכל ו,           הרצליה

   :.חוזרי מנכ"ל משרד הפניםל

הרצליה, בהתאם  ימונו על ידי מועצת העיר ועדוועדחברי ) עשר- שנים( 12שמונה( 8 26.1.1
חברי מבין חברי הועד יהיו ) ארבעה( 4 , כאשרלהוראות פקודת העיריות (נוסח חדש)

נציגי עיריית הרצליה מבין חברי הועד יהיו ) ארבעה( 4 -ו מועצת העיר הרצליה
מבין חברי הועד יהיו ) ארבעה( 4 -ו שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה

 .שאינם נמנים על שתי החלופות הנ"ל ציבור נציגי

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו 
ונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית במועצת העיר הרצליה וכה

  הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

, תסתיים כהונתם של חברי ועד הרצליה עירהעם סיום כהונתה של מועצת כמו כן, 
עד ולא יאוחר וזאת  ,מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליהשהינם העמותה 

  .חדשהת עיר ים ממועד כינונה של מועצחודש) שלושה( 3מתום 
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  חברי וועד ימונו על ידי המועצה הדתית הרצליה.) חמישה( 5 26.1.2

רשאי לצרף אליו כחבר בועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר ועד שמקומו בועד הועד  26.2
כחבר ועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה מכל סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן 

 .לעיל 26.1כאמור בתקנה , הכל כזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובהשנתפנה. כל צירוף 

 עת:לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל  26.1הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה  26.3

 .להלן 27, בכפוף להוראות תקנה להפסיק את כהונתו של חבר הועד שנתמנה על ידם 26.3.1

למנות חבר ועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר שמשרתו תתפנה מאיזו  26.3.2
  סיבה שהיא.

בחתימת  כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה 26.4
הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם 

ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, 
 אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.תקנות נציגי העירייה, 

 ., בכפוף להוראות כל דיןר גם בועד החדשחבר הועד היוצא יוכל לכהן כחב 26.5

 התשס"ו ,נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני) 26.6
 . כחבר הוועד בעמותה, לא יהיה רשאי לפעול 2006 -

 .פקיעת חברות חבר ועד .27

 .ירייהולראש הע לועדחבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב  27.1

חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין  27.2
 .בהתפרקותו -במותו, ואם הוא תאגיד וכן , שט רגלואו פ

, וזאת חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא 27.3
 .לעיל 26.1.1קנה למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לת

חבר כצורף , אשר בשל כהונתו בהם לאחר סיום תפקיד או משרהמייד חבר ועד יחדל מלכהן  27.4
 הועד.

ה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועד ויהיו לו כל חבר ועד שהסתיימ 27.5
לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או  וז תקנההסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות 

 .או שחברותו בעמותה הופסקה שהועבר מתפקידו

 ברוב ,להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו האסיפה הכללית רשאית 27.427.6
 .באסיפה מקולות המשתתפים רגיל)שלושה רבעים( 3/4של חד מיו

אשר לעיל, ו 26.1.1על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות תקנה  האשר מונ ,חבר ועד 27.7
, בתוך שנהכאמור ישיבות  )שש( 6 -או מוועד העמותה, ישיבות רצופות של  )ארבע( 4 -נעדר מ

מוסמכת להודיע לאותו חבר וועד על הפסקת הרצליה ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר 
תה סיבה מוצדקת ישהי ,קבעהת העיר הרצליה זולת אם מועצחברותו בוועד העמותה, 

 .עיריית הרצליה לשלאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי וזאת להיעדרות, 

של חבר ועד, אשר מונה על ידי קת חברותו על הפס רשאית להורותהרצליה העיר מועצת  27.8
מאותו נבצר כי  ראתה, לאחר שלעיל 26.1.1מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 

 .אינו ממלא את תפקידו כראויהוא או ש ,למלא את תפקידוחבר וועד 

תסתיים כהונת החבר  - לעיל 26.1.1ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה  27.5
העירייה בהתאם אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג יימו באותו חבר ועד כאשר יתק

 .2006 -לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני),  התשס"ו 

 26.1.2הרצליה, בהתאם להוראות תקנה הדתית  המועצהחבר ועד, אשר מונה על ידי  27.627.9
כאמור ישיבות  )שש( 6 -או מוועד העמותה, ישיבות רצופות של  )ארבע( 4 - נעדר מלעיל, ואשר 
הרצליה מוסמכת להודיע לאותו חבר וועד הדתית  המועצהללא סיבה סבירה, תהא בתוך שנה, 

תה סיבה ישהי ,קבעההרצליה הדתית  המועצהזולת אם על הפסקת חברותו בוועד העמותה, 
 .מוצדקת להיעדרות
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על הפסקת חברותו של חבר ועד, אשר מונה  אית להורותהרצליה רשהדתית  המועצה 27.727.10
נבצר כי  ראתהלעיל, לאחר ש 26.1.2הרצליה, בהתאם להוראות תקנה הדתית  המועצהעל ידי 

 .אינו ממלא את תפקידו כראויהוא או ש ,למלא את תפקידומאותו חבר וועד 

 .עדוהנוהלי ישיבות  .28

או הועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הועד ועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. יקבע את מהועד  28.1
 מי שהוסמך על ידו.

 מחציתובלבד שלפחות  הקיים באותה עתהועד רוב חברי יהא  עדוין החוקי בישיבות היהמנ 28.2
ה שמקרב הסגל ת הרצלימהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריי )1/2(

שעה מן המועד שנקבע ה )1/2( מחצית. אם כעבור ה בועדת הרצליי עירייהבכיר של עובד
ללא כל  תקייםתייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה  ין חוקייימצא מנילא לישיבת הועד 

מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה  )1/2( מחציתובלבד שלפחות  צורך בהזמנה חדשה
 .ה בועדת הרצליגל הבכיר של עובדי עירייה שמקרב הסת הרצליו/או נציגי עיריי

הועד להמשיך בדיוניו , רשאי הישיבהנוכח בפתיחת ישיבת ועד לקיום היה המניין החוקי  28.3
 .ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך

שנתקבלה הועד תחייב את העמותה כהחלטת עד וההחלטה בכתב חתומה בידי כל חברי  28.4
 ן.בישיבה שנתכנסה ונערכה כדי

והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל עד והראש בישיבות ישב ביהועד יושב ראש  28.5
חליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא י ,הועדעדרו של יושב ראש יישיבה. בה

 בתחילת הישיבה.עד והאת מקומו חבר שייבחר על ידי 

 יף בסדר היום.לכלול סע הצעההועד עד רשאי להגיש ליושב ראש וכל חבר  28.6

כל ההצבעות בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד,  28.7
  .עד יוכרעו ברוב קולותוב

היו הדעות בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד,  28.8
  .ולו בלבד, זכות הכרעהעד והליושב ראש שקולות תהא 

יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותהלי של מנהלה הכל 28.9
 .עדוהכל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל 

 .עדוהסמכויות  .29

יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט עד וה 29.1
  .להלן 67, בכפוף להוראות תקנה .הועדחברי 

  .עדת כספיםוומבין חבריו רשאי למנות הועד  29.2

ולמסור לועדות אלה את הועד עדות משנה המורכבות מחברי ולמנות מעת לעת  מוסמך עד וה 29.3
עדות כל הסמכויות ונים האלה תהיינה לייני העמותה ובכל הענייהטיפול בחלק מסוים מענ

עד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא עם זאת, הוו. עדוהשנמסרו להן על ידי 
  .ועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זהלו

   .בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הועד

  רשאי לבטל את הועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. הועד 

 חברים. ) ניש( 2 -כל ועדה תימנה לא פחות מ

עדות תוכלנה ויעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך היביא לידעד וה
  להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.

שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר עדות ולמנות  ,מעת לעת ,מוסמךעד והכמו כן, יהיה 
ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על הועד מורכבות מחברי תהיינה 

בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות . פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועדביצוע 
 .לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הועד

רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת עד וה 29.4
להעביר בכל דרך אחרת טלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן וימקרקעין ומ

 , בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה. .נכסים כאלה בשם העמותה
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דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן  ,עת לעתמ ,רשאי לקבועעד וה 29.5
 .כל דיןלתקנון זה והוראות בכפוף , תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה

כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך  או הוועדויושב ראש היה  29.6
ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות  ועדהבתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר 

בתפקידו עד לכינוס הקרוב של עד והלבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי 
 פקידו.האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את ת

 .הודעות לרשם העמותות .30

יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק  ימים מביצוע השינוי) שבעה( 7החברים בועד בתוך 

  הודיע לרשם על פי הדין., וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת לזמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .כליםיפרט .31

ורישום שמו עד והאחראי לניהול פנקס חברי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
  של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

 .עדוסייגים לכהונה ב .32

  אחד מאלה: ,עדוהלא יכהן כחבר לעיל,  .527בכפוף להוראות תקנה 

 מי שאינו חבר בעמותה. 32.1

 .מי שנותן שירותים לעמותה בשכר 32.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 32.3

ופי בעבירה לפי סעיפים סבעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק חלוטמי שהורשע בפסק דין  32.4
אחרת שיש עמה קלוןאו בעבירה  ,1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  438עד  414-ו 297עד  290

ות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד שלדעת רשם העמות
 .או כחבר ועדת הביקורת

עצמו אם הנציג אף תאגיד החבר בעמותה,  ו שלנציגגם עד והתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  32.5
 בעמותה. אינו חבר

 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר. 32.6

  

 
  המנהל הכללי -פרק חמישי 

 .הל כללי לעמותהמינוי מנ .33

, ימונה ו/או ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים להלן 66בכפוף להוראות תקנה בכפוף להוראות כל דין, 
 באישורו של יושב ראש העמותה.ועד וההמנהל הכללי של העמותה על ידי יפוטר 

 .תפקידי המנהל הכללי של העמותה .34

 :כל דיןלתקנון זה ולהוראות , עדוהבכפוף לאישור (אם וככל שימונה) ללי תפקידיו של המנהל הכ

 ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.על כל פעילויותיה ותפקידיה לנהל את העמותה  34.1

 עד.ולהכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור ה 34.2

 י האסיפה הכללית.עד שיציגה בפנולהכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור ב 34.3

להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע  34.4
 עד.ואת משכורתם, והכל באישור ה

וכן של כל הגופים המוסמכים  דועוובלשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית  34.5
 ה ורכושה של העמותה.האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייני
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לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים  34.6
והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים 

 עד.וסטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטיים, הכל בהתאם להנחיות ה

העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות  להשקיע את כספי 34.7
ה של , להוציא כספים לצורך ניהול ענייניעדוהשרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי 

להשתמש בכספי העמותה וברכושה למען מימוש  , וכןמילוי מטרותיהשם העמותה ול
 מטרותיה כאמור.

ם ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל לקבל הקצבות, תרומות, מענקי 34.8
 .זה תקנוןוראות וה בהתאם להוראות החוק

לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות  34.9
 הבנק.

להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או  34.10
שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל עירוני, ככל 

ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויותיה, כולם או 
 מקצתם.   

 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש. 34.11

 .סמכות שיורית .35

  .עדולהכללי  ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהלהיה 

  

  
  יושב ראש העמותה -שישי  פרק

 .יושב ראש העמותה .36

יושב יהיה  ,וכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכללית , בתוקף תפקידו בלבדראש עיריית הרצליה
 ראש האסיפה הכללית.יכהן כיושב הוא וראש העמותה 

 .תפקידי יושב ראש העמותה .37

 תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:

 בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ. לפעול 37.1

 .עדוהבהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות גופים הרלוונטיים להנחות פעולת ה 37.2

 .לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק 37.3

 והוראות החוק. הלקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון ז 37.4

 ויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית.להגביל את ה 37.5

 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן. 37.6

 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה. 37.7

  

 

 .ממלא מקום יושב ראש העמותה .38

, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, האסיפה הכלליתיבחר על ידי יממלא מקום יושב ראש העמותה 
מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה  שנים. ממלא) חמש( 5לתקופה של 
  באופן זמני מלמלא את תפקידו.מיושב ראש העמותה כאשר יבצר 
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  ומבקר פנים קורתיעדת בו -שביעי פרק 

 .כללי -עדת הביקורת ו .39

הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה  הענייניתבדוק את  תהביקורועדת 
  אישור הדו"ח הכספי. ןלענייהאסיפה הכללית את המלצותיה  ותביא בפני

 .עדת הביקורתותפקידי  .40

 , בין היתר, יהיו כמפורט להלן:תהביקורעדת ותפקידיה וסמכויותיה של 

  לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה; 40.1

  ן;לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכו 40.2

  לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; 40.3

  להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה; 40.4

העמותה , בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותהלעמוד על ליקויים בניהול  40.4
דרכים לתיקונם; מצאה לוועד העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע 

בה אחת לפחות לעניין הליקוי ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישי
                בנוכחות המבקר הפנימי או  -, וככל הניתן בעמותההנדון בלא נוכחות של נושאי משרה 

רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר 
מור לשם הצגת עמדה להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כא

  ;בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה

יניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, ילבדוק את ענ 40.5
  לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 .והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכלליתעד וה, שהוכן בידי בדיקת הדו"ח הכספי 40.6

או  על פי כל דיןתפקיד ביקורת או  ,עדוהאו כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית,  40.7
 .על פי שיקול דעתהועדת הביקורת תחליט עליו ש

 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית. 40.8

ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים העמותה לבחון את מערך הביקורת הפנימית של  40.9
הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה  לרשותו המשאבים והכלים

ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב,                       הוועד של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור 
  ולגודלה;העמותה בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 

א את המלצותיה לפני                   לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהבי 40.10
  לחוק;ה 31ף מי שקובע את שכרו לפי סעי

בקשר לליקויים בניהול ענייניה העמותה לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי  40.11
  ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

  לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; 40.1240.9

 40 בתקנהועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור להביא לפני הו 40.1340.10
  .זו

 .עדת הביקורתוישיבות  .41

 פעמים בשנה.) שלוש( 3תכונס לפחות  תהביקורועדת  41.1

עדת וחברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ) שהשלו( 3עדה הוא ומנין חוקי לצורך ישיבת ה 41.2
 או ממלא מקומו. תביקורה

"), לא הוועדהזו: " 41מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה  41.3
יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש 

 -הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם 

עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת  41.3.1
 הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;



-16-  

 

, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים לעיל 41.3.1תקנה מבלי לגרוע מהוראות  41.3.2
 ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.הם להיות נוכחים בעת הדיון 

המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן,  41.4
וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, 

 ם לכך.ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טע

הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של  41.5
 העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

 .עדת הביקורתומינוי  .42

 5 -ולא יותר מ) שהשלו( 3, שתמנה לפחות תהביקורעדת ותמנה את  השנתית האסיפה הכללית
חברי מועצת העיר הרצליה ידיעל  נמניםמתמניםקשורים מבין חברי העמותה שאינם  בריםח) חמישה(

, בוועד העמותה המועצה הדתית הרצליהנציגי ו/או  הרצליה עיריית מקרב הסגל הבכיר של עובדיו/או 
או רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון , וממלא מקומו תהביקורעדת ויושב ראש כולל 

קורת, יחולו יעדת בו. מונה רואה חשבון במקום הוראות החוק, בהתאם לתהביקורעדת ובמקום 
 על רואה החשבון כאמור. המחויביםהוראות פרק זה בשינויים 

 .עדת ביקורתומשך כהונת חברי  .43

, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של שנים) שלוש( 3יכהנו בתפקידם במשך  תהביקורחברי ועדת 
 .חבר ועדת הביקורת לפני כן

 .עדת ביקורתובר התפטרות ח .44

 ועדה.וקורת רשאי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש היעדת בוחבר 

 .סיום כהונת חבר ועדת ביקורת .45

למנות חבר  ת הביקורת, רשאים החברים האחרים בועדתהביקורנתפנה מקומו של חבר ועדת  45.1
 אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.

 ברוב ,במשך תקופת כהונתו תהביקורלהדיח מתפקידו חבר ועדת  לית רשאיתהאסיפה הכל 45.2
אסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות מקולות המשתתפים ב) שלושה רבעים( 3/4 מעל של מיוחד

 .  לטעון את טענותיו

 .עדת הביקורתושינויים בהרכב  .46

רשם העמותות על הרכב ידאג לדווח בכתב ל ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של 
או בתוך פרק זמן קצר יותר  ימים ממועד ביצוע השינוי) שבעה( 7בתוך  תהביקורושינויים בהרכב ועדת 

  .אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת .47

 בות.יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישי תהביקורעדת ויושב ראש 

 .עדת הביקורתוקבלת החלטות ב .48

 יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.   תהביקורהחלטות בועדת 

 .בדיקת הדו"ח הכספי .49

תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני  תהביקורעדת ו 49.1
את הדו"ח הכספי  מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק

 .עדולותגיש ממצאיה 

חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח ) ששה( 6 -לא יאוחר מ 49.2
והערות  תהביקורעדת והכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי 

 , לאישור האסיפה הכללית.עדוה

 .פרטיכלים .50

הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון  ינוהל פרטיכל תהביקורבישיבת ועדת 
  ורישום החלטות.
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 .תהביקורסייגים לכהונה בועדת  .51

 לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:  

 מי שאינו חבר בעמותה. 51.1

 .מי שנותן שירותים לעמותה בשכר 51.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 51.3

רת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה בעבי חלוט מי שהורשע בפסק דין 51.4
 קלון.

נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג  ועדת הביקורתתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  51.5
 .עצמו אינו חבר בעמותה

 .תהביקורוכחבר ועדת  הועדלא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר  51.6

52. .  

  .מבקר פנים .52

             ובהסכמת ועדת הביקורת, ועד העמותה ל ידי תהא רשאית למנות מבקר פנים עהעמותה  52.1
עלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה השנתי של החברה ישמחזורה וככל 

              חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, הוועד המשפטים, יהא  יותר שקבע שר
             , 1999 -, התשנ"ט לחוק החברות 153עד  501 - , ו148(ב) עד 146סעיפים לפי הוראות 

וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, הוועד בשינויים המחויבים. לא הגיעו 
העמותה מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות  .תכריע האסיפה הכללית

 על הוראות הדין.מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה 

 לחוק הביקורת הפנימית,  10עד  8 -(ב) ו4(א), 3על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים  52.2
 .1992 -התשנ"ו 

הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הוועד המבקר הפנימי יגיש לאישור  52.3
 הנראים לו.יאשרה, בשינויים והוועד לחוק, א) 6( 30הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 

או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, הוועד יושב ראש  52.4
 בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.

בנוסף               והעמותה , למנכ"ל הוועדמבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש  52.5
יקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות ליושב ראש ועדת הב

 לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.

כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על  52.6
) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת לישיםשני ש( 2/3ברוב של לפחות הוועד כך 

בפני הוועד ובנוסף ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני 
 ועדת הביקורת.

  

  
  רואה חשבון -שמיני  פרק

 .מינוי רואה חשבון .53

סיפה וישמש במשרתו עד לא השנתית רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית
 לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון. ךשתיער השנתית הכללית

 .הנוהל במינוי רואה חשבון .54

לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית  54.1
 השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.
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ימים לפני מועד האסיפה  )עשרה( 10לעמותה לפחות  רתימסלעיל,  54.1תקנה הודעה כאמור ב 54.2
 הכללית.

העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את  54.3
 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.) שבעה( 7תפקידו, 

 אה חשבון העומד לסיים את תפקידו.לא יחולו על מינוי מחדש של רו תקנה זוהוראות  54.4

 .סיום כהונת רואה החשבון .55

 למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכלליתעד והמשרתו של רואה חשבון, רשאי  התפנתה
 .השנתית

 .שכר רואה החשבון .56

  שכרו של רואה החשבון.אשר את הצעת הועד בנושא האסיפה הכללית ת

  

  
  שונות -תשיעי  רקפ

  .זכות חתימה .57

) בעלי שני( 2 - , אך לא פחות מלמי תהא זכות חתימה בשם העמותה ,מעת לעת ,יחליט ועדה 57.1
) אחד( 1לפחות ובלבד ש ,אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, זכות חתימה

נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי או ו/ראש העירייה יהיה  ניהםמבניהםמבי
בכל דבר והכל  ,העמותה לא ניתן יהיה לחייב את. במסגרת וועד ן, אשר מכהעיריית הרצליה

מקרב הסגל הבכיר שהינו לא חתימת מורשה החתימה ל או לצורך פעולות מסוג מסוים ןועניי
 . העמותהה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד ת הרצליעירייעובדי של 

(אך במפורש לא חייב) לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי  58.1על אף האמור בתקנה  57.257.1
) מהמחזור הכספי השנתי שני אחוזים( %2 התחייבויות כספיות שאינן עולות עללקבוע, ביחס ל

) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים שלוש( 3הממוצע של העמותה במהלך 
, גם חתימה מורשי) שני( 2ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת כי והמבוקרים של העמותה, 

 .די עיריית הרצליהנציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובאינו אם איש מבניהם 

בדבר  ךותאריעד והאישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת  57.357.2
 זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

  .שינוי התקנון .58

 :להלן, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן 74מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 

 )שבעים וחמישה אחוזים( %75של של תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב  58.1
  ., בכפוף להוראות כל דין.קולות הזכאים להצביע באותה אסיפהמ

ל מקום אחר במסגרת , או בכלהלן 59ומבלי לגרוע מהוראות תקנה  זו 58על אף האמור בתקנה 
עיריית מאת  אך ורק לאחר קבלת אישור בכתבתקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף 

רשם  לאישורולהלן  74.3להוראות תקנה לאישור, והכל בכפוף לשינוי המוצע הרצליה
  .העמותות

תהיינה  לאזו  58.1לעיל ותקנה  2תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה  לאכמו כן, מטרות העמותה 
לעיל ישונו מטרות העמותה ו/או  58.1ניתנות לשינוי. היה וחרף האמור בפסקה זו של תקנה 

  הדבר עילה לפירוק העמותה. זו יהווה 58.1תשונה תקנה 

  הועד יהא רשאי למנות ועדת תקנון, אשר מתפקידה יהיה להציע לאסיפה הכללית 

  

  

 

 .תובא לדיון באסיפה הכללית העמותההצעת החלטה לשינוי תקנון  58.2
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, עמותה במטרה אחרתהשינוי מטרה של בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, 
), "מטרהו: "ז 58.2 תקנהבלהלן בפירוק (העמותה  לגבי ייעוד נכסיזה או שינוי הוראות תקנון 

), "שינוי מטרות": וז 58.2 תקנהבלהלן או גריעה מהן ( ,וכן הוספת מטרה למטרות עמותה
ועד הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו היתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר ש

ין ייות שקיבלה על עצמה העמותה לענלמטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבו
 .זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה

יהא אחראי להודיע לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  58.3
או בתוך פרק זמן קצר יותר  ימים ממועד השינוי) שבעה( 7על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 

 .יווח כאמוראם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לד

  

 

  .החלטות מיוחדות .59

במסגרת המפורטים  ,בענייניםההחלטות על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, 
אסיפה הכללית מהקולות ב )שבעים וחמישה אחוזים( %75תתקבלנה רק ברוב של להלן, זו  59תקנה 

, וכן בהסכמת אם נקבע אחרת בתקנון זה לעניין מסוייםאלא וועד העמותה, לפי העניין, או בישיבות 
  :המועצה הדתית הרצליה

במטרות י ונשיכל שינוי בתקנון העמותה, ולרבות לעיל,  58תקנה מבלי לגרוע מהוראות  59.1
  ;סגרת תקנון זהבמ במינוי חברי וועד העמותהבהוראות הקשורות העמותה ו

 גון מחדש ו/או פירוק של העמותה;אר/או ו וגעת למיזוגהנהחלטה  לכ 59.2

הסכמה בין ייקבע ב ,פירוק העמותהבדבר החלטה קבלת , כי בכל מקרה של עוד מוסכם
"מוסד הציבורי" אליו יועבר רכוש העמותה,  - עיריית הרצליה לבין המועצה הדתית הרצליה ה

ובהיעדר הסכמה בין  -על עצמו את חובות והתחייבויות העמותה ייטול  , אשרהגוףייקבע וכן 
כאמור, תועבר ההחלטה בנושא לגבי זהות הגופים עיריית הרצליה והמועצה הדתית הרצליה 

  .דתלשירותי לראש עיריית הרצליה ולשר 

לכל גוף שהוא וכן כל הוועד יות כוסמת או האצלוועד העמותה ה על הקמת ועדה של טלל החכ 59.3
  וי סמכויותיו;ניש ואהוועד על שינוי מבנה החלטה 

  ;בתאגיד מוחזקהשקעה ו מוחזק אתאגיד ה על הקמת טלהח לכ 59.4

 ;העמותהתחומי עיסוקה של ו/או הרחבה ו/או צמצום בנוי יש 59.5

 שינוי בזכויות החתימה של העמותה; 59.6

אזרחית הקבורה (בהתאם להלכות הדת היהודית) והיהודית  -דתית הקבורה השינוי בתמהיל  59.7
(לרבות החלטות , למעט במקרים בהם ישתנו הוראות הדין במסגרת בית העלמיןחלופית,  -

במקרים כאמור לא  - ממשלת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשירותי דת)
יידרש הרוב כאמור לעיל והעמותה תנהג בהתאם להוראות הדין החדשות, וזאת ללא צורך 

  העמותה; בקבלת החלטה במסגרת מוסדות

  ;העמותההחלטה על מכירת ו/או שעבוד כל או רוב נכסי  לכ 59.8

. מבלי לגרוע שינוי תנאי ההתקשרות למתן שירותים על ידי המועצה הדתית הרצליה לעמותה 59.9
, הקבורהמהאמור בתקנון זה, היה ותתעוררנה מחלוקות בהיבטים הלכתיים בקשר עם ביצוע 

  .אשון לציוןהר -לישראל הראשי  יובא הדבר להכרעת הרב

  .מען משרדה של העמותה .60

על שינוי מען משרדה ישיבה רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה עד וה 60.1
 הרשום של העמותה.

יהא אחראי להודיע לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  60.2
או בתוך פרק זמן  ועד השינויימים ממ) שבעה( 7על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 

 .קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

  .שימוש בשם העמותה .61

שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת 
  (ע"ר)".הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "
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  .תוקף פעולות .62

או המנהל  או כל ועדה אחרת תהביקוראו של חבר ועדת עד והלא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר 
  בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.הכללי של העמותה 

  .ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון .63

ותיה ומצבה הכספי העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקא 63.1
, 1980 -תוספת השניה לחוק העמותות, התש"ם ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים ב

 .ןהעניילפי 

וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי  תהביקורעד או ועדת וכל חבר  63.2
ד עד ו/או עובוהחשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר 

 העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.

  .ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה .64

העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בכפוף להוראות כל דין,  64.1
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה חבות שתוטל עליו עקב  בה, כולה או מקצתה, בשל

 אחת מאלה: כל, בבעמותה

, ובלבד שנושא המשרה לא פעל הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר 64.1.1
 .במכוון או בפזיזות

הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  64.1.2
 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

 ד אחר.חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגי 64.1.3

בדיעבד וכן לתת התחייבות  העמותה רשאית לשפות נושא משרה בהבכפוף להוראות כל דין,  64.2
פעולה חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב  , בשלמראש לשפות נושא משרה בה

 אחת מאלה: , בכלשעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה

ר על פי פסק דין, לרבות פסק חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אח 64.2.1
 דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

עקב  לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה ת,סבירוהתדיינות הוצאות  64.2.2
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך 

בלי שהוטלה עליו חבות מושרה, כתב אישום נגד נושא המואשר הסתיים בלא הגשת 
 שא המשרה,ונ כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד

אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 
   -בפסקה זו . פלילית

ו סגירת משמע -ין שנפתחה בו חקירה פלילית יסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענ
(בסעיף  1982 -  לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה "חוק סדר הדין הפלילי" :קטן זה
 -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"ואילו  לחוק סדר הדין הפלילי; 231לפי סעיף 
ל פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי שהוטלה ע ,חבות כספיתמשמעה, 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס 1985 -  לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
  ין הפלילי, עיצום כספי או כופר; לפי הוראות חוק סדר הד

שהוציא נושא המשרה או  ת התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין,והוצא 64.2.3
ת משפט, בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי בי המשרהנושא  בהן שחויב

ר, או באישום אחגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד בהליך שהו
, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת פלילי שממנו זוכה

 מחשבה פלילית.

. תהביקורעדת ותינתן בידי ר לעיל, החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמו 64.3
 עד.וטעונה אישור ה תהביקורהחלטת ועדת 

לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי  רשאושרו כאמו לשיפוי החלטות 64.4
 אישי בהחלטה. ןעניי תהביקורעד או לרוב חברי ועדת וה



-21-  

 

יפוי לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לש זו 64חרף האמור בתקנה  64.5
לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על 

 פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

יושב  ,ממלא מקומויושב ראש העמותה, כולל בעמותה, , "נושא משרה" זו 64תקנה לצורך  64.6
קורת, מזכיר, גזבר, יעד, חבר ועדת בו, חבר של העמותה כלליהמנהל ה, תהביקורעדת וראש 

, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף של העמותה מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי
 אם תוארו שונה.

  .התקשרויות .65

להזמנת עבודה והעברת זכויות  ביצוע עסקה בטובין או במקרקעין אול כל התקשרויות העמותה
והתקנות  1992 - על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב , תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, במקרקעין

, 1987 -שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 
   .המחויביםהמחוייבים.בשינויים 

  .מקרקעין ותמורת מקרקעין .66

תבוצענה בכפוף לעריכת מותה, העאשר בבעלות  ,להעברת מקרקעיןהעמותה כל התקשרויות  66.1
  .ובכפוף להוראות כל דין .עיריית הרצליהמכרז, לפי הכללים החלים על 

למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה  תהא רשאיתלא העמותה  66.2
ברוב חבריה ובאישור הרצליה החלטת מועצת העיר בהתאם לשנים, אלא ) חמש( 5העולה על 

 .   . שהוסמך לכך מטעמו שר הפנים או מי

עיריית הרצליה, על ידי לעמותה הועברו  , אשרכספי התמורה ממכירת המקרקעין 66.366.2
שר באישור והרצליה , באישור מועצת העיר ת העמותהישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאי

, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר  או מי שהוסמך לכך מטעמו הפנים
  ורה.בכספי התמ

  .העסקת עובדים .67

 .כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים 67.1

ולאחר שעמד בפני ועדת  שלא על פי מכרז פומביבעמותה לא יתקבל אדם לעבודה  67.267.1
 .הועדבחינה שתוקם על ידי 

  .הת הרצלייויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריהעמותה כללי המכרז ייקבעו על ידי 

 ה.ת הרצליסולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריי 67.367.2

תיעשה בכפוף לחוזרי בעמותה בכירים  עובדיםמנכ"ל ועובדיםמובהר, כי העסקת 
 ., המתפרסמים מעת לעתמנכ"ל משרד הפנים

 לה, יחולו גם עת הרצליכללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריי 67.467.3
 עובדיה.והעמותה 

  .תמיכות .68

, מתוך בין תמיכה ישירה ובין עקיפה, ו/או במוסדות ציבור , בכל גוף ו/או אדם תמוךתלא העמותה 
תקציב שיועבר לה מאת עיריית הרצליה. ככל שיועברו לעמותה כספים ממקורות שאינם עיריית 

ת ציבור, בהתאם לכללי התמיכות החלים על עיריית הרצליה, הרצליה, תוכל העמותה לתמוך במוסדו
 . בשינויים המחויבים

  .הגבלת אשראי .69

  .1985 - אשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה  ולא תערוב לא תקבלהעמותה 

 .דיווח לרשות .70

למועצת העיר , יוגש יר הרצליהמועצת העאו עיריית הרצליה אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש 
דו"ח בכתב על  ועד העמותה, רויו"(אם וככל שימונה מנכ"ל לעמותה) , על ידי מנכ"ל העמותה הרצליה
  .העמותהפעילות 

  .זכויות הצבעה במוסדות העמותה .71
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  .העמותהמוסדות כל כויות הצבעה בזלעיריית הרצליה יובטח רוב 

  

  .הוצאות הנהלה והוצאות כלליות .72

החשב הכללי, כפי שתהיינה ת ובהתאם להוראתקבענה נהלה והוצאות כלליות של העמותה הוצאות ה
  .מפעם לפעם

  .הוצאות לגיוס תרומות .73

  .תרומהכל מהערך הכולל של  40%עלה על תלא  ותסך ההוצאה לגיוס תרומ

  

  

  

  

  

  .החלטות הטעונות אישור שר הפנים .74

בנושאים העמותה החלטה שקיבלה  בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל
שר הפנים או מי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי על ידי המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה 

  שהוסמך לכך על ידו:

  .לעמותהסניף  עמותת בת או חברת בת אוהקמת  74.1

 .ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר 74.2

 כל שינוי בתקנון זה. 74.3

 ,הת הרצליה או לעובדי עירייהרצלי או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העירתשלום שכר  74.4
 כנציגיה.בעמותה אשר יכהנו 

 .העמותהה, על ידי ת הרצליספקת שירותים שהם בסמכות עירייה 74.5

  

  

  

  471\7\1\5\ב
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  כללי -ראשון פרק 

 .שם וכתובת העמותה .1

 (ע"ר). תיקאזרח הווההקשישעמותה למען  הרצליה -עלה יהא: שם העמותה  1.1

 .")עמותהה(להלן: "

או בכל כתובת , הרצליה, 86שמאי רח' יהיה בכתובת:  כתובת משרדה הרשום של העמותה 1.2
 עד.ואחרת, עליה יחליט ה

 .ההמטרות שלשמן נוסדה העמות .2

  כדלקמן: -בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה  - מטרות העמותה תהיינה 

 בני הגיל השלישיהקשישיםוחת ביישוב למען רו בני הגיל השלישיהקשישיםלאגד נציגי  2.1
 .בקהילה

  .בחיי הקהילה והחברה את בני הגיל השלישיהקשישיםלשלב  2.2

בתחומים  לבני הגיל השלישילקשישיםלפתח ולנהל שירותים נחוצים  ,להקיםלתכנן, ליזום,  2.3
  .שונים

  בקהילה. בני הגיל השלישיהקשישיםלקדם פעולות שונות המקדמות את רווחת  2.4

 .יםנזקקלבני הגיל השלישי הלקשישים נזקקיםלסייע סיוע כספי או אחר  2.5

 .יעוד והמשכיות .3

 ,)")החוק(להלן: " 1980 -תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ם  נההעמותה הי 3.1
, הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית

 ,להלן) 68(בכפוף לתקנה  ,באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות באמצעות
לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, 

לאסוף  ,להלן) 71(בכפוף לתקנה  ,מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות
, טית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיהכספים, לעשות כל פעולה משפ

, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם הוראות כל דיןול בכפוף לסמכויות העירייה
ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין 

, והכל בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות להלןש לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות
 :כל דין

לקבל מתנות, תרומות ועזבונות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה  3.1.1
 בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.

לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות  3.1.2
 .ה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותההעמות

 .(בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה)

 .ואת נושאי המשרה בעמותה לבטח את נכסי העמותה 3.1.3

לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר,  3.1.4
 .פעילות העמותה, וכן לגייס מתנדבים למשכורת ותשלומים שונים

, כפי פעילויותמוסדותלהקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או  3.1.5
 שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמותה ופעולותיה.

במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות להשקיע את כספי העמותה  3.1.6
וף לחוזרי מנכ"ל , בכפ.ימצא לנכוןעד והכפי שנאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל 

  משרד הפנים ולהוראות כל דין.

 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה. 3.1.7

בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, להשתתף ולשתף פעולה  3.1.8
 46גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף שאותם  ובלבדמקצתן,  כולן או

שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת בתנאי , כןופקודת מס הכנסה, ל
 ,תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים ,מטרות העמותה

הן העמותה והן אותם ובתנאי ש ,תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות
 .בביצוע הפעילותיחד גופים יהיו מעורבים 
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לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום,  ,בארץ ובחו"ל ,ת מתורמיםתרומולגייס  3.1.9
 לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.

 .הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן ,לעשות כל פעולה חוקית 3.1.10

 בכל נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה 3.2
 בין חבריה אסורה. , במישרין או בעקיפין,צורה שהיא

 .פירוק העמותה .4

מן  )שני שלישים( 2/3בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של העמותה רשאית,  4.1
על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד להחליט , המצביעים באסיפה

יום מראש על מועד  )דואחואחתשרים ע( 21של שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה 
 האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.

החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של  4.2
, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את הועדרוב חברי 

 ממועד תחילת הפירוק. )אחת( 1חובותיה במלואם בתוך שנה 

 ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק) יום עשר-ארבעה( 14מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור  4.3
 זה. ןלעניי, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר כאמור

רכוש כל יועבר בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, מקרה כל ב 4.4
והמאושר לפי  ) לפקודת מס הכנסה2(9כמשמעותו בסעיף "מוסד ציבורי" אחר, העמותה לידי 

יקבע יאשר אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה,  ,לפקודת מס הכנסה 46סעיף 
 .להלן 57.257 תקנהב, והכל בנוסף לאמור ולא יחולק בין חבריה ,על ידי עיריית הרצליה

  

 

  עמותהחברות ב - שני פרק 

 .עמותהברות בח .5

  עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה. 5.1

             בכפוף להוראות וזאת  אסיפה הכלליתלמועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציג מטעמה 
                      אתייצג ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, מבלי לגרוע מהאמור . כל דין

  .אש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיררעיריית הרצליה באסיפה הכללית 

יהא רשאי ) יתלבאסיפה הכל (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליהראש העיר הרצליה 
לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו 

  חבר בעמותה.

 .אינם נציגי עיריית הרצליהשבנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה חברים  5.2

כל תאגיד , המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל אדם בגיר 5.3
עמותה, ללא הבדל כשר להיות חבר בהעוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה 

 .גזע, דת או מין

  .)יםשבע( 70 ולא יעלה על חברים )שבעה( 7 - מספר חברי העמותה לא יפחת מ 5.4

 היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. עמותההחברות ב 5.5

הינם . חברי העמותה מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות 5.6
 .בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה

ל תמורה או החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקב 5.7
 פרס כלשהם. 

 .לעמותה יםחברקבלת  .6

העמותה בנוסח לועד , יגיש בקשה עמותהכל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר ב 6.1
 כדלקמן:
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ומעוניין  (ע"ר)      בר בעמותת "אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות ח
אם אתקבל כחבר וקנונה ידועים לי . מטרות העמותה ותלתרום לקידום מטרות העמותה

  העמותה."האסיפה הכללית של , אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות עמותהב

) שני שלישים( 2/3של תתקבל בהחלטה  בעמותהכחבר חדש  החלטה בדבר קבלת המבקשה 6.2
 אסיפה הכלליתתהא למבקש זכות ערעור בפני ה. באין החלטה כאמור, הועדמכלל חברי 

 .) מקולות המשתתפים בהצבעהשני שלישים( 2/3של ליט על כך ברוב שתח

כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות  עמותהעם אישור קבלת המבקש לחבר ב 6.3
 כמפורט בתקנון העמותה.

                       לא יהיו קרובי משפחה ביניהם. עמותהבכל מספר חברים שהוא, רוב החברים ב 6.4

 .חברות בעמותהפקיעת ה .7

, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי עמותההתנאים לחברות ב 7.1
, כקבוע לועדהוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה 

 .להלן 7.2.2בתקנה 

 להלן: רועים המפורטיםיתפקע בקרות אחד מהא עמותההחברות ב 7.2

 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו. 7.2.1

בכתובת משרדה הרשום של , לועדבפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב  7.2.2
 יום מראש. )שלושים( 30לפחות העמותה, 

 , כמפורט להלן.עמותהבהפסקת חברותו ב 7.2.3

, להחליט על הפסקת חברותו של חבר הועדהאסיפה הכללית רשאית, בהמלצת  7.2.4
מקולות המשתתפים  )שני שלישים( 2/3, בהחלטה שנתקבלה ברוב של מותהעב

 בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו. 7.2.4.1

 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית. 7.2.4.2

 .ו/או בניגוד אינטרסים החבר פועל בניגוד למטרות העמותה 7.2.4.3

פרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה תאגיד שמונה לו מ 7.2.4.4
 נגדו בקשת פירוק.

 .רגל שטופפשוטשהוכרז פסול דין או אדם  7.2.4.5

 בעבירה שיש עמה קלון. בפס"ד חלוט החבר הורשע 7.2.4.6

הועד ישיבות רצופות של האסיפה הכללית ו )שלוש( 3 -החבר לא הופיע ל 7.2.4.7
  המשכת חברותו בעמותה.אי החליט על 

הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאסיפה הועד לא יציע  7.3
הועד ולפני האסיפה הכללית. הועד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני 

לעיל, אלא  7.2 תקנהלא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים ב
  .םמי) יהעשר( 01אפשר לו לתקן את המעוות בתוך ו לאחר שהתרה בחבר

 .הודעות לחברי העמותה .8

יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר  ,הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר
, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים

תשנה העמותה את מענו הרשום  ,. לפי בקשת החבר בכתבחבר ביקש זאת בכתבובלבד שהאלקטרוני) 
  בפנקס החברים.

 .זכויות החברים .9

  זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

 להשתתף בכל פעולות העמותה. 9.1



-6-  

 

 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה. 9.2

 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. 9.3

מסך כל קולות ההצבעה באסיפה ) אחוזיםואחד  יםחמיש( %51 ל עתה יהיו בכת הרצליעירייל 9.4
                  %49 בכל עת ובכל מספר בו יהיו נוכחיםיהיו ביחד לשאר חברי העמותה . הכללית

  .) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכלליתאחוזיםארבעים ותשעה (

 .חובות החברים .10

מוסדותיה של ת ולהחלטו ,לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון 10.1
  .העמותה

 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה. 10.2

בין על ידי השתתפות פעילה ובין  ,להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה 10.3
 על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.

 .(אם קבע) עדוהלשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע  10.4

החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק אין  10.5
 בדבר אחריות חברי העמותה.

 .החברים פנקס .11

יהא אחראי או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל),  ,יושב ראש העמותהמי שימונה על ידי 
, תאריך תחילת חברותו פר תאגיד/ מס לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו

  ותאריך פקיעתה.

  

  
  אסיפה כללית -שלישי פרק 

 .כללי - האסיפה הכללית  .12

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת 
 מוסדותיה.

 .אסיפה כללית רגילה .13

לא ולפחות פעם בשנה, הועד די האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על י
. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה חודשים ממועד סיום כל שנת כספים) ששה( 6יאוחר מתום 

 האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

 .סמכויות האסיפה הכללית .14

 מפורט להלן:הן, בין היתר, כ - לרבות תקנון זהובכפוף לכל דין  -סמכויות האסיפה הכללית 

 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה. 14.1

 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי. 14.2

 .תהביקורעדת ולדון בדין וחשבון השנתי של  14.3

 ., כמפורט להלן בתקנון זהועדהבחירת חברי לאשר את  14.4

 .תהביקורחברי ועדת לבחור את  14.5

 רואה חשבון לעמותה.למנות  14.6

 .תקנון זה ליתר הוראות, בכפוף תקנון העמותהלשנות את  14.7

 ., ככל שימונו ועדות לעמותהעדות של העמותהולדון בדיווחי ה 14.8

 קבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.ל 14.9
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 , כמפורט בתקנון זה.הועדלאשר פעולות והחלטות  14.10

 

 .דיווחים לאסיפה הכללית .15

דות אחרות. ועו תהביקורועל פעולות ועדת עד והיוצגו הדיווחים על פעולות  שנתיתבאסיפה כללית 
  ותחליט על אישורם.עד והתדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה  השנתית האסיפה הכללית

 

 .ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  .16

לפי יוזמתו או על פי דרישה עד והתכונסנה לפי הצורך על ידי  ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  16.1
י העמותה או על פי דרישת ועדת מכלל חבר )עשירית( 1/10על ידי עד ולבכתב שתופנה 

 .עדוליום מהמועד שבו הוגשה הדרישה  )עשרים ואחד( 21וזאת תוך או הגוף המבקר הביקורת 

לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם  16.1לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה קטן  16.2
חודשים ) שלושה( 3האסיפה תתקיים בתוך ימים ובלבד ש )עשרה( 10בהודעה מוקדמת של 

ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות 
החוקי הדרוש  ןכמנייהחוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה  ןוהמנייעד והאסיפות בידי 

 לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

 .תההצבעה באסיפה הכללי .17

בהתאם להוראות וזאת  ,זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכלליתתהא לכל חבר בעמותה  17.1
 .לעיל 9.4תקנה 

                באמצעות (כולל אסיפה נדחית לאחריה) תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית  17.2
רה) יהיה ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המק ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן

 :ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן חבר בעמותה

חתום בידי הממנה או בידי מורשהו  ,המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב 17.2.1
         בחותמו או בחתימת יד  -שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד 

את  יפרט החבר הממנהשל המסמך , ובמסגרתו נושא משרה או מורשה שהורשו לכך
 .(ובאשר אליהם בלבד) .עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה

שמכוחו נעשה  ,המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר 17.2.2
המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות 

שעות לפחות לפני  )מונהארבעים וש( 48 עמותההדין, יופקדו במשרד הרשום של ה
המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא 

 ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

 עדוהמסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע  17.2.3
 :זו לעיל 17.2ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 

  (ע"ר),      לכבוד עמותת "

, ממנה בזה את עמותהאני הח"מ, __________, מרח' __________, חבר ה
מרח' __________, שלוח להצביע ת.ז. _____________, __, ____________

ונס ביום , שתכהעמותהבמקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של 
  שלאחריה.נדחית __________ ובכל אסיפה 

  נחתם ביום __________ לחודש __________ בשנת __________

  .חתימה __________"

 .נוהלי קיום האסיפות הכלליות .18

ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס  )עשרה( 10הזמנה מוקדמת של  18.1
לכל חבר נים העומדים על סדר יומה תינתן יהעניהאסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של 

  .הועדכפי שיקבע על ידי  , בפקס או בכל דרך אחרתבדואר רשוםבעמותה 
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העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות 
  כינוס האסיפה הכללית. ןלענייבאסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת 

ובלבד שנוכח נציג חברים ) שני( 2 -החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ ןמנייה 18.2
תחילת שעה מן המועד שנקבע לה )1/2( מחציתאם כעבור . עיריית הרצליה באסיפה הכללית

דחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ית, ין חוקייאסיפה הכללית לא ימצא מנה
   .בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונהאך ורק הנדחית ידונו  ולאותו המקום, ובישיבה

תחילת שעה מן המועד שנקבע לה )1/2( מחציתלא נכח בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור 
 ללא כל צורך בהזמנה חדשה תקייםת ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה הישיבה הנדחית

 ללית. נציג עיריית הרצליה באסיפה הכ ובלבד שנוכח

נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית  לקיום האסיפה הכלליתהיה המניין החוקי  18.3
  להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

ישב בראש כל אסיפה עד והיושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי  18.4
האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן  עדרו של יושב ראש העמותה מןיכללית. בה

יושב ראש כ את ותיק החברים לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, תבחר האסיפה הכללית
 מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

הצעת החלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה  18.5
 חברים הנוכחים באסיפה.מה )שליש( 1/3הצבעה חשאית על ידי לפחות 

בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט  18.6
מסך כל קולות לפחות ) אחוזיםואחד  יםחמיש( %51של ברוב  ןענייהאסיפה הכללית בכל 

 של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.ההצבעה 

ויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גל 18.7
 האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

 .החלטה בכתב .19

חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה כל החלטה בכתב חתומה על ידי 
ינוי תקנון, מטרות ושם הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין, למעט החלטות בדבר ש

 העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

 .ניהול פרוטוקולים .20

, עד נוסףוובידי חבר  בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה
  האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס  יהםומשנחתם ביד

  

  
  עדוה -רביעי פרק 

 .הועדסמכויות  .21

יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא הועד 
  נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

  .הועדיושב ראש  .22

) שלושה( 3 -מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב עדוראש ה יכהן כיושבראש העירייה 
         מהתאגיד , אחר ראש ועדיושב תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור 

   .והכל בכפוף להוראות כל דין, והלאה )רביעי( 4 - ה

  עד.מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הוו

 .עדוהחובות  .23

לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הועד על חברי 
  הכללית.
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 .עדוהתפקידי  .24

בין היתר, הם  - בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין  - ,וסמכויותיוהועד תפקידי 
 כמפורט להלן:

 .עדוהאו כל מי שימונה לכך על ידי לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי  24.1

 לבצע החלטות האסיפה הכללית. 24.2

 ., לצורך שיתופי פעולה, בעלי מטרות דומות למטרות העמותהאחריםהכרה לגופים  יתןל 24.3

 להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה. 24.4

 .להלן 56, בכפוף לאמור בתקנה לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה 24.424.5

 ., למעט ועדת הביקורתבוע סמכויותיהןלהרכיב ועדות ולק  24.524.6

 למנות יועץ משפטי לעמותה. 24.624.7

למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף  24.724.8
 לאמור בפרק החמישי שלהלן.

 .הקשורים בעמותה לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרויקטים 24.824.9

 לקבוע נהלים לעבודת העמותה. 24.924.10

מכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה להשתמש בכל ס רשאיהועד  24.1024.11
 הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.

 .דין וחשבון כספי .25

           מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: הועד אחת לשנה יערוך  25.1
 הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית. .")דו"ח כספי"

לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס  תהביקורעדת וויאושר על ידי הדו"ח הכספי יוגש  25.2
 האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.

יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה עד וה 25.3
לכל אחד מחמשת מקבלי העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, 

 השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.

 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה. 25.4

יהא אחראי להגיש לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  25.5
המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום  את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו

 .עדוהשלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי  ביוני בשנה 30

תוספת המופיעים בהעניינים יכללו לפחות את אשר  ,הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון 25.6
 "). הדוח המילוליזו: " 25.6(להלן בתקנה  1980 -לחוק העמותות, התש"ם השלישית 

 .עמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלהההדוח המילולי של  25.7

, החלות 1980 - לחוק העמותות, התש"ם  39 - א ו38(ד), 36 -(א) סיפה ו36, 30הוראות סעיפים  25.8
 .מילוליהדוח הין יכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לענהדוח הין ילענ

   .הועדבחירת חברי  .26

, אשר ימונו כמפורט חברים, לרבות יושב ראש הועד) עשר-חמישה( 15מספר חברי הועד יהא  26.1
 :כל דין   ובהתאם להוראות להלן, 
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על ידי מועצת , ויתמנו עדובובועד נציגי עיריית הרצליה) חברי ועד יהיו שמונה( 8 26.1.1
והתקנות שיותקנו  העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש)

ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני),   כוחה, מעת לעתמ
 , הכל כמפורט להלן:וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, 2006 -התשס"ו 

  ;חברי מועצת העיר הרצליהמבין חברי הועד יהיו ) שלושה( 3 26.1.1.1

נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר מחברי הועד יהיו ) שלושה( 3 26.1.1.2
  ;י עיריית הרצליהשל עובד

על שתי החלופות  ו) מחברי הועד יהיו נציגי ציבור (שלא יימנשניים( 2 26.1.1.3
 .");")נציגי ציבור(" שלעיל) 26.1.1.2 -ו 26.1.1.1המנויות 

ועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו למען הסר ספק, כהונתו של חבר מ
במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית 

  הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

) חברי ועד יהיו נציגי ציבור, אשר ייבחרו מתוך קבוצת חברי העמותה שאינם שבעה( 7 26.1.2
ר נבחרו לכהן כחברי ועד העמותה על ידי נמנים על נציגי עיריית הרצליה ואש

 האסיפה הכללית של העמותה, וזאת בבחירות שבהן לא תשתתף עיריית הרצליה.

למען הסר ספק, כהונתם של חברי ועד אלו תימשך ממועד היבחרם ועד לאסיפה 
 ועדובבועדהכללית הבאה, אשר במסגרתה ייבחרו נציגי ציבור חדשים לכהונה 

  העמותה.

 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת: 26.1בר ועד כאמור בתקנה הזכאים למנות ח 26.2

 .להלן 27, בכפוף להוראות תקנה להפסיק את כהונתו של חבר הועד שנתמנה על ידם 26.2.1

   .סיבהמכל ה תתפנהלמנות חבר ועד אחר במקום חבר שנתמנה על ידם ושמשרתו  26.2.2

כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת  26.3
הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם 

ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, 
 אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.עירייה, תקנות נציגי ה

 ., בכפוף להוראות כל דיןחבר הועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש 26.4

נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני),              26.5
 , לא יהיה רשאי לפעול כחבר הוועד בעמותה.2006 -התשס"ו 

  .ועד קיעת חברות חברפ .27

 .ולראש העירייה לועדחבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב  27.1

חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין  27.2
 .במותווכן , שט רגלואו פ

, וזאת כל סיבה שהיאחבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מ 27.3
 .לעיל 26.1.1למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לתקנה 

לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועד ויהיו לו כל  חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר 27.4
לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או  וז תקנההסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות 

 .או שחברותו בעמותה הופסקה שהועבר מתפקידו

 ברוב ,להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו האסיפה הכללית רשאית 27.427.5
 .באסיפה מקולות המשתתפים רגיל)שלושה רבעים( 3/4של מיוחד 

 4 -נעדר מאשר חבר הועד  - לעיל  26.1.1ת הרצליה שמונו בהתאם לתקנה נציגי עירייביחס ל 27.6
ללא סיבה בתוך שנה, כאמור ישיבות  )שש( 6 -או מ, וועד העמותהישיבות רצופות של  )ארבע(

מוסמכת להודיע לאותו חבר וועד על הפסקת חברותו הרצליה סבירה, תהא מועצת העיר 
תה סיבה מוצדקת להיעדרות, ישהי ,קבעהת העיר הרצליה זולת אם מועצבוועד העמותה, 

 .הת הרצליייעיר לשלאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי וזאת 
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העיר מועצת  -  לעיל 26.1.1ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה  27.527.7
מאותו חבר וועד נבצר כי  ראתהעל הפסקת חברותו של חבר הוועד, לאחר ש רשאית להורות

כאשר תסתיים כהונת החבר אינו ממלא את תפקידו כראויהוא או ש ,למלא את תפקידו
לתקנות העירייה בהתאם אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג יתקיימו באותו חבר ועד 

 .2006 -העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני),  התשס"ו 

 .עדוהנוהלי ישיבות  .28

או הועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הועד דרי עבודתו. יקבע את מועדי פגישותיו וסהועד  28.1
 מי שהוסמך על ידו.

שיהא נציג אחד לפחות לקבוצת ובלבד הועד רוב חברי יהא  עדוין החוקי בישיבות היהמנ
העירייה ונציג אחד לפחות לקבוצת נציגי הציבור. בכל הרכב יהא כוח ההצבעה של כלל נציגי 

לפחות וכוח ההצבעה של כלל ) חמישים ואחד אחוזים( %51ביחד יהיה עיריית הרצליה 
כאשר בתוך כל ), ארבעים ותשעה אחוזים( %49יהיו ביחד שאינם נציגי העירייה  םנציגיה
  יתחלקו הקולות באופן שווה. " (נציגי העירייה ואותם שאינם נציגי העירייה)קבוצה"

תידחה , ין חוקייימצא מניא ללישיבת הועד שעה מן המועד שנקבע ה )1/2( מחציתאם כעבור 
הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו המקום, ובישיבה הנדחית ידונו אך ורק 

 מחציתלא נכח בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור  בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונה.
חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין  תחילת הישיבה הנדחיתשעה מן המועד שנקבע לה )1/2(

    של נציג אחד נוכח לפחות שיהא ובלבד  ללא כל צורך בהזמנה חדשה תקייםתוהישיבה 
  .עיריית הרצליה

ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו לקיום היה המניין החוקי 
מהנוכחים  )1/2( מחציתשלפחות ובלבד , ךמשולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בה

 .בוועד העמותהחברי מועצת העיר ו/או נציגי העירייה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה  הם

שנתקבלה הועד תחייב את העמותה כהחלטת עד וההחלטה בכתב חתומה בידי כל חברי  28.2
 בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.

כל והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של עד והראש בישיבות ישב ביהועד יושב ראש  28.3
חליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא י ,הועדעדרו של יושב ראש יישיבה. בה

 בתחילת הישיבה.עד והאת מקומו חבר שייבחר על ידי 

 הצעה לכלול סעיף בסדר היום.הועד עד רשאי להגיש ליושב ראש וכל חבר  28.4

ולו בלבד, עד והראש ליושב היו הדעות שקולות תהא  .עד יוכרעו ברוב קולותוכל ההצבעות ב 28.5
  .זכות הכרעה

יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותהמנהלה הכללי של  28.6
 .עדוהכל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל 

 .עדוהנוספות של סמכויות  .29

עט יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעד וה 29.1
 .זהתקנון הוראות לבכפוף  הועדחברי 

ולמסור לועדות אלה את הועד עדות משנה המורכבות מחברי ולמנות  ,מעת לעת ,מוסמךעד וה 29.2
עדות כל הסמכויות ונים האלה תהיינה לייני העמותה ובכל הענייהטיפול בחלק מסוים מענ

עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא . עדוהשנמסרו להן על ידי 
בכל מקרה כאמור,  .לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה

רשאי לבטל את הועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. כל הועד  תישאר האחריות בידי חברי הועד.
 חברים. ) ניש( 2 - ועדה תימנה לא פחות מ

עדות תוכלנה ויביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך העד וה
  להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.

שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר עדות ולמנות  ,מעת לעת ,מוסמךעד והכמו כן, יהיה 
ל ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ עהועד מורכבות מחברי תהיינה 

בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות . ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד
  .לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הועד
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למען הסר ספק מודגש, כי הוועד אינו מוסמך לאצול מסמכויותיו לוועדות המתמנות על ידי 
 האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.

, לקנות, להלן 29.6אך בכפוף לאמור בתקנה  שאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעילרעד וה 29.3
טלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, ילחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומ

  .לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה

דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן  עת לעתרשאי לקבוע מעד וה 29.4
 .כל דיןלתקנון זה והוראות בכפוף , תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה

או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך  הוועדויושב ראש היה  29.5
א מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות ממל ועדהבתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר 

בתפקידו עד לכינוס הקרוב של עד והלבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי 
לתקנון זה בכפוף  ,האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו

 .כל דיןוהוראות 

זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות  29סמכויות הוועד כאמור בתקנה  29.6
 .ולהוראות תקנון זה כל דין

 .הודעות לרשם העמותות .30

יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
ר אם נקבע בחוק פרק או בתוך פרק זמן קצר יות ימים מביצוע השינוי) שבעה( 7החברים בועד בתוך 

  , וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.זמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .כליםיפרט .31

ורישום שמו עד והאחראי לניהול פנקס חברי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
  קיעתה.של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פ

  .עדוסייגים לכהונה ב .32

  אחד מאלה: ,עדוהלא יכהן כחבר לעיל,  27.5בכפוף להוראות תקנה 

 מי שאינו חבר בעמותה. 32.1

 .מי שנותן שירותים לעמותה בשכר 32.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 32.3

ופי בעבירה לפי סעיפים סבעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק חלוטמי שהורשע בפסק דין  32.4
אחרת שיש עמה קלוןאו בעבירה  ,1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  438עד  414-ו 297עד  290

שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד 
 .או כחבר ועדת הביקורת

עצמו אם הנציג אף תאגיד החבר בעמותה,  ו שלנציגגם עד והתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  32.5
 בעמותה. אינו חבר

 י שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.מ 32.6

  

  
  המנהל הכללי -פרק חמישי 

 .מינוי מנהל כללי לעמותה .33

ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים,  להלן 66בכפוף להוראות תקנה בכפוף להוראות כל דין, 
י מנהל כלללפטר ו/או  - באישורו של יו"ר העמותה -למנות  הוועדהועדרשאי , המתפרסמים מעת לעת

מינוי המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין השאר, בכפוף להוראות חוק  ..)אם וככל שימונה( עמותהל
  .1965 - הפיקוח על המעונות, תשכ"ה 

 .פקידי המנהל הכללי של העמותהת .34

  :כל דיןלתקנון זה ולהוראות , עדוהבכפוף לאישור (אם וככל שימונה) תפקידיו של המנהל הכללי 
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 ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.פקידיה על כל פעילויותיה ותלנהל את העמותה  34.1

 עד.ולהכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור ה 34.2

 עד שיציגה בפני האסיפה הכללית.ולהכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור ב 34.3

להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע  34.4
 .הוועדעדוהוהכל באישור תם, את משכור

וכן של כל הגופים המוסמכים  דועוובלשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית  34.5
 האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.

לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים  34.6
והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים והאחרים, 

 עד.וסטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטיים, הכל בהתאם להנחיות ה

להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות  34.7
ה של , להוציא כספים לצורך ניהול ענייניעדוהדי שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על י

להשתמש בכספי העמותה וברכושה למען מימוש כן ו ,מילוי מטרותיהשם העמותה ול
 ., בכפוף להוראות כל דיןמטרותיה כאמור

לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל  34.8
 בהתאם להוראות החוק.

 ת בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול חשבונות הבנק.לפתוח חשבונו 34.9

להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או  34.10
עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עמם על חוזים, לקבל 

 ייני העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.   ולהשיג מהם מענקים שיהא בהם משום קידום ענ

 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש. 34.11

 .סמכות שיורית .35

  .עדולכל סמכויות המנהל הכללי  יוותרוולא מונה לעמותה מנהל כללי היה 

  

  

  

  

  יושב ראש העמותה -שישי  פרק

  .יושב ראש העמותה .36

   בראש ישיבות האסיפה הכללית. יישב הואויושב ראש האסיפה הכללית יכהן כיושב ראש העמותה 

 

 .תפקידי יושב ראש העמותה .37

 תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:

 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ. 37.1

 .עדוהבהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות גופים הרלוונטיים להנחות פעולת ה 37.2

 .אות תקנון זה והוראות החוקלדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להור 37.3

 והוראות החוק. הלקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון ז 37.4

 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית. 37.5

 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן. 37.6



-14-  

 

 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה. 37.7

  

  
  ומבקר פנים קורתיעדת בו -שביעי פרק 

 .כללי -ת הביקורת עדו .38

הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה  הענייניתבדוק את  תהביקורועדת 
 אישור הדו"ח הכספי. ןלענייותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה 

 .עדת הביקורתותפקידי  .39

 , בין היתר, יהיו כמפורט להלן:תהביקורעדת ותפקידיה וסמכויותיה של 

  קינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;לבדוק את ת 39.1

  לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; 39.2

  לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; 39.3

  ותה;להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמ 39.4

העמותה , בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותהלעמוד על ליקויים בניהול  39.4
דרכים לתיקונם; מצאה לוועד העמותה בקר, ככל שמונו, ולהציע או עם רואה החשבון המ

ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי 
                בנוכחות המבקר הפנימי או  -, וככל הניתן בעמותההנדון בלא נוכחות של נושאי משרה 

; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר רואה החשבון המבקר, לפי העניין
להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה 

  ;בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה

יניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, ילבדוק את ענ 39.5
  עוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;לרבות יי

 .והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכלליתעד וה, שהוכן בידי בדיקת הדו"ח הכספי 39.6

או  על פי כל דיןתפקיד ביקורת או  ,עדוהאו כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית,  39.7
 .על פי שיקול דעתהועדת הביקורת תחליט עליו ש

 הכללית.הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה  39.8

ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים העמותה לבחון את מערך הביקורת הפנימית של  39.9
לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה 

      ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב,                 הוועד של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור 
  ולגודלה;העמותה בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 

לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני                    39.10
  לחוק;ה 13ף מי שקובע את שכרו לפי סעי

ענייניה בקשר לליקויים בניהול העמותה לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי  39.11
  ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

  לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; 39.1239.9

 39בתקנה להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור  39.1339.10
  .זו

 .עדת הביקורתוישיבות  .40

 פעמים בשנה.) שלוש( 3פחות תכונס ל תהביקורועדת  40.1

עדת וחברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ) שהשלו( 3עדה הוא ומנין חוקי לצורך ישיבת ה 41.40.2
 .עדת הביקורתומינוי או ממלא מקומו. תהביקור
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"), לא הוועדהזו: " 40מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה  40.3
יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש 

 -הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם 

עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת  40.3.1
 הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים  40.3.1 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 40.3.2
 הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן,  40.4
ושא שפירט בדרישתו, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנ

 ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של  40.5
 העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

 .עדת הביקורתומינוי  .41

 5 -ולא יותר מ) שהשלו( 3, שתמנה לפחות תהביקורעדת ותמנה את  השנתית ליתהאסיפה הכל
נמנים על חברי מועצת העיר הרצליה ו/או  אינםמרביתם שמבין חברי העמותה שאינם חברים) חמישה(

או , וממלא מקומו תהביקורעדת ויושב ראש כולל , מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה
. מונה , בהתאם להוראות החוקתהביקורעדת וום רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במק

על רואה החשבון  המחויביםקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים יעדת בורואה חשבון במקום 
  כאמור.

 .עדת ביקורתומשך כהונת חברי  .42

, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של )1( אחתשנה  יכהנו בתפקידם במשך תהביקורחברי ועדת 
  .ורת לפני כןחבר ועדת הביק

 .עדת ביקורתוהתפטרות חבר  .43

 ועדה.וקורת רשאי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש היעדת בוחבר 

 .סיום כהונת חבר ועדת ביקורת .44

למנות חבר  ת הביקורת, רשאים החברים האחרים בועדתהביקורנתפנה מקומו של חבר ועדת  44.1
 לית הקרובה.אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכל

 ברוב ,במשך תקופת כהונתו תהביקורלהדיח מתפקידו חבר ועדת  האסיפה הכללית רשאית 44.2
אסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות מקולות המשתתפים ב) שלושה רבעים( 3/4 מעל של מיוחד

 .  לטעון את טענותיו

  

 

 .עדת הביקורתושינויים בהרכב  .45

ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של 
או בתוך פרק זמן קצר יותר  ימים ממועד ביצוע השינוי) שבעה( 7בתוך  תהביקורושינויים בהרכב ועדת 

 .אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת .46

  ה ואת סדר היום של הישיבות.יקבע את מועד ישיבותי תהביקורעדת ויושב ראש 

 .עדת הביקורתוקבלת החלטות ב .47

 יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.   תהביקורהחלטות בועדת 

 .בדיקת הדו"ח הכספי .48
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תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני  תהביקורעדת ו 48.1
שור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אי

 .עדולותגיש ממצאיה 

חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח ) ששה( 6 -לא יאוחר מ 48.2
והערות  תהביקורעדת והכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי 

 , לאישור האסיפה הכללית.עדוה

 .פרטיכלים .49

ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון  תהביקורת בישיבת ועד
  ורישום החלטות.

 .תהביקורסייגים לכהונה בועדת  .50

 לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:  

 מי שאינו חבר בעמותה. 50.1

 .מי שנותן שירותים לעמותה בשכר 50.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 50.3

בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה  חלוט רשע בפסק דיןמי שהו 50.4
 קלון.

נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג  ועדת הביקורתתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  50.5
 .עצמו אינו חבר בעמותה

 .תהביקורוכחבר ועדת  הועדלא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר  50.6

 .מבקר פנים .51

שאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת,              העמותה תהא ר 51.1
עלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה השנתי של החברה ישמחזורה וככל 

המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת,                יותר שקבע שר
,              1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  153עד  150 - , ו148(ב) עד 146ים סעיפלפי הוראות 

בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, 
מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה  .תכריע האסיפה הכללית

 תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים 

לחוק הביקורת הפנימית,   10עד  8 -(ב) ו4(א), 3על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים  51.2
 .1992 -התשנ"ו 

המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת  51.3
 הוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.א) לחוק, ו6( 30הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 

יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית,  51.4
 בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.

     מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף           51.5
ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות 

 לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.

כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על  51.6
(שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת  2/3וב של לפחות כך הוועד בר

ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני 
 ועדת הביקורת.

 
 

  רואה חשבון -שמיני  פרק

 .מינוי רואה חשבון .51.52



-17-  

 

וישמש במשרתו עד לאסיפה  תיתהשנ רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית
 לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון. ךשתיער השנתית הכללית

 .הנוהל במינוי רואה חשבון .52.53

לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה  53.152.1
 הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.

ימים לפני מועד  )עשרה( 10לעמותה לפחות  רתימסלעיל,  53.1קנה תהודעה כאמור ב 53.252.2
 האסיפה הכללית.

העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד  53.352.3
 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.) שבעה( 7לסיים את תפקידו, 

 לו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.לא יחו תקנה זוהוראות  53.452.4

 .סיום כהונת רואה החשבון .53.54

 למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכלליתעד והמשרתו של רואה חשבון, רשאי  התפנתה
 .השנתית

 .שכר רואה החשבון .54.55

  שכרו של רואה החשבון.אשר את הצעת הועד בנושא האסיפה הכללית ת

  

  

  

  
  שונות -תשיעי  רקפ

  .זכות חתימה .55.56

) שני( 2 - , אך לא פחות מלמי תהא זכות חתימה בשם העמותה ,מעת לעת ,יחליט ועדה 56.155.1
) אחד( 1 -ובלבד ש ,אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, בעלי זכות חתימה

נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר  אוו/הרצליה ראש עיריית  יהיה מבניהםניהםמבי
 . לא ניתן) מביניהםאחד( 1 - ו, מסגרת וועד העמותהאשר מכהן ב ,של עובדי עיריית הרצליה

ללא חתימת או לצורך פעולות מסוג מסוים ןוענייבכל דבר והכל העמותה  לחייב אתיו"ריהיה 
מורשה החתימה שהינו מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה 

  .שהוא חבר בוועד העמותה

יב) (אך במפורש לא חי, ועד העמותה יהיה רשאי לעיל 56.156.1בתקנה  על אף האמור 56.255.2
) מהמחזור הכספי השנתי שני אחוזים( %2התחייבויות כספיות שאינן עולות על לקבוע, ביחס ל

) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים שלוש( 3הממוצע של העמותה במהלך 
, לפי )מיליון שקלים חדשים( 000,000,1₪ או שאינן עולות על סך שלוהמבוקרים של העמותה, 

) בעלי זכות שני( 2כי ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת , ן הסכומים הנ"להנמוך מבי
נציג עיריית הרצליה או ו/הרצליה ראש עיריית אינו  בניהםממביניהם, גם אם איש חתימה

  .שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה

בדבר  ךותאריעד והאישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת  56.355.3
 זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

  .שינוי התקנון .56.57

בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר להלן,  6973מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 
  יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:הפנים, 

קולות ) משני שלישים( 2/3של תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב  57.156.1
  ., בכפוף להוראות כל דיןהזכאים להצביע באותה אסיפה
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זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס  57על אף האמור בתקנה 
 , והכל בכפוףמאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתבלתוקף 

 .לאישור רשם העמותותלהלן ו 73.3להוראות תקנה 

 החלטה לשינוי התקנון תובא לדיון באסיפה הכללית. הצעת 57.256.2

, עמותה במטרה אחרתהשינוי מטרה של בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, 
, )"מטרהו: "ז 57.2 תקנהבלהלן בפירוק (העמותה  לגבי ייעוד נכסיזה או שינוי הוראות תקנון 

), "שינוי מטרות"ו: ז 57.2 תקנהבלהלן או גריעה מהן ( ,וכן הוספת מטרה למטרות עמותה
ועד הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו היתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר ש

ין ילה על עצמה העמותה לענלמטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיב
  .זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה

יהא אחראי להודיע לרשם  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  57.356.3
או בתוך פרק זמן  ימים ממועד השינוי) שבעה( 7העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 

 .מורקצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כא

   .החלטות מיוחדות .57.58

במסגרת המפורטים  ,בענייניםההחלטות על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, 
 : אסיפה הכלליתמהקולות ב )שבעים וחמישה אחוזים( %75תתקבלנה רק ברוב של להלן, זו  58תקנה 

   לעיל, כל שינוי בתקנון העמותה; 57תקנה מבלי לגרוע מהוראות  58.157.1

 4.4ו/או פירוק של העמותה, בכפוף לאמור במסגרת תקנה  וגעת למיזוגהנהחלטה  לכ 58.257.2
 לעיל;

  ;בתאגיד מוחזקהשקעה ו מוחזק אתאגיד ה על הקמת טלהח לכ 58.357.3

העמותה ביחס לאמור בתקנון תחומי עיסוקה של מצום בו/או הרחבה ו/או צנוי יש 58.457.4
  ;זה

 העמותה;החלטה על מכירת ו/או שעבוד כל נכסי  לכ 58.557.5

  .מען משרדה של העמותה .58.59

על שינוי מען ישיבה רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה עד וה 59.158.1
 משרדה הרשום של העמותה.

יהא אחראי להודיע לרשם  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  59.258.2
או בתוך  ימים ממועד השינוי) שבעה( 7העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 

 .פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

  .שימוש בשם העמותה .59.60

בתעודת  שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה
  הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "(ע"ר)".

  .תוקף פעולות .60.61

או המנהל  או כל ועדה אחרת תהביקוראו של חבר ועדת עד והלא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר 
  בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.הכללי של העמותה 

  .חשבונות, הגשת מסמכים ועיון ניהול .61.62

העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה  62.161.1
תוספת השניה לחוק העמותות, התש"ם הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים ב

 .ןהעניי, לפי 1980 - 

ל עת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכ תהביקורעד או ועדת וכל חבר  62.261.2
עד ו/או ובפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר 

 עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.

  .ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה .62.63
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העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא בכפוף להוראות כל דין,  63.162.1
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא חבות שתוטל עליו עקב  בה, כולה או מקצתה, בשלמשרה 

 אחת מאלה: , בכלמשרה בעמותה

, ובלבד שנושא המשרה הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר 63.1.162.1.1
 .לא פעל במכוון או בפזיזות

הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה  63.1.262.1.2
 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.לו 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר. 63.1.362.1.3

בדיעבד וכן לתת  העמותה רשאית לשפות נושא משרה בהבכפוף להוראות כל דין,  63.262.2
עליו  הוטלהשכמפורט להלן, או הוצאה חבות  בשל, התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה

 אחת מאלה: , בכלקף היותו נושא משרה בעמותהפעולה שעשה בתועקב 

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות  63.2.162.2.1
 פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

 לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה ,תסבירוהתדיינות הוצאות  63.2.262.2.2
בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או  חקירה או הליך שהתנהל נגדועקב 

בלי שהוטלה עליו מונושא המשרה,  כתב אישום נגדואשר הסתיים בלא הגשת ההליך 
שא ונ חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד

אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת  המשרה,
   -בפסקה זו . ליליתהוכחת מחשבה פ

משמעו סגירת  -ין שנפתחה בו חקירה פלילית יסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענ
(בסעיף  1982 -  לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה "חוק סדר הדין הפלילי" :קטן זה
 -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"ואילו  סדר הדין הפלילי; לחוק 231לפי סעיף 
שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי  ,חבות כספיתמשמעה, 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס 1985 -  לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
  ין הפלילי, עיצום כספי או כופר; לפי הוראות חוק סדר הד

שהוציא נושא  , לרבות שכר טרחת עורך דין,ת התדיינות סבירותוהוצא 63.2.362.2.3
בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי  נושא המשרה בהן שחויבהמשרה או 

ר, אחגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד בהליך שהו ,ת משפטבי
בעבירה שאינה דורשת , או באישום פלילי שבו הורשע או באישום פלילי שממנו זוכה

 .הוכחת מחשבה פלילית

 .עדוההחלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, טעונה אישור  63.362.3

לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב  רשאושרו כאמו לשיפוי החלטות 63.462.4
 אישי בהחלטה. ןעניי תהביקוראו לרוב חברי ועדת עד והחברי 

לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש  זו 63חרף האמור בתקנה  63.562.5
לשיפוי לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או 

 על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

 ,כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומובעמותה , "נושא משרה" זו 63 תקנהלצורך  63.662.6
קורת, מזכיר, יעד, חבר ועדת בו, חבר של העמותה כלליהמנהל ה, תהביקורעדת ויושב ראש 

, וכל ממלא תפקיד כאמור של העמותה גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי
 בעמותה אף אם תוארו שונה.

  

 

  .התקשרויות .63.64
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להזמנת עבודה והעברת זכויות ביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לקשרויות העמותה כל הת
והתקנות  1992 -על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב   במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז,

, 1987 -תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי 
 .המחויביםבשינויים 

  .מקרקעין ותמורת מקרקעין .64.65

תבוצענה בכפוף העמותה, אשר בבעלות  ,להעברת מקרקעיןהעמותה כל התקשרויות  65.164.1
 . עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דיןלעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על 

העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה  65.2
להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור בהתאם ) שנים, אלא חמש( 5ל העולה ע

   .שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו

כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה,  65.364.2
ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר 

אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר   ,ם או מי שהוסמך לכך מטעמוהפני
 בכספי התמורה.

  .העסקת עובדים .65.66

יהיו כמקובל ברשויות וקידומם ותנאי העסקתםכללי קליטת עובדי העמותה  66.165.1
ייקבעו בהתאם  תנאי העסקת עובדים. ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפניםהמקומיות ו

ת העובדים כמפורט , ועד לפרסום הנחיות כאמור לעיל, יהיו כללי העסקלהנחיות משרד הפנים
 .זו להלן 66בתקנה 

ולאחר שעמד בפני ועדת  שלא על פי מכרז פומביבעמותה ודה לא יתקבל אדם לעב 66.265.2
 .הועדבחינה שתוקם על ידי 

 ה.ת הרצליויהיו דומים לכללים הנהוגים בעירייהעמותה כללי המכרז ייקבעו על ידי 

 ה.ת הרצליסולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריי 66.365.3

תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל מותה בעבכירים  מנכ"ל ועובדיםעובדיםמובהר, כי העסקת  66.4
 .מעת לעת המתפרסמים משרד הפנים

 לה, יחולו גם עת הרצליכללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריי 66.565.4
 ועובדיה.העמותה 

  .תמיכות .66.67

, מתוך בין תמיכה ישירה ובין עקיפה ,במוסדות ציבורו/או  , בכל גוף ו/או אדםלא תתמוך העמותה 
תקציב שיועבר לה מאת עיריית הרצליה. ככל שיועברו לעמותה כספים ממקורות שאינם עיריית 
הרצליה, תוכל העמותה לתמוך במוסדות ציבור, בהתאם לכללי התמיכות החלים על עיריית הרצליה, 

           ..בשינויים המחויבים

         

  .הגבלת אשראי .67.68

 .1985 -אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה ולא תערוב לא תקבל אשראי העמותה 

 .דיווח לרשות .68.69

למועצת העיר , יוגש מועצת העיר הרצליהאו עיריית הרצליה אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש 
ראש ועד העמותה, הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב 

  .העמותהדו"ח בכתב על פעילות 

  .זכויות הצבעה במוסדות העמותה .69.70

  לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.

  .הוצאות הנהלה והוצאות כלליות .70.71

החשב הכללי, כפי שתהיינה ת ובהתאם להוראתקבענה הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה 
  .מפעם לפעם
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  .אות לגיוס תרומותהוצ .71.72

  .תרומהכל מהערך הכולל של  40%עלה על תלא  ותסך ההוצאה לגיוס תרומ

  .החלטות הטעונות אישור שר הפנים .72.73

בנושאים העמותה בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה 
שר הפנים או מי כן על ידי מועצת העיר הרצליה ועל ידי המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה 

  שהוסמך לכך על ידו:

  .לעמותהסניף  אוחברת בת או עמותת בת הקמת  73.172.1

 .לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר או ,ייסוד 73.272.2

 .העמותהזהשינוי בתקנון כל  73.372.3

ת ה או לעובדי עירייהרצלי תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר 73.472.4
 יגיה.כנצבעמותה אשר יכהנו  ,ההרצלי

 .העמותהה, על ידי ת הרצליספקת שירותים שהם בסמכות עירייה 73.572.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20\7105-1\16\1\12\ע
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  כללי -ראשון פרק 

 .שם וכתובת העמותה .1

 (ע"ר).בית הורים  -גילאי הזהב בהרצליה  עמותה למען :יהא: בעבריתהעמותה  שם 1.1

   .Non Profit Organization For The Elderly in Herzliya - Parents House (R.A.) :ובאנגלית

 .")עמותהה(להלן: "

או בכל כתובת , הרצליה, 7אנה פרנק רח' יהיה בכתובת:  כתובת משרדה הרשום של העמותה 1.2
 עד.ות, עליה יחליט האחר

 .ההמטרות שלשמן נוסדה העמות .2

  כדלקמן: -בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה  - מטרות העמותה תהיינה 

, בהרצליה, ואשר משמש כבית אבות 7אנה פרנק  ובלעסוק בניהול בית ההורים, הממוקם ברח
זקתו של בית ההורים, לאוכלוסיית גיל הזהב, לרבות כל הפעולות הדרושות לשם תפעולו, ניהולו ואח

וכל מיני פעולות,  קבלת דיירים, קביעת דמי הכניסה והתשלומים השוטפים, העסקת עובדים מקצועיים
   .הדרושות לניהול, תפעול ואחזקת בית ההורים

 .יעוד והמשכיות .3

 ,)")החוק(להלן: " 1980 -תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ם  נההעמותה הי 3.1
, בה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאיתהכשר לכל חו

 ,להלן) 68(בכפוף לתקנה  ,באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות באמצעות
לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, 

לאסוף  ,להלן) 71(בכפוף לתקנה  ,קעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביותמקר
, כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה

וגיהם , להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסבכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין
ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין 

, והכול בכפוף לסמכויות העירייה לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן
 :ולהוראות כל דין

וטובות הנאה לקבל מתנות, תרומות ועזבונות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות  3.1.1
 בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.

לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות  3.1.2
 .העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה

 .(בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה)

 .ואת נושאי המשרה בעמותה הלבטח את נכסי העמות 3.1.3

לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר,  3.1.4
 ., וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותהמשכורת ותשלומים שונים

, כפי פעילויותמוסדותלהקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או  3.1.5
 ותה ופעולותיה.שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמ

במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות להשקיע את כספי העמותה  3.1.6
 ימצא לנכון.עד והכפי שנאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל 

 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה. 3.1.7

ת למטרות העמותה, בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומולהשתתף ולשתף פעולה  3.1.8
 46גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף שאותם  ובלבדמקצתן,  כולן או

שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת בתנאי , כןולפקודת מס הכנסה, 
 ,תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים ,מטרות העמותה

הן העמותה והן אותם ובתנאי ש ,ותן פעילויותתלווינה במסמכים תקציביים של א
  .גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות

לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום,  ,בארץ ובחו"ל ,תרומות מתורמיםלגייס  3.1.9
 לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.

 פעילות העמותה.לתעד ולהפיץ את  3.1.10



-4-  

 

 הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן. ,לעשות כל פעולה חוקית 3.1.11

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל  3.2
 בין חבריה אסורה. , במישרין או בעקיפין,צורה שהיא

 .פירוק העמותה .4

מן  )שני שלישים( 2/3בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של העמותה רשאית,  4.1
על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד להחליט , המצביעים באסיפה

יום מראש על מועד  )תואחדואחעשרים ( 21של שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה 
 האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.

תות, תצהיר של החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמו 4.2
, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את הועדרוב חברי 

 ) ממועד תחילת הפירוק.אחת( 1חובותיה במלואם בתוך שנה 

 ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק) יום עשר-ארבעה( 14מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור  4.3
 זה. ןלענייתר , זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יוכאמור

רכוש כל יועבר בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, מקרה כל ב 4.4
, המאושר לפי ) לפקודת מס הכנסה2(9"מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף העמותה לידי 

מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, ואשר אשר  ,לפקודת מס הכנסה 46סעיף 
 .להלן 58 תקנהב, והכל בנוסף לאמור ולא יחולק בין חבריה ,עיריית הרצליהעל ידי יקבע י

למען הסר ספק, כל רכוש וציוד השייכים לעיריית הרצליה, אשר זכות השימוש בהם, בין קבועה 
  ה.ובין מוגבלת, הוקנתה לעמותה, תוחזר לידי עיריית הרצליה בכל מקרה של פירוק העמות

  

 
  עמותהחברות ב - שני פרק 

 .עמותהחברות ב .5

  עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה. 5.1

מטעמה לאסיפה הכללית בכפוף להוראות כל  נציגנציגיםמועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות 
ייצג את עיריית ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, מבלי לגרוע מהאמור דין. 

  רצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר ה

יהא רשאי  (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) ראש העיר הרצליה
לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו 

  חבר בעמותה.

 כנציגי הדיירים. ) חברים שלושה( 3בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה  5.2

" בתקנון זה משמע, נציגים אשר נבחרו במסגרת בחירות לועד הדיירים, מכוח נציגי הדיירים"
, כאשר 1986 -תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת זקנים עצמאיים ותשושים במעון), התשמ"ו 

הנציגים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר יכהנו באסיפה הכללית (ובועד העמותה), 
אולם, כל עוד קיימים דיירים ממתינים, אשר שילמו דמי כניסה לבית ההורים וטרם מימשו ו

"), יישמר להם נציג אחד מבין הדיירים הממתיניםאת זכותם להתגורר בבית ההורים (להלן: "
 נציגי הדיירים באסיפה הכללית (ובועד העמותה).

כל תאגיד גל לעשות כן וכן , המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוכל אדם בגיר 5.3
עמותה, ללא הבדל כשר להיות חבר בהעוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה 

 .גזע, דת או מין

  .)עשר-תשעה( 19ולא יעלה על  חברים )שבעה( 7 - מספר חברי העמותה לא יפחת מ 5.4

 היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. עמותההחברות ב 5.5

העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא  מייסדי 5.6
חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים  .תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא

 .בפנקס החברים של העמותה
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החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או  5.7
 פרס כלשהם. 

עד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות הוו 5.8
תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או למען מטרותיה, וכן יוכל הוועד להעניק 

 תארי "כבוד" דומים ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.

 .לעמותה יםחברקבלת  .6

העמותה בנוסח לועד , יגיש בקשה עמותהד, החפץ להיות חבר בכל אדם בגיר או תאגי 6.1
 כדלקמן:

ומעוניין  (ע"ר)      בר בעמותת "אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות ח
אם אתקבל כחבר ו. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי לתרום לקידום מטרות העמותה

 האסיפה הכללית שלמוסדותת התקנון ואת החלטות , אני מתחייב לקיים הוראועמותהב
  העמותה."

 2/3של תתקבל בהחלטה  בעמותהכחבר חדש  , או אי קבלתוהחלטה בדבר קבלת המבקשה 6.2
אסיפה תהא למבקש זכות ערעור בפני ה. באין החלטה כאמור, הועד) מכלל חברי שני שלישים(

 .) מקולות המשתתפים בהצבעהשני שלישים( 2/3של רגילשתחליט על כך ברוב  הכללית

כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות  עמותהאישור קבלת המבקש לחבר ב עם 6.3
 כמפורט בתקנון העמותה.

, הממלאים תפקידים םרוף חברים חדשייליזום צהועד לעיל, רשאי  6.2בכפוף להוראות תקנה  6.4
אחד עם מטרות ציבוריים או אחרים, ובמסגרת תפקידם פועלים בתחומי עשייה העולים בקנה 

 העמותה, ובלבד שתתקבל לכך מראש הסכמת החבר.

 לא יהיו קרובי משפחה ביניהם. עמותהבכל מספר חברים שהוא, רוב החברים ב 6.46.5

 .פקיעת החברות בעמותה .7

פי , פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לעמותההתנאים לחברות ב 7.1
, כקבוע לועדהוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה 

 .להלן 7.2.2בתקנה 

 רועים המפורטים להלן:יתפקע בקרות אחד מהא עמותההחברות ב 7.2

 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו. 7.2.1

בכתובת משרדה הרשום של , לועדתן בכתב בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינ 7.2.2
 יום מראש. )שלושים( 30לפחות העמותה, 

 , כמפורט להלן.עמותהבהפסקת חברותו ב 7.2.3

לאחר מייד  -בו הינו מכהן משרה או תפקיד כלשהו אשר  בשל עמותהצורף חבר ל 7.2.4
 סיום אותו תפקיד או משרה.

, להחליט על הפסקת חברותו של הועדהאסיפה הכללית רשאית, בהמלצת  7.2.47.2.5
מקולות המשתתפים  )שני שלישים( 2/3, בהחלטה שנתקבלה ברוב של עמותהחבר ב

 ים להלן:בהצבעה, במקרים המפורט

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו. 7.2.4.17.2.5.1

 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית. 7.2.4.27.2.5.2

 .ו/או בניגוד אינטרסים החבר פועל בניגוד למטרות העמותה 7.2.4.37.2.5.3

תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או  7.2.4.47.2.5.4
 שהוגשה נגדו בקשת פירוק.

 או פושט רגל.אדם שהוכרז פסול דין  7.2.4.5

 בעבירה שיש עמה קלון. בפס"ד חלוט החבר הורשע 7.2.4.67.2.5.5



-6-  

 

 החבר הוכרז כפושט רגל. 7.2.5.6

 החבר נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש. 7.2.5.7

 ,ישיבות רצופות של האסיפה הכללית )שלוש( 3 -החבר לא הופיע ל 7.2.4.77.2.5.8
  המשכת חברותו בעמותה.אי החליט על העמותה ועד ו

החבר הפסיק להיות דייר בבית  -כאשר החבר הינו נציג הדיירים  7.2.4.87.2.5.9
  ין הדיירים הממתינים.ההורים, מכל סיבה שהיא, והוא אינו נכלל ב

לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא הועד לא יציע  7.3
למעט  ,ולפני האסיפה הכלליתהועד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני 

קיימן תופסק החברות באורח שבהת - לעיל  7.2.4.8בהתקיים הנסיבות האמורות בתקנה 
 תקנהלא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בהועד . אוטומטי

  .םמי) יהעשר( 01אפשר לו לתקן את המעוות בתוך לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ו 7.2

 .הודעות לחברי העמותה .8

יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר  ,רת מטעם העמותה לחברהזמנה, דרישה, התראה והודעה אח
, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים

תשנה העמותה את מענו הרשום  ,. לפי בקשת החבר בכתבובלבד שהחבר ביקש זאת בכתבאלקטרוני) 
  בפנקס החברים.

 .זכויות החברים .9

  יות החברים תהיינה כדלקמן:זכו

 להשתתף בכל פעולות העמותה. 9.1

 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה. 9.2

 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. 9.3

ה אשר לה יהיו ת הרצליעירייללמעט  באסיפה הכללית,) 1( אחדלכל חבר זכות הצבעה בת קול  9.4
 .ל קולות ההצבעה באסיפה הכללית) מסך כאחוזיםוחמישה עים בש( %75בכל עת 

 .חובות החברים .10

מוסדותיה של לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות  10.1
 .העמותה

 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה. 10.2

לה ובין בין על ידי השתתפות פעי ,להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה 10.3
 על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.

 .(אם קבע) עדוהלשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע  10.4

אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק  10.5
 בדבר אחריות חברי העמותה.

 .החברים פנקס .11

ותה (אם וככל או מנכ"ל העמ ,מי שימונה על ידי יושב ראש העמותההעמותה או המנהל הכללי של 
/ מספר  יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו שימונה מנכ"ל),

  , תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.תאגיד

  

  
  אסיפה כללית -שלישי פרק 

 .כללי - האסיפה הכללית  .12
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העמותה ואת  האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי
 מוסדותיה.

 .אסיפה כללית רגילה .13

לא ולפחות פעם בשנה, הועד האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על ידי 
. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה חודשים ממועד סיום כל שנת כספים) ששה( 6יאוחר מתום 

   .יםהאסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספ

 .סמכויות האסיפה הכללית .14

 הן, בין היתר, כמפורט להלן: - לרבות תקנון זהובכפוף לכל דין  -סמכויות האסיפה הכללית 

 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה. 14.1

 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי. 14.2

 .תהביקורעדת ולדון בדין וחשבון השנתי של  14.3

 .להלן בתקנון זה , כמפורטועדהבחירת חברי לאשר את  14.4

 .תהביקורחברי ועדת לבחור את  14.514.4

 רואה חשבון לעמותה.למנות  14.614.5

 ., בכפוף ליתר הוראות תקנון זהתקנון העמותהלשנות את  14.714.6

 .ולהתוות את קווי פעולתה לדון במדיניות העמותה 14.7

 ., ככל שימונו ועדות לעמותהעדות של העמותהולדון בדיווחי ה 14.8

 קבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.ל 14.9

 , כמפורט בתקנון זה.הועדלאשר פעולות והחלטות  14.10

 .יווחים לאסיפה הכלליתד .15

ועדות אחרות. ו תהביקורועל פעולות ועדת עד והיוצגו הדיווחים על פעולות  שנתיתבאסיפה כללית 
 ותחליט על אישורם.עד והתדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה  השנתית האסיפה הכללית

 .ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  .16

לפי יוזמתו או על פי דרישה עד והסנה לפי הצורך על ידי תכונ ןהמנייאסיפות כלליות שלא מן  16.1
מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת  )עשירית( 1/10על ידי עד ולבכתב שתופנה 

 .עדוליום מהמועד שבו הוגשה הדרישה  )עשרים ואחד( 21וזאת תוך או הגוף המבקר הביקורת 

לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם  16.1קטן בתקנה לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור  16.2
חודשים ) שלושה( 3ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך  )עשרה( 10בהודעה מוקדמת של 

ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות 
החוקי הדרוש  ןכמנייזו יהיה החוקי הדרוש לקיום האסיפה ה ןוהמנייעד והאסיפות בידי 

 לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

 .תההצבעה באסיפה הכללי .17

בכל ) 1( אחדזכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית ויהא לו קול  תהא לכל חבר בעמותה 17.1
מסך כל ) אחוזיםוחמישה עים בש( %75למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת  ,הצבעה

 .תקולות ההצבעה באסיפה הכללי

               באמצעות (כולל אסיפה נדחית לאחריה) תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית  17.2
                 ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה)  ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן

 :ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן יהיה חבר בעמותה
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חתום בידי הממנה או בידי מורשהו  ,ה בכתבהמסמך למינוי שלוח להצבעה יהי 17.2.1
בחותמו או בחתימת יד נושא  -שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד 

יפרט החבר הממנה את של המסמך , ובמסגרתו  משרה או מורשה שהורשו לכך
  .(ובאשר אליהם בלבד) .עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה

שמכוחו נעשה  ,צבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחרהמסמך למינוי שלוח לה 17.2.2
המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות 

שעות לפחות לפני  )ארבעים ושמונה( 48 עמותההדין, יופקדו במשרד הרשום של ה
המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא 

 יעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.י

 עדוהמסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע  17.2.3
 :זו לעיל 17.2ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 

  (ע"ר),      לכבוד עמותת "

, ממנה בזה את עמותה_, מרח' __________, חבר האני הח"מ, _________
מרח' __________, שלוח להצביע ת.ז. _____________, __, ____________

, שתכונס ביום העמותהבמקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של 
  שלאחריה.נדחית __________ ובכל אסיפה 

  __________ נחתם ביום __________ לחודש __________ בשנת

  .חתימה __________"

 .נוהלי קיום האסיפות הכלליות .18

ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס  )עשרה( 10הזמנה מוקדמת של  18.1
לכל חבר נים העומדים על סדר יומה תינתן יהאסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העני

כפי  או בכל דרך אחרת לכל חבר בעמותה או בכל דרך אחרת , בפקסבדואר רשוםבעמותה 
  .הועדיקבע על ידי ש

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות 
 כינוס האסיפה הכללית. ןלענייבאסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת 

 יםשנוכחובלבד חברים ) שני( 2 -החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ ןהמניי 18.2
שעה מן המועד ה )1/2( מחצית. אם כעבור ליה באסיפה הכלליתעיריית הרצ שנוכח נציגינציג

 תקייםת יחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפהי ין חוקיישנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנ
עיריית הרצליה באסיפה  שנוכח נציגשנוכחים נציגיובלבד  ללא כל צורך בהזמנה חדשה

  .הכללית

אסיפה, רשאית האסיפה הכללית נוכח בפתיחת ה לקיום האסיפה הכלליתהיה המניין החוקי  18.3
 להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

ישב בראש כל אסיפה עד והיושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי  18.4
עדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן יכללית. בה

עדרו או סירובו של יללית, ישב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהכיושב ראש באסיפה הכ
יושב ראש מבין חברי כ את ותיק החברים לכהן תבחר האסיפה הכללית - ממלא המקום 

 העמותה הנוכחים באסיפה.

הצעת החלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה  18.5
 מהחברים הנוכחים באסיפה. )ששלי( 1/3הצבעה חשאית על ידי לפחות 

בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט  18.6
 ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה. ןענייהאסיפה הכללית בכל 

במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש  18.7
 הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.האסיפה 

 .החלטה בכתב .19

חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה כל החלטה בכתב חתומה על ידי 
הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם 

 בון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.העמותה, אישור הדין וחש
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 .ניהול פרוטוקולים .20

, עד נוסףוובידי חבר  בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה
  יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. יהםומשנחתם ביד

  

  
  עדוה -רביעי פרק 

 .הועדסמכויות  .21

יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא הועד 
 נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

 .הועדיושב ראש  .22

ויושב ראש העמותה יבחר שלא לכהן גם היה . עדוכיושב ראש הגם יכהן  העירייההעמותהראש יושב 
, אשר שהינו מבין חברי מועצת העיר ד מבין חברי הועדאחעד ויושב ראש היכהן כעד, וכיושב ראש ה

) תאגידים עירוניים לפחות, שלושה( 3 -ולטת במתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה ש ימונה על ידי
ראש יושב רשאית לבחור , מינויו יאושר על ידי יושב ראש העמותהאשר ומועצת העיר הרצליה  תהא

והכל להלן, כיושב ראש הועד,  26.1.1אחר מבין חברי הועד, שמונו על ידה לפי הוראות תקנה  ועד
  .בכפוף להוראות כל דין

  .הוועד אשרשב ליום קבוע ממלא מקו נותניתן למלא מובהר, כי 

 .עדוהחובות  .23

לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הועד על חברי 
  הכללית.

 .עדוהתפקידי  .24

                     בין היתר,  -בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין  - , בין היתר,וסמכויותיוהועד תפקידי 
 הם כמפורט להלן:

 .עדוההל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי לנ 24.1

 לבצע החלטות האסיפה הכללית. 24.2

 ., לצורך שיתופי פעולה, בעלי מטרות דומות למטרות העמותהאחריםהכרה לגופים  יתןל 24.3

 מותה.להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות הע 24.4

 .להלן 57בכפוף להוראות תקנה  לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה 24.424.5

 ., למעט ועדת הביקורתלהרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן 24.524.6

 למנות יועץ משפטי לעמותה. 24.624.7

למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף  24.724.8
 לאמור בפרק החמישי שלהלן.

 .הקשורים בעמותה לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרוייקטים 24.824.9

 י נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה.לקבוע נוהל 24.924.10

 קוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.ילקבוע נוהלי פ 24.1024.11

 לקבוע נהלים לעבודת העמותה. 24.1124.12

 לקבוע הוראות הקשורות בניהולה התקין של העמותה, בהתאם למטרותיה. 24.1224.13

להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה  רשאיהועד  24.1324.14
 ת על פי תקנון זה ועל פי הדין.הכללי

 .דין וחשבון כספי .25
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דו"ח מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "הועד אחת לשנה יערוך  25.1
 הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית. .")כספי

ים לפני מועד כינוס לא פחות משבועי תהביקורעדת וויאושר על ידי הדו"ח הכספי יוגש  25.2
 האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.

יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה עד וה 25.3
העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי 

 אי פרישה.השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנ

 .ומתאימים למצבה של העמותה הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים 25.4

יהא אחראי להגיש לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  25.5
את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 

 .עדוהשלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי  בשנהביוני  30

תוספת המופיעים בהעניינים לפחות את  וליכלליכלואשר  ,הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון 25.6
 "). הדוח המילוליזו: " 25.6(להלן בתקנה  1980 -לחוק העמותות, התש"ם השלישית 

 .עמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלההל הדוח המילולי ש 25.7

, החלות 1980 - לחוק העמותות, התש"ם  39 - א ו38(ד), 36 -(א) סיפה ו36, 30הוראות סעיפים  25.8
 .מילוליהדוח הין יכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לענהדוח הין ילענ

  

  

  

  

 

 .הועדבחירת חברי  .26

, אשר ימונו הועדיושב ראש , לרבות חברים) עשר-שנים( 21יעלה על מספר חברי הועד לא  26.1
 :להוראות כל דיןובכפוף  כמפורט להלן

על ידי מועצת העיר ויתמנו  ,בועד נציגי עיריית הרצליה) חברי ועד יהיו תשעה( 9 26.1.1
והתקנות שיותקנו מכוחה,  הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש)

אגיד העירוני),  ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בת מעת לעת
 , הכל כמפורט להלן:וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, 2006 -התשס"ו 

, וביניהם ראש חברי מועצת העיר הרצליהמחברי הועד יהיו ) ארבעה( 4 26.1.1.1
  עיריית הרצליה;

נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר מחברי הועד יהיו ) ארבעה( 4 26.1.1.2
, אשר יהיו: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, של עובדי עיריית הרצליה

ל מחלקת הרווחה מנהל מחלקת הנכסים והביטוחים של העירייה ומנה
  ;של העירייה

חרף האמור לעיל, היה ומי מבין עובדי עיריית הרצליה שצוינו לעיל, יבקש 
שלא לכהן כחבר ועד העמותה, יציג ראש עיריית הרצליה לבחירת מועצת 

 העיר בעל תפקיד אחר שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.

זיקה בעל שלעיל ויהיה על שתי החלופות א יימנה ל) אחד( 1חבר ועד  26.1.1.3
 ").נציגי ציבורניהולי ("בעל רקע ו/או לתחום עיסוקה של העמותה 

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו 
במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית 

  ם עבודתו בעיריית הרצליה.הרצליה תפקע עם סיו

ועד העמותה חברי  כלכמו כן, עם סיום כהונתה של מועצת העיר, תסתיים כהונתם של 
) חודשים ממועד שלושה( 3עד לא יאוחר מתום שמונו על ידי מועצת העיר הרצליה, 

 כינונה של מועצה חדשה.
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חברי ועד יהיו נציגי הדיירים, אשר נבחרו לכהן באסיפה הכללית של  )השלוש( 3 26.1.2
 .לעיל 5.2העמותה ובועד העמותה, כאמור בתקנה 

רשאי לצרף אליו כחבר בועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר ועד שמקומו בועד הועד  26.2
סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן כחבר ועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה מכל 

 כזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.שנתפנה. כל צירוף 

 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת: 26.1הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה  26.3

 שנתמנה על ידם.להפסיק את כהונתו של חבר הועד  26.3.1

למנות חבר ועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר משרתו תתפנה מאיזו  26.3.2
  סיבה שהיא.

כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת  26.4
הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם 

יך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך בתאר
 לעמותה.

 ., בכפוף להוראות כל דיןחבר הועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש 26.5

נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו  26.6
 פעול כחבר הוועד בעמותה., לא יהיה רשאי ל2006 -

 .פקיעת חברות חבר ועד .27

 .לועדחבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב  27.1

חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין  27.2
 .במותווכן , שט רגלואו פ

, וזאת ותה תיפסק מכל סיבה שהיאחבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמ 27.3
 .למעט חברי הועד, אשר יתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה ומכהנים בועד כנציגי העירייה

חבר כצורף , אשר בשל כהונתו בהם לאחר סיום תפקיד או משרהמייד חבר ועד יחדל מלכהן  27.4
 הועד.

בר ועד ויהיו לו כל חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כח 27.5
לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או  וז תקנההסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות 

 .או שחברותו בעמותה הופסקה שהועבר מתפקידו

 3/4של מיוחד  ברוב ,להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו האסיפה הכללית רשאית 27.6
 .באסיפה מקולות המשתתפים רגיל)שלושה רבעים(

וועד ישיבות רצופות של  )ארבע( 4 -נעדר מאשר ציגי העירייה, שהינו מבין נחבר הועד  27.7
ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר בתוך שנה, כאמור ישיבות  )שש( 6 -או מ, העמותה

ת העיר זולת אם מועצמוסמכת להודיע לאותו חבר וועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, 
לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ  וזאתתה סיבה מוצדקת להיעדרות, ישהי ,קבעההרצליה 
 .יהיעירה לשהמשפטי 

, שהינו מבין נציגי העירייה על הפסקת חברותו של חבר הוועד רשאית להורותהעיר מועצת  27.8
אינו ממלא את תפקידו הוא או ש ,למלא את תפקידומאותו חבר וועד נבצר כי  ראתהלאחר ש

 .כראוי

  .עדוהנוהלי ישיבות  .28

או הועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הועד ותיו וסדרי עבודתו. יקבע את מועדי פגישהועד  28.1
 מי שהוסמך על ידו.
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 מחציתובלבד שלפחות  הקיים באותה עתהועד רוב חברי יהא  עדוין החוקי בישיבות היהמנ 28.2
ה שמקרב הסגל ת הרצלימהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריי )1/2(

שעה מן המועד שנקבע ה )1/2( מחצית. אם כעבור ה בועדהרצלית הבכיר של עובדי עיריי
ללא כל  תקייםתייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה  ין חוקייימצא מנילא לישיבת הועד 

מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר  )1/2( מחציתובלבד שלפחות  צורך בהזמנה חדשה
 .ה בועדת הרצלישל עובדי עירייה שמקרב הסגל הבכיר ת הרצליהרצליה ו/או נציגי עיריי

הועד להמשיך בדיוניו , רשאי הישיבהנוכח בפתיחת ישיבת ועד לקיום היה המניין החוקי  28.3
מהנוכחים  )1/2( מחציתובלבד שלפחות  ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך

      הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של
 .עובדי עיריית הרצליה בועד

שנתקבלה הועד תחייב את העמותה כהחלטת עד וההחלטה בכתב חתומה בידי כל חברי  28.4
 בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.

והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל עד והראש בישיבות ישב ביהועד יושב ראש  28.5
חליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא י ,הועדעדרו של יושב ראש יישיבה. בה

 בתחילת הישיבה.עד והאת מקומו חבר שייבחר על ידי 

 הצעה לכלול סעיף בסדר היום.הועד עד רשאי להגיש ליושב ראש וכל חבר  28.6

ולו בלבד, עד והליושב ראש היו הדעות שקולות תהא  .עד יוכרעו ברוב קולותוכל ההצבעות ב 28.7
  .זכות הכרעה

יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההכללי של  מנהלה 28.8
 .עדוהכל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל 

 .עדוהסמכויות  .29

יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט עד וה 29.1
 .הועדחברי 

בעלי תפקידים בכירים לעמותה, לרבות מנהל כללי הועד ימנה, בכפוף להוראות כל דין,  29.2
 לעמותה וגזבר, ויקבע את סמכויותיהם ואת תנאי שכרם. 

  .כספים עדתועדתוומבין חבריו רשאי למנות הועד  29.3

ולמסור לועדות אלה את הועד עדות משנה המורכבות מחברי ולמנות מעת לעת  מוסמך עד וה 29.4
עדות כל הסמכויות וים האלה תהיינה לנייני העמותה ובכל הענייהטיפול בחלק מסוים מענ

עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא . עדוהשנמסרו להן על ידי 
בכל מקרה כאמור,  .לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה

סמכויותיהן. כל רשאי לבטל את הועדות וכן לשנות מהועד  תישאר האחריות בידי חברי הועד.
 חברים. ) ניש( 2 - ועדה תימנה לא פחות מ

עדות תוכלנה ויביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך העד וה
  להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.

שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר עדות ולמנות  ,מעת לעת ,מוסמךעד והכמו כן, יהיה 
ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על הועד חברי מורכבות מתהיינה 

בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות . ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד
  .לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הועד

ידי  למען הסר ספק מודגש, כי הוועד אינו מוסמך לאצול מסמכויותיו לוועדות המתמנות על
 האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.

, לקנות, להלן 29.8אך בכפוף לאמור בתקנה  רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעילעד וה 29.5
טלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, ילחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומ

 עביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה.לשעבד, למשכן ולה

דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן  עת לעתרשאי לקבוע מעד וה 29.6
 .כל דיןלתקנון זה והוראות בכפוף , תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה
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שיבצר ממנו או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או  הוועדהעמותהויושב ראש היה  29.7
ממלא מקום לנושא המשרה, ואם  ועדהלהמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר 

בתפקידו עד לכינוס עד וההסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי 
 הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו.

זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות  29סמכויות הוועד כאמור בתקנה  29.8
  כל דין.

 .הודעות לרשם העמותות .30

יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק  יימים מביצוע השינו) שבעה( 7החברים בועד בתוך 

  , וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.זמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .ניהול פנקסים .31

ורישום שמו עד והאחראי לניהול פנקס חברי  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,המנהל הכללי של העמותה
  , תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו

 .עדוסייגים לכהונה ב .32

  אחד מאלה: ,עדוהלא יכהן כחבר 

 מי שאינו חבר בעמותה. 32.1

 .מי שנותן שירותים לעמותה בשכר 32.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 32.3

ופי בעבירה לפי סעיפים סבעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק חלוטמי שהורשע בפסק דין  32.4
אחרת שיש עמה קלוןאו בעבירה  ,1977 -תשל"ז לחוק העונשין,  438עד  414-ו 297עד  290

שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד 
 .או כחבר ועדת הביקורת

עצמו אם הנציג אף תאגיד החבר בעמותה,  ו שלנציגגם עד והתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  32.5
 בעמותה. אינו חבר

 וף המבקר.מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הג 32.6

  

  
  המנהל הכללי -פרק חמישי 

 .מינוי מנהל כללי לעמותה .33

, ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים , ימונהלהלן 65בכפוף להוראות תקנה בכפוף להוראות כל דין, 
עד וההמנהל הכללי של העמותה על ידי יפוטר ו/או  רשאי הוועד למנות, המתפרסמים מעת לעת

המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין מינוי  .עמותהלמנהל כללי לפטר באישורו של יושב ראש העמותה
  .1965 - בכפוף להוראות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה השאר, 

 .תפקידי המנהל הכללי של העמותה .34

 :כל דיןלתקנון זה ולהוראות , עדוהבכפוף לאישור (אם וככל שימונה) תפקידיו של המנהל הכללי 

 י עבודה בתוכה.ולקבוע סדרעל כל פעילויותיה ותפקידיה לנהל את העמותה  34.1

 עד.ולהכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור ה 34.2

 עד שיציגה בפני האסיפה הכללית.ולהכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור ב 34.3

להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע  34.4
 עד.ואת משכורתם, והכל באישור ה
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וכן של כל הגופים המוסמכים  דועוובלשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית  34.5
 האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.

לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים  34.6
לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים והאחרים, והוא רשאי להופיע, 

 עד.וסטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטיים, הכל בהתאם להנחיות ה

להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות  34.7
 .עדוהשרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי 

פים לצורך ניהול ענייני העמותה ולמילוי מטרותיה ולהשתמש בכספי העמותה להוציא כס 34.8
 וברכושה למען מימוש מטרותיה כאמור.

והכל  ,לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה 34.9
 .ולהוראות הועד בהתאם להוראות החוק

הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות  34.10
 הבנק.

להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או  34.11
עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל 

תיה, כולם או ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויו
 מקצתם.   

 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש. 34.12

 .סמכות שיורית .35

  .עדולולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהל הכללי היה 

  

  
  יושב ראש העמותה -שישי  פרק

 .יושב ראש העמותה .36

יושב יהיה  ,ליתוכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכל תפקיד בלבדה, בתוקף ראש עיריית הרצליה
 ראש האסיפה הכללית.יכהן כיושב הוא וראש העמותה 

 .תפקידי יושב ראש העמותה .37

  תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:

 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ. 37.1

 .עדוהבהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות גופים הרלוונטיים להנחות פעולת ה 37.2

 .ועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוקלדחות את מ 37.3

 והוראות החוק. הלקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון ז 37.4

 .עדוהלהגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית וישיבות  37.5

 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן. 37.6

 .לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה 37.7

  

 

  .ממלא מקום יושב ראש העמותה .38



-15-  

 

יבחר על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, יממלא מקום יושב ראש העמותה 
שנים. ממלא מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה ) חמש( 5לתקופה של 
  באופן זמני מלמלא את תפקידו.מיושב ראש העמותה כאשר יבצר 

  

  
  ומבקר פנים קורתיעדת בו - ישביעפרק 

 .כללי -עדת הביקורת ו .39

הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה  הענייניתבדוק את  תהביקורועדת 
 אישור הדו"ח הכספי. ןלענייותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה 

 .עדת הביקורתותפקידי  .40

 , יהיו כמפורט להלן:, בין היתרתהביקורעדת ותפקידיה וסמכויותיה של 

  לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה; 40.1

  לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; 40.2

  לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; 40.3

  להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה; 40.4

העמותה של , בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי העמותהלעמוד על ליקויים בניהול  40.4
דרכים לתיקונם; מצאה לוועד העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע 

ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי 
                בנוכחות המבקר הפנימי או  -, וככל הניתן בעמותההנדון בלא נוכחות של נושאי משרה 

רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר 
להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה 

  ;בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה

ה ואת תשלומי השכר בה, יניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלילבדוק את ענ 40.5
  לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 .והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכלליתעד וה, שהוכן בידי בדיקת הדו"ח הכספי 40.6

או  על פי כל דיןתפקיד ביקורת או  ,עדוהאו כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית,  40.7
 .על פי שיקול דעתהועדת הביקורת תחליט עליו ש

 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית. 40.8

ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים העמותה לבחון את מערך הביקורת הפנימית של  40.9
לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה 

הכול בשים לב,                       ולהציע שינויים בה, והוועד של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור 
  ולגודלה;העמותה בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 

לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני                    40.10
  לחוק;ה 31ף מי שקובע את שכרו לפי סעי

בקשר לליקויים בניהול ענייניה העמותה י לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובד 40.11
  ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

  לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; 40.1240.9

 40בתקנה להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור  40.1340.10
  .זו

 .הביקורת עדתוישיבות  .41

 פעמים בשנה.) שלוש( 3תכונס לפחות  תהביקורועדת  41.1
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עדת וחברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ) שהשלו( 3עדה הוא ומנין חוקי לצורך ישיבת ה 41.2
 או ממלא מקומו. תהביקור

"), לא הוועדה"זו:  41מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה  41.3
יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש 

 -הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם 

עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת  41.3.1
 הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים לעיל 41.3.1תקנה ע מהוראות מבלי לגרו 41.3.2
 הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

, המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן 41.4
וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, 

 ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של  41.5
 יהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה ש

 .עדת הביקורתומינוי  .42

 5מאשר ולא יותר ) שהשלו( 3, שתמנה לפחות תהביקורעדת ותמנה את  השנתית האסיפה הכללית
מועצת העיר החברי מועצ אינםשהעמותה חברי  אינם נמנים עלמביןשמרביתם  חברים) חמישה(

 תיקורהבעדת ויושב ראש כולל , עיריית הרצליהעירייהעובדי מקרב הסגל הבכיר של ו/או  הרצליה
, בהתאם תהביקורעדת ואו רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום , וממלא מקומו

 המחויביםקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים יעדת בו. מונה רואה חשבון במקום להוראות החוק
 על רואה החשבון כאמור.

 .עדת ביקורתומשך כהונת חברי  .43

, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של שנים) שלוש( 3שך יכהנו בתפקידם במ תהביקורחברי ועדת 
 .חבר ועדת הביקורת לפני כן

 .עדת ביקורתוהתפטרות חבר  .44

 ועדה.וקורת רשאי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש היעדת בוחבר 

 .סיום כהונת חבר ועדת ביקורת .45

למנות חבר  ת הביקורתאחרים בועד, רשאים החברים התהביקורנתפנה מקומו של חבר ועדת  45.1
 אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.

 ברוב ,במשך תקופת כהונתו תהביקורלהדיח מתפקידו חבר ועדת  האסיפה הכללית רשאית 45.2
אסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות מקולות המשתתפים ב) שלושה רבעים( 3/4 מעל של מיוחד

 .  לטעון את טענותיו

 .עדת הביקורתובהרכב שינויים  .46

ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של 
או בתוך פרק זמן קצר יותר  ימים ממועד ביצוע השינוי) שבעה( 7בתוך  תהביקורושינויים בהרכב ועדת 

 .אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

 .בישיבות ועדת הביקורתמועד וסדר היום  .47

  יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות. תהביקורעדת ויושב ראש 

 .עדת הביקורתוקבלת החלטות ב .48

 יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.   תהביקורהחלטות בועדת 

 .בדיקת הדו"ח הכספי .49



-17-  

 

ה לא פחות משבועיים לפני תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמות תהביקורעדת ו 49.1
מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי 

 .עדולותגיש ממצאיה 

, יוגש הדו"ח חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי) ששה( 6 -לא יאוחר מ 49.2
והערות  תהביקור עדתוהכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי 

 , לאישור האסיפה הכללית.עדוה

 .פרטיכלים .50

ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון  תהביקורבישיבת ועדת 
 ורישום החלטות.

 .תהביקורסייגים לכהונה בועדת  .51

 לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:  

 מי שאינו חבר בעמותה. 51.1

 .ותים לעמותה בשכרמי שנותן שיר 51.2

 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל. 51.3

בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה  חלוט מי שהורשע בפסק דין 51.4
 קלון.

נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג  ועדת הביקורתתאגיד, אולם יכול לכהן כחבר  51.5
 .עצמו אינו חבר בעמותה

 .תהביקורוכחבר ועדת  הועדובעונה אחת כחבר לא יכהן חבר בעת  51.6

52. .  

  

  

  

  

  .מבקר פנים .52

             ובהסכמת ועדת הביקורת, ועד העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי העמותה  52.1
עלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה השנתי של החברה ישמחזורה וככל 

              וי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, חייב במינהוועד המשפטים, יהא  יותר שקבע שר
             , 1999 -, התשנ"ט לחוק החברות 153עד  150 - , ו148(ב) עד 146סעיפים לפי הוראות 

וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, הוועד בשינויים המחויבים. לא הגיעו 
העמותה ן השאר, את תקינותן של פעולות מבקר הפנים יבדוק, בי .תכריע האסיפה הכללית

 מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.

 לחוק הביקורת הפנימית,  10עד  8 -(ב) ו4(א), 3על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים  52.2
 .1992 -התשנ"ו 

ופתית, לאחר שוועדת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקהוועד המבקר הפנימי יגיש לאישור  52.3
 יאשרה, בשינויים הנראים לו.והוועד לחוק, א) 6( 30הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 

או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, הוועד יושב ראש  52.4
 בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.

בנוסף               והעמותה , למנכ"ל הוועדוחשבון על ממצאיו ליושב ראש מבקר הפנים יגיש דין  52.5
ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות 

 לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.
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ק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כהונת מבקר הפנים לא תופס 52.6
) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת שני שלישים( 2/3ברוב של לפחות הוועד כך 

בפני הוועד ובנוסף ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני 
 ועדת הביקורת.

  

  
  רואה חשבון - שמיני פרק

 .רואה חשבוןמינוי  .53

וישמש במשרתו עד לאסיפה  השנתית רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית
 לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון. ךשתיער השנתית הכללית

 .הנוהל במינוי רואה חשבון .54

לית לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכל 54.1
 השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.

ימים לפני מועד האסיפה  )עשרה( 10לעמותה לפחות  רתימסלעיל,  54.1תקנה הודעה כאמור ב 54.2
 הכללית.

העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את  54.3
 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. )שבעה( 7תפקידו, 

 לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו. תקנה זוהוראות  54.4

 .סיום כהונת רואה החשבון .55

 למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכלליתעד והמשרתו של רואה חשבון, רשאי  התפנתה
 .השנתית

 .שכר רואה החשבון .56

  שכרו של רואה החשבון.אשר את הצעת הועד בנושא יפה הכללית תהאס

  

  
  שונות - תשיעי רקפ

 .זכות חתימה .57

) בעלי שני( 2 - , אך לא פחות מלמי תהא זכות חתימה בשם העמותה ,מעת לעת ,יחליט ועדה 57.1
ראש העירייה חבר מועצת העיר הרצליה יהיה ניהם ) מביאחד( 1לפחות ובלבד ש זכות חתימה

 ןוענייבכל דבר והכל  ,גל הבכיר של עובדי עיריית הרצליהאו נציג עיריית הרצליה שמקרב הסו/
או . לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת מורשה החתימה שהינו ראש העירייה ו/

מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה לצורך פעולות מסוג מסוים
  .שהוא חבר בוועד העמותה

(אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס מותה יהיה רשאי לעיל, ועד הע 57.1 על אף האמור בתקנה 57.2
) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של שני אחוזים( %2התחייבויות כספיות שאינן עולות על ל

) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים שלוש( 3העמותה במהלך 
, גם אם איש בעלי זכות חתימה) שני( 2ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת של העמותה, 

 .או נציג מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליהו/הרצליה ראש עיריית אינו מביניהם 

בדבר  ךותאריעד והאישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת  57.357.2
 זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

   .שינוי התקנון .58

, בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר הפנים להלן 6673האמור בתקנה מבלי לגרוע מהוראות 
 יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:
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קולות ) משני שלישים( 2/3של תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב  58.1
 .דין , בכפוף להוראות כלהזכאים להצביע באותה אסיפה

זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס  58על אף האמור בתקנה 
, והכל בכפוף לשינוי המוצע עיריית הרצליהמאת  אך ורק לאחר קבלת אישור בכתבלתוקף 
 .רשם העמותות לאישורלהלן ו 73.3להוראות תקנה לאישור

הצעת א רשאי למנות ועדת תקנון, אשר מתפקידה יהיה להציע לאסיפה הכללית הועד יה 58.2
 .תובא לדיון באסיפה הכללית העמותההחלטה לשינוי תקנון 

 אינןבנוסף ועל אף האמור אחרת במסגרת תקנון זה לעיל ולהלן, הרי שמטרות העמותה  58.3
זה או שינוי הוראות תקנון ו/ עמותה במטרה אחרתהשינוי מטרה של ניתנות לשינוי, לרבות 

הוספת מטרה ו/או  )"מטרהו: "ז 58.3 תקנהבלהלן (בפירוק העמותה  לגבי ייעוד נכסי
ו אינה ז 58.3. תקנה )"שינוי מטרותו: "ז 58.3 תקנהבלהלן או גריעה מהן (ו/ למטרות עמותה

ו לעיל בוצע שינוי מטרות ו/או שונתה תקנה ז 58.3 תקנהבניתנת לשינוי. היה ולמרות האמור 
  .יהווה הדבר עילה לפירוק מיידי של העמותה - ו ז 58.3

יהא אחראי להודיע לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,ההעמותהמנהל הכללי של  58.4
או בתוך פרק זמן קצר יותר  ימים ממועד השינוי) שבעה( 7על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 

 .אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

  .מען משרדה של העמותה .59

על שינוי מען משרדה שיבה ירשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה עד וה 59.1
 הרשום של העמותה.

יהא אחראי להודיע לרשם העמותות  ,עדוהאו מי שימונה על ידי  ,העמותההמנהל הכללי של  59.2
או בתוך פרק זמן  ימים ממועד השינוי) שבעה( 7על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 

 .קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור

  .וש בשם העמותהשימ .60

שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת 
  הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "(ע"ר)".

  .תוקף פעולות .61

או המנהל  כל ועדה אחרתאו  תהביקוראו של חבר ועדת עד והלא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר 
  בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.הכללי של העמותה 

  .ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון .62

העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי  62.1
, 1980 -"ם תוספת השניה לחוק העמותות, התשואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים ב

 .ןהעניילפי 

וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי  תהביקורעד או ועדת וכל חבר  62.2
עד ו/או עובד והחשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר 

 העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.

   .נושאי משרהביטוח אחריות ושיפוי  .63

העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בכפוף להוראות כל דין,  63.1
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה חבות שתוטל עליו עקב  בה, כולה או מקצתה, בשל

 אחת מאלה: , בכלבעמותה

ל , ובלבד שנושא המשרה לא פעהפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר 63.1.1
 .במכוון או בפזיזות

הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  63.1.2
 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר. 63.1.3
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ות בדיעבד וכן לתת התחייב העמותה רשאית לשפות נושא משרה בהבכפוף להוראות כל דין,  63.2
פעולה עליו עקב  הוטלהש, כמפורט להלןאו הוצאה חבות  בשל, מראש לשפות נושא משרה בה

 אחת מאלה: , בכלשעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק  63.2.1
 דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

בקשר  לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה ,תסבירוהתדיינות  הוצאות 63.2.2
שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את  הליךלהליךאו  עקב חקירהלחקירה

נגדו, כתב אישום  ואשר הסתיים בלא הגשתכאשר לא הוגשהכל והחקירה או ההליך 
או בלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, מונגד נושא המשרה, ו/

אך בהטלת חבות כספית  שא המשרה,ונ ם נגדשהסתיים בלא הגשת כתב אישו
   -בפסקה זו . כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

משמעו סגירת  -ין שנפתחה בו חקירה פלילית יסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענ
(בסעיף  1982 -  לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה "חוק סדר הדין הפלילי" :טן זהק
 -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"ואילו  לחוק סדר הדין הפלילי; 231לפי סעיף 
שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי  ,חבות כספיתמשמעה, 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס 9851 -  לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
  ין הפלילי, עיצום כספי או כופר; לפי הוראות חוק סדר הד

שהוציא נושא  , לרבות שכר טרחת עורך דין,ת התדיינות סבירותוהוצא 63.2.363.2.2
בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי  נושא המשרה בהן שחויבהמשרה או 

ר, אחאו בשמה או בידי אדם או תאגיד  גש נגדו בידי העמותהבהליך שהו ,ת משפטבי
, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת או באישום פלילי שממנו זוכה

 .הוכחת מחשבה פלילית

. תהביקורעדת ותינתן בידי  החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, 63.3
 .עדוהטעונה אישור  תהביקורהחלטת ועדת 

לית במקרה שלרוב חברי לעיל, טעונות אישור האסיפה הכל רשאושרו כאמו לשיפוי החלטות 63.4
 אישי בהחלטה. ןעניי תהביקוראו לרוב חברי ועדת עד וה

זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי  63חרף האמור בתקנה  63.5
בכוונה ו/או נושא משרה בעמותה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות, אשר נעשתה  לגבישל

 בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להשיג ריווח אישי שלא כדין.

יושב ראש  ,כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומובעמותה, , "נושא משרה" תקנה זולצורך  63.6
קורת, מזכיר, יעד, חבר ועדת בו, חבר של העמותה כלליהמנהל המנהל כללי, תהביקורעדת ו

אף  ,פוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותהמנהל אחר הכ            גזבר, 
 תוארו שונה.           אם 

  .התקשרויות .64

להזמנת עבודה והעברת זכויות  ביצוע עסקה בטובין או במקרקעין אול כל התקשרויות העמותה
 והתקנות 1992 - על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, 

, 1987 -שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 
 .בשינויים המחויבים

  .מקרקעין ותמורת מקרקעין .65

תבוצענה בכפוף לעריכת העמותה, אשר בבעלות  ,להעברת מקרקעיןהעמותה כל התקשרויות  65.1
 . הוראות כל דיןובכפוף ל עיריית הרצליהמכרז, לפי הכללים החלים על 

למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה  תהא רשאיתלא העמותה  65.2
ברוב חבריה ובאישור הרצליה החלטת מועצת העיר בהתאם לשנים, אלא ) חמש( 5העולה על 

(אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של  שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו
עיריית הרצליה, על ידי לעמותה הועברו  , אשרכספי התמורה ממכירת המקרקעין. שר הפנים)

שר באישור והרצליה , באישור מועצת העיר ת העמותהישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאי
(אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של שר  או מי שהוסמך לכך מטעמו הפנים

  שת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה., אם ראה שטובת הציבור דורהפנים)
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  .העסקת עובדים .65.66

 כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. 66.1

ולאחר שעמד בפני ועדת  שלא על פי מכרז פומביבעמותה לא יתקבל אדם לעבודה  66.265.1
 .הועדבחינה שתוקם על ידי 

 ה.ת הרצליויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריי העמותהכללי המכרז ייקבעו על ידי 

 ה.ת הרצליסולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריי 66.365.2

תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד בעמותה עובדים בכירים מנכ"ל ומובהר, כי העסקת 
 ., המתפרסמים מעת לעתהפנים

 לה, יחולו גם עת הרצלירייכללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעי 66.465.3
 ועובדיה.העמותה 

  .תמיכות .67

 ., בין תמיכה ישירה ובין עקיפהו/או במוסדות ציבור בכל גוף ו/או אדם תמוךתלא העמותה 

  .הגבלת אשראי .66.68

 .1985 -אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה ולא תערוב לא תקבל אשראי העמותה 

 .דיווח לרשות .69

למועצת העיר , יוגש מועצת העיר הרצליהאו עיריית הרצליה שת ראש אחת לשנה, ובכל עת לפי דרי
הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש ועד העמותה, 

  .העמותהדו"ח בכתב על פעילות 

  .זכויות הצבעה במוסדות העמותה .70

  תה.לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמו

  .הוצאות הנהלה והוצאות כלליות .71

החשב הכללי, כפי שתהיינה ת ובהתאם להוראתקבענה הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה 
  .מפעם לפעם

  .הוצאות לגיוס תרומות .72

  .תרומהכל מהערך הכולל של  %40עלה על תלא  ותסך ההוצאה לגיוס תרומ

  .החלטות הטעונות אישור שר הפנים .67.73

בנושאים העמותה כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה בנוסף להוראות 
שר הפנים או מי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי על ידי המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה 

  שהוסמך לכך על ידו:

  .לעמותהסניף  עמותת בת או חברת בת אוהקמת  73.167.1

 .תאגיד אחרייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל  73.267.2

 כל שינוי בתקנון זה. 73.367.3

ת ה או לעובדי עירייהרצלי תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר 73.467.4
 כנציגיה.בעמותה אשר יכהנו  ,ההרצלי

 .העמותהה, על ידי ת הרצליספקת שירותים שהם בסמכות עירייה 73.567.5
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