נוסח 15.6.2010

ת ק נ ו ן
ש ל
ארגון יוצאי מרכז אירופה ,ע"ר

סימן א' השם ,המען והמטרות
 .1שם העמותה הוא "ארגון יוצאי מרכז אירופה ע"ר".
 .2מקום מושב העמותה הוא תל – אביב.
 .3העמותה מייצגת את היהודים שעלו לישראל מארצות מרכז אירופה ואת
צאצאיהם לדורותיהם ( להלן" :יוצאי מרכז אירופה" )  .העמותה היא גוף ציבורי
וסוציאלי ומטרותיה הן:
א .לסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחים ,כפי שתמצא למועיל.
ב .לפעול למען ,ובשם יוצאי מרכז אירופה בכל עניין שלדעתה מחייב או מצדיק
פעולה ,כאמור.
ג .ליזום ,לעודד ,להקים ולנהל מפעלי סעד ,בריאות ,חברה ,מדע ,חינוך
ותרבות ומוסדות צדקה אחרים ,ובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה
ישמשו מטרה מהמטרות הנ"ל.
ד .לקשור קשרים עם אגודות וארגונים שמטרותיהם דומות בישראל
ובתפוצות ,ולבצע תפקידים בשיתוף אתם.
 .4בכדי להגשים את מטרותיה רשאית העמותה ,בין יתר הדברים:
א .להופיע בפני כל בתי המשפט ובפני כל המשרדים הממשלתיים ,העירוניים
והמקומיים ,ובפני כל רשויות או מוסדות אחרים בישראל ובחו"ל.
ב .לרכוש זכויות ולקבל על עצמה התחייבויות ולרכוש נכסים נדים ובלתי נדים
וזכויות בהם ,וכן למכרם ,להעבירם ולשעבדם ,להשכירם ,להחכירם ולעשות
בהם כל פעולה שהיא.
ג .לקבל תרומות ומתנות ,זכויות הנובעות מצוואות ,מענקים ותקבולים מכל סוג
שהוא.
ד .לעשות כל פעולה אחרת המותרת לפי חוקי מדינת ישראל ושאינה סותרת את
מטרות העמותה.
אולם העמותה לא תהיה רשאית לחלק את הכנסותיה ,לרבות הכנסות כאמור
בסעיף  [ 3ג ] ,בין חבריה.
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סימן ב'  :החברות בעמותה
 .5בעמותה יכולים להיות חברים יהודי/ה בגיר/ה יוצא/ת מרכז אירופה וצאצאיהם
הבגירים או תאגיד שאושר לענין זה ע"י הנשיאות ,אשר משלמים דמי חבר
בהתאם להוראות תקנון זה אלא אם הופטרו מהתשלום ,כולו או חלקו ,בהתאם
להוראות תקנון ו/או בהתאם להחלטת הנשיאות.
 .6חברות בעמותה מוקנית או נרכשת בכל אחד מהאופנים הבאים:
א .יחיד המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש בקשה בכתב לועד הסניף
שבמקום מגוריו של המבקש ,ובאין סניף כזה – לנשיאות העמותה .ועדת
קבלה שתוקם בכל סניף ו/או ועדת קבלה מטעם הנשיאות תדון בבקשה
ותחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,באם לאשר קבלתו של חבר אם לאו.
ב .תאגיד המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש בקשה בכתב לנשיאות העמותה.
הנשיאות תדון ותחליט בבקשה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ויכול שתקבע
בחברות זו תנאים ככל שתמצא לנכון.
ג .חברי העמותה ארגון עולי מרכז אירופה (חיפה) ע"ר ,שמספרה 58-002768-8
(להלן "ארגון חיפה") המשלמים דמי חבר יהיו זכאים להצטרף לעמותה אם
הגישו בקשה כאמור בסעיף  6א.
ד .חברותו של חבר שקבלתו אושרה כאמור לעיל תיכנס לתוקף כתום 12
חודשים מיום אישור קבלתו .בתקופה זו יהיה מעמדו כשל מועמד לחברות –
הוא יהיה זכאי ליטול חלק בפעילות העמותה ,להיות חבר בועדות שונות
וליהנות משירותי העמותה ,אך הוא לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות
העמותה.
 .7חברותו של חבר בעמותה פוקעת בקרות אחד או יותר מאלה:
א .במות החבר או בגריעת כשרותו המשפטית לצמיתות ,ובחבר שהוא
עם קבלת החלטה על פירוקו או עם קבלת צו לפירוקו.

תאגיד–

ב .בהודעת חבר על פרישתו מהעמותה שתימסר בכתב לעוד הסניף במקום
מגוריו של החבר ,ובאין סניף כזה – לנשיאות העמותה .החברות תפקע
בתום  15ימים ממועד קבלת ההודעה בידי ועד הסניף או נשיאות העמותה,
לפי המקרה.
ג .בהוצאת חבר מן העמותה על פי החלטה של נשיאות העמותה .לא יוצא חבר
אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפני הנשיאות ,ורק אחד
או יותר מן הטעמים הבאים:
 .1החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 .2החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
 .3החבר לא קיים את הוראות התקנון או את החלטות הנשיאות.
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ד .חברותו של החבר נרכשה על פי סעיף (6ג) לעיל והחבר חדל להיות חבר
בעמותת ארגון עולי מרכז אירופה (חיפה) ,ע"ר או לא שילם לעמותה זו דמי
חבר בגין שנה קלנדרית שלמה אף שנשלחה לו הודעת תשלום.
ה .החבר לא שילם דמי חבר בגין שנה קלנדרית שלמה אף שנשלחה לו הודעת
תשלום .החברות תפקע בתום חודש ינואר שלאחר השנה הקלנדרית בגינה
לא שולמו דמי החבר במידה והחבר לא שילם עד למועד זה את דמי החבר
בגין השנה השוטפת ובגין השנה שקדמה לה.
 .8לחבר העמותה תינתן עדיפות על פני מי שאינו חבר עמותה בקבלת שירותי
העמותה ,לבתי הורים ,מחלקות סיעודיות ודירות שברשות העמותה.
סימן ג'  :מוסדות העמותה
 .9המוסדות של העמותה הם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

 הועידה השנתית.האספה הכללית ,בתקנון זה
 הועידה השנתית הבוחרת.כל ועידה שלישית
 הנשיאות.הועד הארצי ,בתקנון זה
 הגוף המבקר.ועדת הביקורת ,בתקנון זה
 בית דין כבוד.בית הדין הארצי ,בתקנון זה
 ועדת הכספים.ועדת הכספים הארצית ,בתקנון זה
המוסדות של סניפים המוקמים על פי תקנון זה.
כל מוסד אחר אשר יוקם על פי החלטה של הועידה או של הנשיאות.

הרכבו ,סמכויותיו ותפקידיו של כל אחד מאלה יהיו כאמור בתקנון זה או בכל
החלטה שהתקבלה על פי הוראה מהוראותיו.
סימן ד'  :ה ו ע י ד ה
 .10הועידה היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה תחייבנה את יתר המוסדות
ואת כלל החברים של העמותה.
הועידה תהא מורכבת מצירים אשר ייבחרו מעת לעת בהתאם להוראות
תקנון זה.
 .11הנשיאות תכנס את הועידה לא פחות מאחת לשנה.
 .12הנשיאות רשאית לכנס בכל עת ועידה שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי דרישה
בכתב של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה .ובלבד שכל ועידה,
כאמור ,לא תובא במניין לצורך הוראות סעיף  11דלעיל.
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 .13הועידה השנתית תדון ותחליט בכל העניינים שיש להם חשיבות עקרונית או שהם
יוצאים מגדר תפקידו או מתחומו של סניף ,ובלי לגרוע בכלליות האמור ,בעניינים
המפורטים בסעיף זה
א .ייצוג האינטרסים של יוצאי מרכז אירופה וצאצאיהם ו/או של חברי
העמותה בפני השלטונות והרשויות המוסמכות וכן בפני גופים וארגונים
לאומיים ובינלאומיים למיניהם.
ב .הצעות והמלצות בדבר יישום מטרות העמותה ודרכים לפיתוח פעולותיה
והרחבתן.
ג .דינים וחשבונות על פעולות הנשיאות ,ועדת הכספים והגוף המבקר,
אישורם של דינים וחשבונות אלה ,לרבות מאזנים שנתיים ,ושחרורם של
המוסדות האמורים מחבויותיהם.
ד .בחירת החברים למוסדות העמותה תבוצע בהתאם להוראות תקנון זה.
ה .ייצוג העמותה בגופים בינלאומיים.
ו.

כל עניין אחר המיוחד לועידה בתקנון זה וכן כל עניין שיובא בפניה ע"י
הנשיאות או הגוף המבקר ,לפי העניין.

 .14ועידה שלא מן המניין תדון ותחליט אך ורק בעניינים שיוחדו לה ע"י הנשיאות,
ואם כונסה על פי דרישה ,כאמור בסעיף  ,12בעניינים שהוגדרו באותה דרישה
בלבד.
 .15הנשיאות קובעת את התאריך ,את המקום ובנתון להוראות סעיף  13את סדר
היום של כל ועידה.
 .16נמחק.
 .17צירי הוועידה יכהנו וישמשו בתפקידם בכל ועידה שנתית וכן בכל ועידה שלא מן
המנין שתכונס בין ועידה שנתית בוחרת אחת למשנה.
 .18בכל ועידה לכל ציר קול אחד והחלטות הועידה תתקבלנה ברוב קולות של
המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.
 .19כל ועידה תקבע את סדרי דיוניה ,ובלבד שינוהל פרוטוקול שייחתם ביד יושב ראש
הועידה או אחד מסגניו .ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל ועידה שנתית יכולה
להחליט על המשך דיוניה בכנס נוסף שתאריכו ומקומו ייקבעו ע"י הנשיאות.
 .20הועידה השנתית רשאית לאצול לנשיאות מסמכויותיה ,למעט הסמכויות
המסורות לה מכוח חוק העמותות ,התש"מ  1980מכללן הסמכויות לביצוע שינוי
בתקנון בשם ובמטרות והסמכות להחליט על פירוק העמותה.
 .21בסימן זה ,בכל מקום ציר – גם ממלא מקום של ציר במשמע.
סימן ה'  :ה נ ש י א ו ת
 .22הנשיאות תמנה  12חברים בהרכב הבא:
א .יושבי ראש הסניפים בירושלים ,חיפה ותל אביב.
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ב .שני חברים מכל סניף שנבחרו ע"י חברי הסניף באסיפה כללית של הסניף.
ג 3 .חברים שיבחרו על ידי צירי הוועידה הבוחרת
ד .נציג נוע"ם ,אשר יתמנה על ידי נוע"ם כאמור בסעיף (55ג) להלן.
בנוסף יכהנו כמשקיפים נטולי זכות הצבעה בנשיאות:
א.
ב.

יו"ר התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה.
נציג איגוד הפנסיוניסטים האוסטרים.

 .23הנשיאות רשאית לצרף חברים בכל מקרה שאין הרכב מלא כפי שנקבע בסעיף .24
 .24יתפנה מקומו של חבר הנשיאות ,יכנס במקומו ,לתקופה שעד לועידה השנתית
הבוחרת הקרובה -
א .אם התמנה על פי סעיף (22א) או (22ד) לעיל ,לפי המקרה – מי שיתמנה
במקומו לתפקיד זה.
ב .אם נבחר על פי סעיף (22ב) או (22ג) לעיל ,לפי המקרה – הבא אחריו לפי
תוצאות הבחירות באסיפה הכללית של הסניף או בוועידה השנתית הבוחרת
האחרונות.
 .25חבר נשיאות שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידיו ,ימונה לו מחליף עד שיוכל
לשוב ולמלא תפקידיו ,והוראות סעיף  24לעיל יחולו על מינוי זה.
 .26הנשיאות מייצגת את העמותה כלפי חוץ ומנהלת את עסקי העמותה.
 .27א .הנשיאות רשאית להסדיר את ניהול עניני העמותה על ידיה ואת כל הכרוך
בכך ,כפי שתמצא לנכון ולמועיל ,ובלבד שינוהל פרוטוקול מכל החלטותיה.
ב .הנשיאות ,בישיבתה הראשונה לאחר ועידה בוחרת ,תבחר מקרב חבריה את
יו"ר הנשיאות ורשאית היא למנות לו ממלא מקום.
 .28א .הנשיאות תקבע אילו מחבריה ו/או בעלי תפקידים ונושאי משרה בעמותה
זכאים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה לבצע בשמה פעולות
שבסמכותה.
ב .את העמותה תחייבנה חתימותיהם של שניים החותמים יחד ,בצירוף שמה של
העמותה ,מודפס או מוטבע בחותמת .הנשיאות תקבע את זהותם ואת הרכבם
של החותמים בשם העמותה.
.29
א .הנשיאות תיקבע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את סכום דמי החבר ותשלומים
אחרים שעל חברי העמותה ו/או על הסניפים לשלם לעמותה ,ובעשותה כך
תהיה הנשיאות רשאית לפטור חברים ,או סוגים של חברים ,מתשלום דמי
החבר ,כולם או מקצתם ,וכן לחייב תאגיד חבר בתשלום דמי החבר בסכום
שונה מזה של חבר יחיד או לחייבו בתשלום במקומם של חברים הפטורים
מתשלום מלא או חלקי.
ב .חבר שחברותו נרכשה כאמור בסעיף (6ג) לעיל יהיה פטור מתשלום דמי חבר
לעמותה.
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ג .חבר שעד ליום  31.12.04היה פטור מתשלום דמי חבר בשל מגוריו בבית הורים
או בבית מגורים מיסודן או בשליטתן של העמותה או של ארגון חיפה יהיה
פטור מתשלום דמי חבר.
ד .חבר שבן או בת זוגו הינו חבר בעמותה המשלם דמי חבר מלאים או שהינו פטור
מתשלום דמי חבר ,כולם או חלקם ,על פי הוראת סעיף (29ב) או (29ג) לעיל יהיה
חייב בתשלום דמי חבר בשיעור של  25%בלבד מדמי החבר המלאים.
 .30החלטות הנשיאות תתקבלנה ברוב קולות המצביעים .היו הקולות שקולים,לא
נתקבלה ההצעה .החלטת כל חברי הנשיאות פה אחד יכול שתתקבל בכתב גם
שלא בישיבת הנשיאות.
סימן ו'  :הגוף המבקר ורואה החשבון
 .31הגוף המבקר ורואה החשבון ייבחרו בועידה השנתית הבוחרת.
 .32הגוף המבקר ימנה  3חברים שייבחרו על ידי הועידה השנתית הבוחרת.
 .33חברי הגוף המבקר יהיו חברי עמותה ,שאינם עומדים בקשרי מסחר או עסקים
עם העמותה או אחד מן המוסדות המסונפים לה ,שאינם חברי ועדת הכספים או
הנשיאות ,ואינם חברי מועצת המנהלים של אחת מן החברות הקשורות לעמותה.
 .34הגוף המבקר יהיה רשאי לקבל מידע מלא על כל פעולות העמותה ,מכל הגופים
בעלי התפקידים ונושאי המשרה בעמותה.
 .35הגוף המבקר ידווח על ממצאיו ליו"ר הנשיאות ,יו"ר ועדת הכספים והועידה
השנתית.
 .36הועידה השנתית הבוחרת תסמיך רואה חשבון לבדוק את העניינים הכספיים
והמשקיים של העמותה ואת פנקסי חשבונותיה .רואה החשבון יביא בפני הועידה
את המלצותיו לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
סימן ז'  :בית דין הכבוד
 .37יוקם בית דין כבוד ארצי אשר מקום מושבו בתל – אביב .הוא מורכב משלושה
שופטי כבוד ושלושה ממלאי מקום שייבחרו בועידה השנתית הבוחרת .ובלבד
שחברי הנשיאות ,הגוף המבקר וחברי ועדת הכספים אינם כשירים להיבחר
כשופטים של בית הדין.
 .38בית הדין יישב בהרכב של שלושה ויקבע את סדרי הדין בפניו בעצמו .ובלבד
שתינתן לצדדים לעניין שיובא בפניו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם.
 .39בית הדין ידון בכל עניין שיובא בפניו ע"י הנשיאות ,ועד של סניף – למעט סניף
הרשום בתור עמותה בהתאם להוראות תקנון זה – או ע"י חבר העמותה .כמו – כן
ידון בית הדין בערעור על החלטת בית דין של סניף הרשום בתור עמותה ,כאמור,
והקים בית דין מקומי בהתאם להוראות תקנון זה או מכוח תקנונו הוא.
 .40בית הדין ייתן בכל עניין החלטה שתיראה צודקת.

7

סימן ח'  :ועדת הכספים הארצית
.41
א .הנשיאות בישיבתה הראשונה לאחר בחירתה תמנה ועדת כספים ותקבע את
סמכויותיה ,תפקידיה ויושב ראש שלה.
ב .הנשיאות רשאית למנות כחברים בועדת הכספים חברי ארגון שאינם חברי
נשיאות ,ובלבד שיו"ר הועדה יהיה חבר נשיאות.
ג.

מספר חברי ועדת הכספים הקבועים לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.

 .42על ועדת הכספים לייעץ לנשיאות בעניין עריכת תקציבים ,דוחות כספיים
ומאזנים של העמותה וכל שלוחותיה.
סימן ט'  :ס נ י פ י ם
 .43חברי העמותה המתגוררים במקום אחד או בסביבתו יהוו סניף כמשמעותו
בתקנון זה לאחר שהנשיאות אישר את הקמתו.
בנוסף על ביצוע הפעולות שתקנון זה מטיל עליו יעסוק סניף ,כאמור ,בעניינים
המקומיים של העמותה במקום מושבו ,זולת אם החוק ו/או תקנון זה קובעים
אחרת.
 .44אין סניף רשאי להירשם בתור עמותה פרט לעמותה הקיימת בסניף חיפה בלבד.
 .45נמחק.
 .46מוסדות הסניף הם האספה הכללית והועד.
 .47הועד יכנס את האספה הכללית אחת לשנה ,ולא יאוחר מתום  18חודשים מאז
כינוס האספה הכללית האחרונה ,פרט אם החוק או תקנון זה קובע אחרת.
האספה הכללית מקבלת את הדו"ח הכללי של הועד ומחליטה בדבר שחרורו
מחבויותיו .החלטות האספה הכללית מחייבות את הועד.
 .48הועד רשאי לכנס אספה כללית שלא מן המניין בשעת הצורך .תבוא דרישה לכך
מצד לא פחות מאשר החלק החמישי ממספר כל החברים ,תכונס אספה שלא מן
המניין תוך חודש ימים מהגשת הדרישה .גם הנשיאות רשאית לכנס אספה כללית
שלא מן המניין של הסניף.
 .49נמחק.
 .50א .הועד מורכב מחברים אלה :יושב ראש ,ולא פחות מארבעה חברים נוספים.
ב .הועד ,בישיבתו הראשונה לאחר היבחרו ,יבחר מקרב חבריו את יו"ר הועד ואת
סגנו שימלא את מקומו בעת העדרו.
 .51הועד מנהל את פעולות הסניף ומייצגו כלפי חוץ בתחום פעולותיו.
הועד מחליט אלו חברי הועד ו/או בעלי תפקידים ונושאי משרה של הסניף
רשאים לחייב את הסניף בחתימותיהם .ובלבד שהעמותה לא תהיה אחראית
להתחייבויותיו של הסניף זולת אם הנשיאות אישרה אותן בכתב ומראש.
 .52נמחק.
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 .53ועד סניף יכול לספח לעצמו חברים נוספים כמשקיפים נטולי זכות הצבעה ,כפי
שימצא לנכון ,ובלבד שאותם משקיפים יהיו חברים בסניף.
 .54פנקס חברי סניף – לרבות פנקס חברי סניף רשום
פנקס חברי העמותה.

–

יהווה חלק בלתי נפרד של

סימן ט :1נוע"מ
.55

א .העמותה תקיים כחלק מפעילותה מסגרת שתיקרא נוע"ם ותהיה מורכבת
מחברי העמותה שהעתיקו את מקום מושבם ומרכז חייהם לישראל החל
בשנת  1990ואילך.
ב .על נוע"ם יחולו הוראות תקנון זה המתייחסות לנוע"ם ,וכן הוראות
נשיאות העמותה והחלטותיה.
ג .נוע"ם תמנה נציג מטעמה שיהיה משקיף בנשיאות העמותה וכן תמנה לו
ממלא מקום .נציג נוע"ם וממלא מקומו יאושרו על ידי נשיאות העמותה.

 .56מובהר כי השתייכות לנוע"מ אינה גורעת מזכויותיו של חבר בעמותה לבחור
ולהיבחר למוסדותיה ולהשתתף בפעילות העמותה.
 .57חבר עמותה אשר לגביו מתקיימות הוראות סעיף (55א) לעיל ,ישלם לעמותה בגין
התקופה של שלוש השנים הראשונות שמיום הצטרפותו לעמותה דמי חבר
בשיעור של שליש מדמי החבר הרגילים .מובהר ,כי בגין התקופה שלאחר שלוש
השנים הנ"ל ,ישלם אותו חבר דמי חבר מלאים.
 .58נמחק.
סימן י'  :הוראות כלליות
 .59המניין החוקי לישיבות כל מוסדות הארגון השונים יהיה בנוכחות של  50אחוז
לפחות מחברי אותו מוסד ,לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב
בהזמנה ,יראו את הישיבה כנדחית בחצי שעה ,ללא צורך בהזמנה נוספת,
ובישיבה זו יהיו הנוכחים רשאים להחליט יהיה מספרם שר יהיה .וכל זאת –
ובלבד שבהזמנה לישיבה צוין במפורש סדר היום וכי במידה ולא יהיה מניין חוקי
נוכח בהתחלת הישיבה ,יראו את הישיבה כנדחית בחצי שעה ,והישיבה הנדחית
תתקיים בכל מניין שהוא.
סימן יא'  :סייגים ומגבלות לכהונה
 .60כינוס מוסד ממוסדות העמותה ,לרבות סניפיה ,יעשה בכתב או על ידי מודעה ב
"ידיעון של ארגון עולי מרכז אירופה" או בעתון יומי ישראלי ,לפחות  8ימים לפני
תאריך ההתכנסות ,או כל תקופה ארוכה יותר מתחייבת מהוראות תקנון זה,
ויכלול את סדר היום ואת ההודעה בדבר כינוס ישיבה נדחית מכל מנין שהוא,
חצי שעה לאחר מועד ההתכנסות.
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 .61הנשיאות תהיה רשאית להחליט על הפסקת חברות במוסדות הארגון של חבר
שלא השתתף בשלוש ישיבות רצופות בלא סיבה מספקת .החבר יהיה רשאי
לערער על החלטה זו בפני בית דין הכבוד .הנשיאות תהיה רשאית לצרף למוסדות
הארגון חברים במקום החברים שהופסקה חברותם לעיל ,ומקומם התפנה.
 .62נמחק.
 .63אדם לא יכהן כחבר נשיאות וכחבר ועדת כספים:
 אם אינו חבר העמותה. אם הוא פסול דין ,או אם הוכרז פושט רגל וההכרזה על פשיטת הרגל לאבוטלה ולא ניתן צו הפטר.
 תאגיד אינו יכול לכהן כחבר נשיאות אולם אדם יכול להיבחר כחבר נשיאותבתור נציג של תאגיד החבר בעמותה ,גם אם הנציג עצמו אינו חבר בה.
סימן יא :1בחירות
 .64כללי
 .64.1נשיאות הארגון תקבע את המועד להתכנסותה של ועידה בוחרת ותודיע
על כך לסניפים לפחות  135ימים מראש.
בהודעתה תקבע הנשיאות את מספר צירי הוועידה ואת חלקו היחסי של
כל סניף במספר זה על פי מספר חברי הסניף אותה עת .בקביעת החלק
היחסי יעוגל מספר הצירים לכל סניף כך שעודף של חצי ומעלה יעוגל כלפי
מעלה ועודף הקטן מחצי יעוגל כלפי מטה .אם כתוצאה מהעיגול יווצר
עודף או חוסר במספר הצירים יושלם החסר על פי העודף הגדול ביותר
מבין התוצאה היחסית שבין הסניפים.
 .64.2הבחירות למוסדות הארגון והסניף תהיינה בחירות ישירות וחשאיות.
 .64.3בבחירות יכריע רוב קולות המצביעים ,אם אין בתקנון זה הוראה אחרת.
בבחירות יבחרו אלה שקיבלו את המספר הגדול ביותר של קולות
המצביעים ,כפוף להוראות סעיפים  73.3 ,73.2 ,72.4 ,72.3 ,72.2ו73.4 -
דלהלן.
 .64.4הצירים לוועידה הבוחרת ,חברי הארגון וחברי כל המוסדות האחרים של
הארגון יצביעו אך ורק לפי הכרתם ואמונתם ואינם קשורים לכל הוראות
או מחויבויות שהן באשר לתוצאות הצבעתם.
 .65כשירות לבחור ולהיבחר
רשאי להציג מועמדות ולהיבחר בסניף ובוועידה הבוחרת מי שעונה על כל
התנאים הבאים:
 65.1.1חבר הארגון ברציפות לפחות  24חודשים קודם למועד הגשת
מועמדותו ובמועד זה לא פקעה חברותו.
שילם במועדם ובמלואם את דמי החבר בגין שתי השנים
65.1.2
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קלנדריות הקודמות לשנה בה נערכות הבחירות וכן בגין
השנה בה נערכות הבחירות ,לפחות שלושה החודשים קודם
למועד הבחירות לסניף.
65.1.3

אינו עובד בשכר בארגון או בעמותה אחות או בתאגיד או
גוף הקשור לארגון או לעמותה אחות או נשלטים על ידן.

 65.2רשאי לבחור למוסדות הסניף מי שעונה על כל התנאים הבאים:
65.2.1

נמחק

65.2.2

שילם במועדם ובמלואם את דמי החבר בגין השנה הקלנדרית
הקודמת לשנה בה נערכות הבחירות וכן בגין השנה בה נערכות
הבחירות ,לפחות שלושה החודשים קודם למועד הבחירות
לסניף.
אינו עובד בשכר בארגון או בעמותה אחות או בתאגיד או גוף
הקשור לארגון או לעמותה אחות או נשלטים על ידן.

65.2.3
.66

ועדת בחירות
חברי הגוף המבקר (ואם נבצר ממי מהם למלא תפקידו – מי שימונה
על ידי יו"ר בית דין כבוד מקרב חברי בית דין כבוד וממלאי מקומם)
יהוו את ועדת הבחירות הארצית .מבקר הפנים יהיה מרכז ועדת
הבחירות הארצית.

67

66.2

לקראת קיום ועידה בוחרת ולא יאוחר מאשר  120ימים קודם לה
ימנה ועד הסניף  3חברים שיהוו את ועדת הבחירות של הסניף.
מבקר הפנים יהיה מרכז הועדה.

66.3

רשאים לכהן כחברי ועדת בחירות של הסניף חברי הסניף הכשירים
להיבחר למוסדותיו ,אשר אינם חברים ואינם עומדים להציג
מועמדותם לבחירה לאיזה ממוסדות הארגון או הסניף לגביהם
מתנהלות הבחירות ואשר אינם עובדים שכירים בארגון או בעמותה
אחות או בתאגיד או בגוף כלשהו השייך או הקשור לארגון.

66.4

ועדת הבחירות תפקח על קיום תהליך הבחירות ,תכריע בשאלות
שנויות במחלוקת שתתעוררנה במהלכן ,תכריע בעררים על אופן
עריכת הבחירות ותקבע סופית את תוצאות הבחירות.

הליכים קודם לבחירות בסניף
 67.1לפחות  105ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת תודיע ותפרסם ועדת
הבחירות של הסניף הודעה על קיום הבחירות בסניף ועל מועדן ותזמין
את חברי הסניף להציג מועמדותם תוך פירוט המועד האחרון להגשת
המועמדות ומקום הגשתה.
 67.2ההודעה תשלח בכתב לכל חברי הסניף ,תפורסם בבטאון הארגון ותתלה
על לוח המודעות בכל סניף ,בכל בית הורים ,בכל בית דיור מוגן ובכל
מועדון שבתחומי הסניף.
 67.3חברי הסניף אשר ירצו להציג מועמדותם לועד הסניף או לנציגי הסניף
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בנשיאות או לציר לוועידה מטעם הסניף יודיעו על כך בכתב ישירות לועדת
הבחירות בסניף הארגון הקרוב למקום מגוריהם בהודעה שתימסר לא
יאוחר מאשר  85ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת .ההודעה תפרט את
שמם ,כתובתם ,מספר תעודת הזהות ,מספר טלפון והמוסד אליו הם
מציעים את מועמדותם .ועדת הבחירות של הסניף אשר קיבלה הודעה על
הצגת מועמדות תאשר לחבר בחוזר דבר קבלתה.
 67.4לא יאוחר מאשר  80ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת תבדוק ועדת
הבחירות של הסניף את כשירותם של המועמדים להיבחר לתפקידים
השונים .חבר שנפסלה מועמדותו תשלח אליו הודעה בדואר רשום לפי
כתובתו המצוינת בהודעתו על הצגת מועמדות וזאת לפחות  75ימים קודם
למועד הוועידה הבוחרת .ההודעה תפרט את נימוקי הפסילה.
 67.5חבר שנפסלה מועמדותו רשאי לערער בכתב בפני ועדת הבחירות של הסניף
על פסילתו ,בצרוף נימוקיו ,בהודעה שתימסר לועדה לפחות  60ימים קודם
למועד הוועידה הבוחרת.
 67.6ועדת הבחירות של הסניף תדון בעררים שנמסרו לה ותכריע בהם לפחות
 55ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת .הועדה רשאית ,אך אינה חייבת,
להזמין את המערער להשמיע טיעוניו בפניה .הועדה תודיע בכתב על
החלטתה לחבר המערער.
 67.7לפחות  50ימים קודם לוועידה הבוחרת תפרסם ועדת הבחירות את
רשימת המועמדים שאושרו על ידה .הרשימה תפורסם לכל תפקיד בנפרד
כאשר שמות המועמדים מסודרים לפי סדר אלף בית .הרשימה תפורסם
על לוחות המודעות בסניפי הארגון ,בכל בית הורים ,בכל בית דיור מוגן
ובכל מועדון שבתחומי הסניף.
 67.8הבחירות בסניף יתקיימו  40ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת.
68

הליכי הצבעה בסניף
 68.1אסיפה כללית של סניף תתקיים  40ימים קודם מועד הוועידה הבוחרת.
 68.2באסיפה הכללית של הסניף תימסר לכל חבר בסניף רשימת המועמדים כפי
שאושרה ופורסמה על ידי ועדת הבחירות .כל חבר בוחר יסמן על גבי
הטופס  3מועמדים לועד הסניף ,מועמד אחד לנשיאות ומועמדים לצירי
הוועידה שמספרם הוא החלק השלם של שליש ממספר הצירים ששולח
הסניף לוועידה הבוחרת .הטופס יוכנס על ידו למעטפה שתימסר לו לשם
כך על ידי ועדת הבחירות ואשר סומנה על ידי הועדה והמעטפה תוכנס על
ידו לתיבת הקלפי.
 68.3בד בבד עם מסירת מעטפת בחירות לחבר הבוחר תסמן ועדת הבחירות של
הסניף ברשימות שבפניה את שמו של החבר שהצביע.
 68.4בפתיחת האסיפה הכללית של הסניף תפורסמנה שעות פתיחת הקלפי.
הקלפי לא יסגר קודם למועד שפורסם ,אלא אם כן בדקה ועדת הבחירות
ומצאה כי כל חברי הסניף ,ללא יוצא מן הכלל ,הצביעו.
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69

הליכים קודם לבחירות בוועידה הבוחרת
 69.1לפחות  90ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת תודיע ותפרסם ועדת
הבחירות הארצית הודעה על קיום הבחירות הארציות בוועידה הבוחרת
ועל מועדן ותזמין את חברי הארגון להציג מועמדותם תוך פירוט המועד
האחרון להגשת המועמדות ומקום הגשתה.
 69.2ההודעה תשלח בכתב לכל חברי הארגון ,תפורסם בבטאון הארגון ותתלה
על לוח המודעות בכל סניף ,בכל בית הורים ,בכל בית דיור מוגן ובכל
מועדון הקשורים לארגון.
 69.3חברי הארגון אשר ירצו להציג מועמדותם לחברות בנשיאות הארגון ,לגוף
המבקר ולבית דין כבוד יודיעו על כך בכתב ישירות לועדת הבחירות
הארצית בהודעה שתימסר לא יאוחר מאשר  65ימים קודם למועד
הוועידה הבוחרת .ההודעה תפרט את שמם ,כתובתם ,מספר תעודת
הזהות ,מספר טלפון והמוסד אליו הם מציעים את מועמדותם.
ועדת הבחירות הארצית אשר קיבלה הודעה על הצגת מועמדות תאשר
לחבר בחוזר דבר קבלתה.
 69.4לא יאוחר מאשר  60ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת תבדוק ועדת
הבחירות הארצית את כשירותם של המועמדים להיבחר לתפקיד יו"ר
הנשיאות ,לחברות בנשיאות הארגון ,לגוף המבקר ולבית דין כבוד .חבר
שנפסלה מועמדותו תשלח אליו הודעה בדואר רשום לפי כתובתו המצוינת
בהודעתו על הצגת מועמדות וזאת לפחות  55ימים קודם למועד הוועידה
הבוחרת .ההודעה תפרט את נימוקי הפסילה.
 69.5חבר שנפסלה מועמדותו רשאי לערער בכתב בפני ועדת הבחירות הארצית
על פסילתו ,בצרוף נימוקיו ,בהודעה שתימסר לועדה לפחות  40ימים קודם
למועד הוועידה הבוחרת.
 69.6ועדת הבחירות הארצית תדון בעררים שנמסרו לה ותכריע בהם לפחות 35
ימים קודם למועד הוועידה הבוחרת .הועדה רשאית ,אך אינה חייבת,
להזמין את המערער להשמיע טיעוניו בפניה .הועדה תודיע בכתב על
החלטתה לחבר המערער.
 69.7לפחות  30ימים קודם לוועידה הבוחרת תפרסם ועדת הבחירות הארצית
את רשימת המועמדים למוסדות ולפקידים השונים שאושרו על ידה.
הרשימה תפורסם ,כאשר שמות המועמדים מסודרים לפי סדר אלף בית,
על לוחות המודעות בסניפי הארגון ,בכל בית הורים ,בכל בית דיור מוגן
ובכל מועדון הקשורים לארגון וכן תישלח לכל אחד מהצירים שנבחרו על
ידי הסניפים.

 70הליכי הצבעה בוועידה הבוחרת
 70.1בוועידה הבוחרת תימסר לכל ציר רשימת המועמדים למוסדות
ולתפקידים השונים כפי שאושרה ופורסמה על ידי ועדת הבחירות
הארצית .כל ציר יסמן על גבי הטופס מועמד אחד לחברות בנשיאות2 ,
מועמדים לבית דין כבוד ומועמד אחד לגוף המבקר .הטופס יוכנס על ידו
למעטפה שתימסר לו לשם כך על ידי ועדת הבחירות הארצית ואשר סומנה
על ידי הועדה והמעטפה תוכנס על ידו לתיבת הקלפי.

03

 70.2בד בבד עם מסירת מעטפת בחירות לציר תסמן ועדת הבחירות הארצית
ברשימות שבפניה את שמו של הציר שהצביע.
 70.3בפתיחת הוועידה הבוחרת תפורסמנה שעות פתיחת הקלפי .הקלפי לא
יסגר קודם למועד שפורסם ,אלא אם כן בדקה ועדת הבחירות ומצאה כי
כל הצירים ,ללא יוצא מן הכלל ,הצביעו.
 71ספירת הקולות
 71.1עם סגירת הקלפיות תמיין ועדת הבחירות את המעטפות שבקלפי .הועדה
תפסול מעטפות שאינן חתומות על ידה ותציין בפניה את מספרן.
 71.2ועדת הבחירות תפתח את המעטפות הכשרות החתומות על ידה ותמנה את
הקולות בהן זכה מועמד לכל תפקיד ולכל מוסד בהתאם לסימון הבחירה
המופיע על גבי הטפסים .טופס בו סומנו מועמדים במספר העולה על
המותר יפסל ולא ימנה .לא יפסל טופס בו סומנו מועמדים במספר פחות
מהמותר.
 71.3ועדת הבחירות תערוך רשימה של המועמדים לכל מוסד על פי מספר
הקולות בהם זכה כל אחד מהם ,בסדר יורד.
72

תוצאות הבחירות בוועידה הבוחרת
 72.1לאחר גמר ספירת הקולות הכשרים ועריכת סיכום מספר הקולות בהם
זכה כל מועמד לכל מוסד של הארגון תקבע ועדת הבחירות הארצית את
תוצאות הבחירות בוועידה הבוחרת ,שמות שלושת חברי הנשיאות
הנבחרים ,שמות שלושת חברי הגוף המבקר ,שמות שלושת חברי בית דין
כבוד ושלושת ממלאי מקומם ,והכל בכפוף להוראות סעיפים 72.3 ,72.2
ו 72.4 -דלהלן.
 72.2לא נבחרו לגוף המבקר ולבית דין כבוד ,על פי מספר הקולות בסדר יורד,
לפחות  20%מועמדים שלא כיהנו בקדנציה קודמת ,יבחר הבא בתור על פי
סדר זה עד שיהיו בגוף המבקר ובבית דין כבוד לפחות  20%מועמדים שלא
כיהנו בקדנציה קודמת.
 72.3נבחרו לגוף המבקר ולבית דין כבוד ,על פי מספר הקולות בסדר יורד ,יותר
משליש מועמדים שלא כיהנו בקדנציה קודמת ,יבחר הבא בתור על פי סדר
זה עד שיהיו בגוף המבקר ובבית דין כבוד לפחות  66%חברים שכיהנו
בקדנציה קודמת.
 72.4במקרה של שוויון קולות בין שני מועמדים כאשר אין מספיק מקומות
במוסד של הארגון לשניהם – תערוך ועדת הבחירות הארצית הגרלה בין
המועמדים בדרך שתקבע על ידה ותקבע את המועמד שנבחר.
 72.5הודעה על תוצאות הבחירות תפורסם על ידי ועדת הבחירות הארצית
בביטאון הארגון ותתלה על לוח המודעות בכל סניף ,בכל בית הורים ,בכל
בית דיור מוגן ובכל מועדון הקשורים לארגון.
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 73תוצאות הבחירות בסניף
 73.1לאחר גמר ספירת הקולות הכשרים ועריכת סיכום מספר הקולות בהם
זכה כל מועמד לכל מוסד של הסניף או הארגון תקבע ועדת הבחירות של
הסניף את תוצאות הבחירות בסניף ,שמות חברי הועד הנבחרים ,שמות
נציגי הסניף בנשיאות ושמות הצירים שנבחרו מטעם הסניף לוועידה ,והכל
בכפוף להוראות סעיפים  73.3 ,73.2ו 73.4 -דלהלן.
 73.2לא נבחרו לועד הסניף ולצירים לוועידה ,על פי מספר הקולות בסדר יורד,
לפחות  20%מועמדים שלא כיהנו בקדנציה קודמת ,יבחר הבא בתור על פי
סדר זה עד שיהיו בועד הסניף ובקרב הצירים לוועידה לפחות 20%
מועמדים שלא כיהנו בקדנציה קודמת.
 73.3נבחרו לועד הסניף ולצירים לוועידה ,על פי מספר הקולות בסדר יורד,
יותר משליש מועמדים שלא כיהנו בקדנציה קודמת ,יבחר הבא בתור על פי
סדר זה עד שיהיו בועד הסניף ובקרב הצירים לוועידה לפחות  66%חברים
שכיהנו בקדנציה קודמת.
 73.4במקרה של שוויון קולות בין שני מועמדים כאשר אין מספיק מקומות
במוסד של הסניף או הארגון לשניהם – תערוך ועדת הבחירות של הסניף
הגרלה בין המועמדים בדרך שתקבע על ידה ותקבע את המועמד שנבחר.
 73.5הודעה על תוצאות הבחירות תפורסם על ידי ועדת הבחירות של הסניף
בביטאון הארגון ותתלה על לוח המודעות בכל סניף ,בכל בית הורים ,בכל
בית דיור מוגן ובכל מועדון שבתחומי הסניף.
 73.6ועדת הבחירות של הסניף תודיע לועדת הבחירות הארצית ,בתוך  3ימים
ממועד עריכת הבחירות בסניף ,את שמות הצירים שנבחרו בסניף
ופרטיהם האישיים.
 73.7מינוי נציג הסניף לנשיאות טעון אישור קיום של הועידה השנתית הבוחרת
והוא יכנס לתוקף ביום אישורו הפורמאלי על ידי הועידה השנתית
הבוחרת.
74

שמירת מסמכים
 74.1ועדת הבחירות הארצית וועדת הבחירות של הסניף תשמור על רישומיה,
טפסי ההצבעה הכשרים והפסולים ומעטפות ההצבעה הפסולות והכשרות
במשך  3חודשים מיום עריכת הבחירות.
 74.2לאחר תום  3חודשים מיום עריכת הבחירות תשמור ועדת הבחירות
הארצית וועדת הבחירות של הסניף רק על סיכום התוצאות ,דהיינו,
סיכום מספר הטפסים והמעטפות הכשרים והפסולים ומספר הקולות בהם
זכה כל מועמד וזאת עד לתום עריכת הבחירות הבאות.

סימן יב'  :תיקון התקנון ופירוק העמותה מרצון
 75התקנון לא יתוקן אלא על פי החלטת הועידה ברוב של שני שלישים ממספר
המצביעים בה .נוסח התיקונים המוצעים יישלח לכל הרשאים להצביע בועידה לא
יאוחר מ –  14יום לפני תאריך הועידה.
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 76על פירוק העמותה מרצון מחליטה הועידה ברוב של שני שלישים ממספר
המצביעים בה .החלטת הוועידה ,כאמור ,יכולה שתכלול גם הצעות לעניין מינוי
מפרק או מפרקים ולעניין הגוף שיימסרו לו הנכסים הנותרים של העמותה ,כאמור
בסעיף  77להלן.
ההזמנה לועידה תישלח לכל הרשאים להצביע בועידה לפחות  30ימים מראש.
 77ההחלטה על פירוק העמותה מרצון תיקבע גם את היעוד של נכסי העמותה
שיוותרו אחרי שנפרעו כל חובותיה ,ובלבד שהנכסים הנותרים יימסרו לגוף
שמטרותיו זהות או דומות למטרות העמותה ולא יתחלקו בין חברי העמותה בכל
מקרה.
סימן יג'  :ביטוח ושיפוי נושאי משרה
 78העמותה תהיה רשאית ,בכפוף לדין ,להחליט על התקשרות העמותה בחוזה
לביטוח אחריות של נושאי המשרה בעמותה בשל כל אחת מאלה:
א .הפרת חובת הזהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר;
ב .הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה
לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
ג .חבות כספית שתוטל על בעל משרה לטובת אדם אחר או גוף אחר בשל פעולה
שעשה מתוקף היותו נושא משרה בעמותה ,ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום
לב.
 79א .העמותה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל כל אחת מאלה:
( )1חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר או גוף אחר על פי פסק דין,
לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט,
בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה ,ובלבד שאותה
פעולה בוצעה בתום לב ולטובת העמותה למיטב הבנתו.
( )2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחוייב בהן בידי בית המשפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי
העמותה או בשמה או בידי אדם אחר או גוף אחר או באישום פלילי
שממנו זוכה ,והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בעמותה ,ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום לב ולטובת העמותה למיטב
הבנתו.
ב .העמותה תחליט לגבי כל מקרה נתון מה יהיה סכום השיפוי אשר לו יהיה
זכאי נושא משרה.
ג .לעמותה נתונה הסמכות להחליט ,במקרים שתמצא לנכון ,שלא לשפות נושא
משרה כלל.
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