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 תקנון העמותה

 השם:

 ("העמותה"איגוד הגולף בישראל  )להלן:  שם העמותה הוא בעברית:   .1

 Israel Golf Federation באנגלית: 

 המשרד:

 יקבע מזמן לזמן.העמותה ועד קיסריה, או בכל מקום אחר כפי ש 5ברח' ענבר  מצא נמשרד העמותה  .2

 הכתובת:

 .2בסעיף כתובת העמותה תהיה במשרד הנזכר  .3

 מטרות:

 הן:  מטרות העמותה .4

 לפתח, לעודד ולקיים את ספורט הגולף בישראל.  )א(

 .גג של ענף הגולף בישראלהלשמש ארגון  )ב(

גופים ציבוריים ופרטיים ולפעול למען עם בשיתוף ו ענף הגולף, בעצמו,ליזום פרויקטים לפיתוח  )ג(

 גולף בישראל. מתקניוהקמת מגרשי 

העוסקים בספורט הגולף  שלהאינטרסים ולקדם את ולהגן ספורט הגולף בישראל לייצג את  )ד(

 .בישראל

 כל העוסקים בספורט הגולף בישראל. לקבוע כללים מקצועיים אשר יחייבו את  )ה(

לייצג את  הכשרות, תחרויות, קורסים,( PGAI)לנהל עבור איגוד הגולף המקצועני הישראלי  )ו(

כספים מארגונים  ולגבות עבור בפני רשויות וארגוני הספורט בארץ ובעולם. צועניהגולף המק איגוד

ולגבות עבור כל האמור לעיל דמי הגולף המקצועני לטפל ולנהל את כל ענייני איגוד  ורשויות שונים,

 ניהול כפי שיקבע איגוד הגולף בישראל מעת לעת.

 יםארציולפקח על תחרויות, משחקי ומפגשי גולף  ,לנהל,להכין, לתכנן, לקבוע, לבצע  )ז(

 מפגשים אחרים כפי שיוחלט מפעם לפעם. ןוכ יםובינלאומי

לאסוף, לגבות, ללוות, ולקבל כספים מהארץ ומחו"ל לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  )ח(

לם, יהודיים, ארגוני ספורט וארגוני גולף זרים, וכן לחלק, לשממשלתיים, ארגונים מארגונים 

למסור ולתת בדרך של מתנות, תרומות, הלוואות, דמי השתתפות, פרסים, מענקים, סובסידיות, 

המטרות וביצוע  דמי נסיעה, הוצאות לתחרויות וכל כספים אחרים לצורך של קידום 

 והאינטרסים של העמותה.
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ון מפעם להשקיע את הכספים של העמותה באותם תנאים וכנגד אותם בטחונות כפי שיראו לנכ )ט(

 לפעם לצורך קידום העמותה, קידום הגולף בישראל ומטרות העמותה.

מקצוענים בביטוח מתאים הן חובבים והן שחקני גולף אשר הנם  – העמותה לבטח את חברי )י(

 .מעת לעתעמותה בהתאם להוראות כל חוק והחלטות ה

 לעשות כל פעולה שהעמותה תמצא לנכון לקידום מטרותיה. )יא(

לארגן תחרויות לאומיות ובינלאומיות רשמיות בישראל ולהיות אחראי להן, וכן לתווך ולקשר  )יב(

 בין ארגונים לאומיים ובינלאומיים ביחס לארגון תחרויות לאומיות ובינלאומיות בישראל.

 

ולנהל משא ומתן עם ארגונים לאומיים ובינלאומיים בנוגע לארגון וניהול ליזום, להיענות לפניות  )יג(

תחרויות גולף רשמיות בישראל, ולתווך בין הארגונים ולבין חברי העמותה לשם קיום וניהול 

 תחרויות רשמיות.

 לסייע בתכנון ובארגון משחקי גולף במסגרת המכביה.   )יד(

 ,ולהנפקת אישורי הנדיקפ להיות בעל הסמכות הבלעדית והיחידה לניהול הנדיקאפ בישראל)ט"ו( 

 .EGA -הנחיות ה פ"יע

לעודד ולקדם את הרחבת פעילות הגולף, ההיכרות עם הענף, יתרונותיו וחשיבותו בקרב כלל  ("ז)ט

 ולפעול להנגשת מתקני הגולף.  ,, עיווריםנכים בני נוער, בקרב פרטהציבור בישראל, וב

  IGF (International Golf Federation)- ועד האולימפי הישראלי, בהמשיך ולשמש כחבר בל ז(י")

 בינלאומי אחר.גולף ובכל ארגון  ,EGA (European Golf Association) - וב

)י"ח( להקים ולנהל את נבחרות ישראל השונות בגולף לפי הצורך לכל תחרות בה תידרש הקמת 

 נבחרת לאומית.

 כללי משחק הגולף:

 & Rכפי שנקבעו על ידי לרבות כללי האתיקה העמותה מכירה ומקבלת על עצמה את כללי משחק הגולף  .5

A Rules Limited :להלן(“R&A” .) 

 דמי חבר:

היא ו כפי שייקבעו ע"י האסיפה הכללית של העמותה מעת לעת ,העמותה תגבה מחבריה דמי חבר שנתיים .6

 השנתית.הכללית יאושרו מדי שנה באסיפה  דמי החברתהא רשאית לקבוע סולם תעריפים. תעריפי 
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 :העמותה חברי

 :חברי העמותה יהיו .7

 .גומות לפחות 9מועדוני גולף בישראל שלרשותם מגרש גולף של  )א(

מכיר בנוגע למעמד שחקן גולף חובבן,  R&Aוממלא אחר כל הוראות ה שנה,  18מי שמלאו לו  )ב(

וקיבל על עצמו את תקנון העמותה, התחייב לפעול על פיו, שילם לעמותה את דמי החבר )כפי 

  והינו חבר באחד ממועדוני הגולף שהינם חברי העמותה. ידה מעת לעת( שאלה יקבעו על

עומד בכל יתר הקריטריונים  ,מי שאינו חבר באחד ממועדוני הגולף שהינם חברי העמותה )ג(

 את חברותו בעמותה. ואישרמוסדות העמותה וש ,לעיל )ב(7המצויינים בסעיף 

 קבלת חבר חדש לעמותה:

8. 

ושילם את שנה, מכיר וקיבל על עצמו את תקנון העמותה, התחייב לפעול על פיו,  18מי שמלאו לו  )א(

  דמי החבר בעמותה.

מכיר וקיבל על עצמו את גומות אשר  9רשותו מגרש גולף של לפחות במועדון  גולף בישראל שיש )ב(          

החוקיים להגיש בקשה להתקבל  כאי באמצעות נציגיותקנון העמותה, והתחייב לפעול על פיו, ז

, אשר יעבירה לאסיפה הכללית הבאה המנהלבכתב לועד מנומקת בקשה תוגש  .כחבר בעמותה

תיערך שהנו מועדון גולף לשם דיון. החלטה על קבלת חבר חדש לעמותה  בצירוף המלצתו,

זכות באסיפה הכללית הבאה לאחר הגשת בקשה ותתקבל ברוב רגיל של הנציגים הנוכחים בעלי 

 הצבעה.

 :פקיעת חברות בעמותה עקב אי תשלום דמי חבר במועד

לעיל, תפקע חברותו בעמותה מבלי שתחול על  6חבר עמותה שלא שילם את דמי החבר כאמור בסעיף  .9

יום מתום תקופת החברות בגינה שולמו  30העמותה חובת התראה. פקיעת החברות תיכנס לתוקפה 

 לעמותה דמי החבר.

 :על ידי האסיפה הכללית של העמותה מהעמותהוצאת חבר ה

  האסיפה הכללית רשאית להוציא חבר מהעמותה באחד מהמקרים הבאים: .10

 החבר אינו מציית לסעיפי תקנון זה או אינו פועל בהתאם להחלטות העמותה. )א(

 התנהגות החבר הינה בניגוד למטרות, למוניטין או לשמה הטוב של העמותה. )ב(

 ל לענות לקריטריונים לחברות בעמותה.החבר חד )ג(
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האסיפה הכללית לא תדון בהוצאת חבר מהעמותה מיוזמתה אלא רק לאחר שהוגשה לה בקשה מנומקת  .11

חבר  הכללית תחליט על הוצאתחבר אחד של העמותה. חבר המבקש שהאסיפה לפחות בכתב על ידי 

אסמכתא המעידה על המצאת העתק וכן מנומקת בכתב מהעמותה ימציא לאסיפה הכללית את בקשה 

ממנה לחבר שמבוקש להוציאו מהעמותה. לחבר שמבוקש להוציאו מהעמותה תנתן זכות תגובה בכתב 

יום והאסיפה הכללית לא תתכנס לדון בהוצאתו מן העמותה לפי שחלף המועד להגשת התגובה.  14של 

חות שני שליש מנציגי החברים תתקבל ברוב של לפמן העמותה על הוצאת חבר  ת האסיפה הכלליתהחלט

 הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

  של העמותה חברי כבוד

 העמותה תוכל לקבל לשורותיה חברי כבוד בדרך המפורטת להלן: .12

השנתית הצעה לשם קבלת פרט או הכללית האסיפה  על סדר היום שליוכל להעלות  המנהלועד ה )א(

 ארגון כחבר כבוד בעמותה.

השנתית החלטה בדבר קבלת פרט או ארגון כחבר כבוד בעמותה תתקבל באסיפה הכללית  )ב(

 במסגרת החלטה מיוחדת.

 , אולם לא תהיה להם זכות הצבעה.חברי כבוד בעמותה יוזמנו לאסיפות הכלליות של העמותה )ג(

  עמיתים

ב לפעול על פיו, שילם שנה, מכיר וקיבל על עצמו את תקנון העמותה, התחיי 18מי שטרם שמלאו לו  .13

 לעמותה את דמי החבר )כפי שאלה יקבעו על ידה מעת לעת( ייחשב כ"עמית" של העמותה. 

אסיפה הכללית או ל ולא יבחרוולא יהיו בעלי זכות הצבעה,  עמותהלא ייחשבו כחברים בעמיתי העמותה  .14

 ייהנו מזכויות ויחויבו בחובות כפי שיחליט הוועד המנהל לגבי עמיתים מעת לעת. אולם  וועד המנהלל

רשאי להוציא מהעמותה עמית בשל התנהגות המנוגדת למטרות העמותה או בשל התנהגות המנהל הועד  .15

 לא אתית כלפי העמותה או בשל אי עמידה בחובות העמית כלפי העמותה.  

 של העמותה האסיפה הכללית

. האסיפה הכללית תפעל באמצעות נציגים של חברי מוסד העליון של העמותה יהיה האסיפה הכלליתה .16

 . העמותה

 נציגות האסיפה הכללית תהיה מורכבת מ:  .17

לא  –)מתוכם  על ידי חברי העמותהאחת לארבע שנים שייבחרו  חברי עמותה )שאינם מועדונים( 10א. 

 .חברי מועדון אחד שהינו חבר העמותה( 7 -יותר מ

שיכהנו בתפקיד זה מתוקף תפקידם כמנהלי מועדון גולף  הגולף שהנם חברי העמותה ימועדונמנהלי ב. 

 .שהנו חבר עמותה

  שייבחר על ידה. (PGAIשל עמותת הגולף המקצועני בישראל ) אחדנציג ג. 
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 לאסיפה הכלליתנציגים חירת ב

נציג באסיפה מקומו של לאסיפה הכללית של העמותה תערכנה אחת לארבע שנים. של הנציגים הבחירות  .18

התפטר, נפטר, חלה במחלה מתמשכת לתקופה של למעלה משלושה והוא יתפנה במקרה הכללית 

או הוכרז כפסול דין. את מקומו יתפוס  הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,חודשים, פשט את הרגל

הנציג הבא בתור מבין המועמדים שהתמודדו בבחירות לאסיפה הכללית והכל בהתאם ובכפוף להוראות 

 תקנון זה.

והם תושבי ישראל יהיו  המגיעים מהםדמי החברות מלוא ששילמו את חברי העמותה )שאינם מועדונים(  .19

 .נה אישיות וחשאיותזכאים לבחור ולהבחר. הבחירות תהיי

והיא תקבע את המועד המדויק של הבחירות, דרכי הגשת המועמדות,  את הבחירות תארגן ועדת בחירות .20

לעיל,  17הבטחת הייצוג של חברי מועדוני הגולף באסיפה הכללית, כמפורט בסעיף מתכונת ההצבעה, 

פה הכללית או חברי ם חברי האסיחברים שאינ 3הבחירות תמנה  תועד הפרסומים הנדרשים וכיוצא בזה.

 .היוצאת הועד המנהל, והרכבה ייקבע על ידי האסיפה הכללית

 של האסיפה הכללית ושל הועד המנהל"ר וסגן היו"ר יובחירת 

אסיפה הכללית בהצבעה הבחר תומדי ארבע שנים, , של העמותההנציגים לאסיפה הכללית  בחירתאחר ל .21

( את סגן "היו"ר המכהן")לעיל ולהלן:  המנהל שיכהן גם כיו"ר הועדאת יו"ר האסיפה הכללית  חשאית

, ונציג שלישי ("מכהן "סגן היו"ר)לעיל ולהלן: המנהל יו"ר האסיפה הכללית שיכהן גם כסגן יו"ר הועד 

 נוסף לועד המנהל של העמותה.

חברי האסיפה  10 הנמנים עלנציגים רק  וכנציג שלישי כשירים לכהן כיו"ר המכהן כסגן יו"ר מכהן .22

שנות  2בעלי התפקידים הנ"ל חובה שלפחות אחד מהם יהיה בעל ניסיון של  3מתוך  .הנבחרים הכללית

 כהונה כנציג באסיפה הכללית.

   .חברגולף בכל קדנציה ייבחרו יו"ר מכהן וסגן יו"ר מכהן שאינם מאותו מועדון  .23

 .שנים 4הונה רצופות של יותר משתי תקופות כליו"ר מכהן לא יוכל להבחר  .24

אחד מחברי ועדת הביקורת  –יו"ר ועדת הבחירות, בהעדרו היועץ המשפטי של העמותה ובהעדרם  .25

הנושא הראשון על סדר היום של  .לאחר הבחירותשאת ישיבת האסיפה הכללית הראשונה היוצאת ינהל 

ישיבה זו יהיה בחירת היו"ר המכהן, בחירת סגן היו"ר המכהן, ובחירת נציג שלישי נוסף לועד המנהל של 

לאחר בחירת היו"ר וסגנו,  אסיפה הכללית של העמותה.ה נציגי כולם ייבחרו מתוך בסדר זה, העמותה, 

 ינהל היו"ר הנבחר את המשך הישיבה.

לועד המנהל של העמותה והנציג השלישי סגן היו"ר המכהן , בחירה של היו"ר המכהןלצורך ההצבעה ה .26

ברוב  וייבחרוהנציג השלישי לועד המנהל של העמותה המכהן וסגן היו"ר המכהן היו"ר  .תהיה חשאית

 ומהנציגים באסיפה הכללית, ואם לא ייבחר אף מועמד ייערך סיבוב בחירות שני בו ייבחר 75%של 

היו"ר  סגןהמכהן; בחירת  יו"רהבחירת  :סדר ההצבעה יהיה את מירב הקולות. וקבליש יםועמדמה

 .המכהן; בחירת נציג שלישי לועד המנהל
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  מועדון גולף חדש

יצטרף המנהל של אותו מועדון , )א( לעיל 8בהתאם לסעיף  חבר חדש לעמותהמועדון גולף כתקבל יהיה ו .27

 המכהנת. אסיפה הכללית ב נציג נוסףכ

 הוראות כלליות לאסיפה הכללית 

אשר יבחר ע"י החברים הכללית אסיפה ה נציגהיו"ר המכהן ובהעדרו סגן היו"ר המכהן ובהעדר שניהם  .28

 ישמש יו"ר האסיפה הכללית.   - לאסיפה 

כל החלטה למעט החלטה מיוחדת, אשר תעלה בפני האסיפה הכללית תתקבל בהצבעה גלויה ברוב דעות  .29

היו הקולות  .אלא אם כן יוחלט על הצבעה במתכונת אחרת הנוכחים והמצביעים חברי האסיפהשל 

 שקולים בהצבעות האסיפה למעט במסגרת החלטה מיוחדת, יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף. 

 כלל חברי העמותהשל  השנתיתהכללית האסיפה 

כינוס )בשונה מכל אסיפה כללית אחרת שתתכנס בדרך של העמותה כלל חברי האסיפה הכללית של  .30

. הודעה על מקום ומועד האסיפה המנהל תתכנס פעם בשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הועדם( נציגי

 יום לפני מועד האסיפה. 14לפחות ל חברי העמותה וסדר יומה תשלח בכתב לכל

 העמותה הם:כלל חברי  השנתית שלהכללית העניינים שיעמדו על הפרק באסיפה  .31

העמותה על פעולות העמותה ועל ניהול ומצב כספי ורכוש העמותה המנהל של ועד הקבלת דו"ח מ (א)

 ודיון בקשר לכך.

 אישור הדוחות הכספיים השנתיים. (ב)

 קבלת דיווח מועדת ביקורת. (ג)

 החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית 

 הנוכחים והמצביעים.חברי האסיפה ות לשם קבלת החלטה מיוחדת דרוש רוב של שני שליש מקול .32

 החלטה מיוחדת הינה החלטה לשם מתן תוקף לאחד מהדברים המנויים להלן: .33

 הוצאת חבר מהעמותה.)א( 

 .חדש לפני תום כהונתו של הועד הקייםמנהל בחירת ועד )ב( 

 שינוי התקנון.)ג( 

 פירוק העמותה.)ד( 

 מינוי חבר כבוד של העמותה. )ה( 

 היו"ר המכהן או סגן היו"ר המכהן.)ו( החלפת 
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 אסיפה כללית שלא מן המניין: 

 רשאי לקרוא, כשיראה לנכון, לאסיפה כללית שלא מן המניין. המנהלועד ה .34

יהיה חייב הועד  ,אסיפה כלליתהחברי היה והוגשה בקשה בכתב מאת ועדת הביקורת או מאת שלושה  .35

 המניין.לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנהל 

לא קרא לאסיפה כללית שלא מן המניין מתוקף סעיף זה תוך חודש ימים מיום המנהל היה והועד  .36

 הבקשה, יהיו המבקשים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין. 

אסיפה הכללית )לפי כנס ל נציגים המבקשים לשם קיום אסיפה כללית שלא מן המניין על הועד או על ה .37

כל חברי להודיע לחברים על מועד האסיפה, מקומה וסדר יומה ע"י משלוח הודעות בכתב להמקרה( 

 ימים לפני מועד האסיפה. 14לפחות  האסיפה הכללית

 מניין באסיפה כללית שלא מן המניין 

מהנציגים בעלי זכות הצבעה של  50%אסיפה כללית שלא מן המניין תהיה חוקית רק אם יהיו נוכחים בה  .38

העמותה לאסיפה הכללית בשעה ובמקום שנקבעו להתחלת האסיפה. היה ואין מניין חוקי לאסיפה חברי 

ימים.  7 -כללית שלא מן המניין בשעה שנקבעה, או חצי שעה אחרי המועד לו נערכה, תדחה האסיפה ב

בעלי  נציגי החברים כאמור, המניין החוקי יהיה אסיפה כללית שלא מן המניין אשר תיערך לאחר דחייה ב

 . הנוכחים זכות ההצבעה

  של העמותה מנהלועד הה

 עמותה:מנהל של הועד הה בחירת

נבחר : יו"ר מכהן, סגן יו"ר מכהן, נציג שלישי חבריםהועד המנהל של העמותה יהיה מורכב משישה  .39

 .מקצועימתוך חברי האסיפה הכללית, גזבר העמותה, מנהל הנדיקאפ ומנהל 

תכונת המפורטת במהכללית יבחרו היו"ר המכהן, סגן היו"ר המכהן והנציג השלישי מתוך חברי האסיפה  .40

 לעיל. 21-26בסעיפים 

ימונו על ידי היו"ר המכהן, סגן היו"ר המכהן והנציג  מקצועיגזבר העמותה, מנהל הנדיקאפ ומנהל  .41

יום מיום היבחרם של שלושת  30תוך , וזאת כחברי הועד המנהלהשלישי מתוך חברי האסיפה הכללית, 

החלטת האסיפה הכללית  ינתן אישור של האסיפה הכללית.יייכנס לתוקף לאחר ש םמינויהנציגים הנ"ל. 

  ימים מיום הבאת הצעת שלושת הנציגים בפני האסיפה. 15תינתן בתוך 

 תושבי קבע בישראל.י אזרח יהיו המנהל חברי הועד . שנים ארבעיעשה אחת להמנהל מינוי חברי הועד  .42

 יפעלו בהתאם ולאור מטרות העמותה ויעדיה.המנהל חברי הועד  .43

יהיה רשאי להדיח אותו, לאחר שניתנה המנהל שלא השתתף בשלוש ישיבות רצופות, הועד מנהל חבר ועד  .44

 זה רלוונטי יותר לאסיפה מאשר לועד המנהל.לו הזדמנות סבירה להסביר את היעדרותו. 
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 הועד המנהל של העמותה החלטות

 .יהיה קול אחדמנהל לכל חבר ועד  .45

 החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל. .46

 היה והדעות בעד ונגד תתחלקנה באופן שווה תהיה ליו"ר המכהן זכות דעה מכרעת.  .47

לישי מתוך יו"ר מכהן, סגן יו"ר מכהן, נציג שהראשונה שתיערך לאחר בחירת המנהל באסיפת הועד  .48 

 מקצועימנהל ההו ההנדיקפאת גזבר העמותה, מנהל  המנהללועד, ימנה הועד  חברי האסיפה הכללית

שיהיו חברים בוועד המנהל של העמותה, ויביא את מינויים כחברי הוועד המנהל בהקדם האפשרי 

 לאישורה של האסיפה הכללית. 

 גזבר העמותה

. הגזבר יהיה אחראי גם על נושא עמותהכל הנושא הכספי של היהיה לרכז את של גזבר העמותה תפקידו  .49

גזבר העמותה יהיה אחראי להנהלת חשבונות גביית דמי חבר, תשלומים שונים וכל עניין כספי אחר. 

יהיו פתוחים בכל זמן מתקבל על הדעת לביקורת של כל אחד של העמותה החשבונות ספרי העמותה. 

יודיע בכתב  האסיפה הכלליתבאם חבר  חברי האסיפה הכלליתוכן לבקרתם של המנהל ועד המחברי 

בתפקיד זה בלבד, ולא יוטלו עליו משימות  שאיהגזבר י לגזבר על רצונו לבדוק את חשבונות העמותה.

 נוספות.

 ההנדיקפמנהל 

 יהיו: ההנדיקפתפקידיו של מנהל  .50

  לכלל חברי העמותה. ההנדיקפלנהל את רישום 

  על נכונות הרישום המתבצע ע"י המועדונים החברים בעמותה.עריכת ביקורת שוטפת 

  לוודא שהנחיות הEGA  בעניין ניהול הנדיקפ כפי שהן מופיעות בהסכם שנחתם בין העמותה

 שנים ממולאות במלואן. 3 –אחת ל  EGAלבין ה 

 הלות ע"פ הנחיות ה ולוודא שכל התחרויות אשר תוצאות מהן מוכנסות למערכת ההנדיקפ מנ

EGA .להכנת מגרש לתחרות 

   של העמותה. ההנדיקפלכהן כיו"ר ועדת 
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 מקצועימנהל 

 תפקידיו של המנהל המקצועי יהיו: .51

  את תנאי הכניסה לתחרויות, ולפרסם לנהל את כל תחרויות הגולף שהעמותה תארגן, להגדיר

לנסח את תנאי התחרויות, להקים וועדת תחרויות, ולמלא אחר הנחיות לניהול  התחרויות של 

 .R&A -ה

 .לרכז את בניית התוכניות המקצועיות של גולפאי העילית מול גורמי המדינה השונים 

 לרכז את עבודת האיגוד מול האקדמיות במועדוני הגולף. 

  ההקמה והניהול של נבחרות ישראל השונות בהתאם לצורך.לרכז את תהליך 

 מזכיר העמותה

לא יהיה חבר באסיפה הכללית ולא ע"י הועד המנהל. מזכיר העמותה מזכיר העמותה ימונה  .52

 יהיה חבר בוועד המנהל.

 סמכויות הועד ואופן ניהולו

שתמש בכל הסמכויות יהעמותה ווציא לפועל את מטרות י ,עסוק בכל ענייני העמותהי המנהלועד הו .53

 שהוקנו לעמותה, חוץ מעניינים פעולות וסמכויות שנמסרו באופן מיוחד ע"י התקנון לאסיפה הכללית.

 .ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיוהמנהל ועד הו

)ים( יפתח בשם העמותה, כשימצא לנכון, חשבון או חשבונות בבנק או בבנקים ויודיע לבנק המנהל ועד הו .54

שמות המורשים לחייב את העמותה באותו חשבון והרשאים למשוך כספים בשם העמותה מהחשבון או 

 חשבונות לעיל.

זכות חתימה בשם העמותה תהיה לגזבר הועד ביחד עם היו"ר המכהן או סגן היו"ר המכהן או חבר אחר  .55

 .המנהל אשר יקבע ע"י הועד

 .המנהל תהיה בעלת תוקף כאילו נתקבלה באסיפת הועדנהל המהחלטה בכתב חתומה ע"י חברי הועד  .56

 ינהל פנקסים כמפורט להלן: המנהל הועד  .57

פנקס חברים שבו ירשמו שמות כל חברי העמותה, כתובותיהם המגורים שלהם וכתובות הדואר  (א)

 האלקטרוני שלהם.

 .ותן ישיבותבא וכל ההחלטות שנתקבלו תהכלליה האסיפישיבות של פרוטוקולים פנקס שבו ירשמו  (ב)

 וכל החלטות שתתקבלנה בהן.המנהל של ישיבות הועד  פרוטוקוליםהפנקס בו ירשמו  (ג)

 יאושר ע"י חתימתו של יו"ר האסיפה.המנהל הועד של של האסיפה הכללית או  57 בסעיףח כנ"ל "כל דו .58
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לתקופה של למעלה התפטר, נפטר, חלה במחלה מתמשכת והוא יתפנה במקרה מנהל מקומו של חבר ועד  .59

 או הוכרז כפסול דין. הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,משלושה חודשים, פשט את הרגל

 ועדת הביקורת 

  שנים. 4האסיפה הכללית תמנה שני חברי ועדת ביקורת אשר יישארו בתפקידם למשך תקופה של  .60

חלה במחלה מתמשכת לתקופה של התפטר, נפטר, במקרה והוא מקומו של חבר ועדת ביקורת יתפנה  .61

 או הוכרז כפסול דין. הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,למעלה משלושה חודשים, פשט את הרגל

 האסיפה הכללית רשאית למנות חלף ועדת ביקורת. .62

ותבקר ועדת הביקורת תבדוק תמלא אחר המוטל עליה כאמור בחוק העמותות. בנוסף, ועדת הביקורת  .63

את פנקסי כן ובתחומים הנ"ל  של העמותה ואת קיום נהלי העבודה יניה הכספיים והמשקיים את עני

  ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי. עמותהה החשבונות של

 ועדת הביקורת תבקר את קיום נהלי העבודה בתחומי הכספים והתפעול של העמותה. 

 בנוסף לכל האמור לעיל ועדת הביקורת תהא רשאית לבדוק ולבקר כל תחום אשר ייראה לה רלוונטי., 

 ..המנהלכחבר הועד כנציג באסיפה הכללית ו/או  חבר ועדת ביקורת לא יוכל לכהן באותה עת  .64

 פירוק העמותה: 

במקרה של פירוק העמותה יעברו כספי העמותה ונכסי העמותה לגוף מוכר בעל מטרות זהות או דומות  .65

 לאלו של העמותה. 

נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת הרווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא  .66

 בין חבריה, אסורה.

 הוראות מעבר

החל ממועד הבחירות הראשון לאסיפה הכללית שלאחר אישורו של  הוראות תקנון זה ייכנסו לתוקף .67

תקנון זה על ידי האסיפה הכללית הנוכחית. הדרך לאישורו של תקנון זה תהיה בהתאם למנגנון הקבוע 

 בתקנון הקיים. 


