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 ג. ועדת ביקורת

 

 ': חברותבסימן 

 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. )א(  .1

החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון  קטין,כל אדם, מלבד  )ב(  

 זו:

באגודה לשמירת "אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר 

. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר זכויות הפרט

בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה 

 הכללית של העמותה."

המנהל שומר לעצמו הזכות לבקש לדחות בקשת חברות באם ראה הוועד  )ג(  

 .ניגוד בין פועל האדם למטרות העמותה וטובת ציבורה

זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד  חבר העמותה )א(  .2

 .הצבעה בכל

חבר באגודה לפחות שלושה חודשים יהיה זכאי להציג מועמדותו לוועד  )ב(  

 .המנהל

הועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם  )ג(  

  יהיה חובה על החברים.

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה  )ד(  

 מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 –בעמותה פוקעת החברות  )א(  .3

פקיעת תוקף התשלום דמי החבר השנתיים או סיום  (1)

 .תשלומי דמי חבר חודשיים

 קבלת חברים

 זכויות וחובות של חבר

 פקיעת חברות



 תפקידים של 
 אסיפה כללית רגילה

 בהוצאתו מן העמותה. (2)

, להחליט על הוצאת חבר המנהלהאסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד  )ב(  

 מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של  (1)

 האסיפה הכללית;

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; (2)

החבר לא שילם לעמותה את  (3)

 המגיע לה ממנו;

לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר המנהל לא יציע הועד  )ג(  

שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת 

 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.( 3( או )2(, )1משנה )ב()
 

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב   .4

ו|או באופן שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים 

 אלקטרוני לפחות שבועיים מראש; 

 
 הכללית השנתית ': האסיפהדסימן 

בדואר רגיל או אסיפה כללית שנתית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר   6.

לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום  SMS/WHATSAPPאו אלקטרוני 

 וסדר יום לאסיפה.

 

רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל שנתית אסיפה כללית   7.

פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על 

 אישורם

העמותה רואה חשיבות במתן ייצוג בוועד המנהל למגוון הזהויות והמגדרים בקהילה. 8 .

יהיה ייצוג לשני האסיפה הכללית השנתית תוודא כי מתוך חמשת הנציגים הנבחרים 

 נציגות מהמגדר הנשי 2-סקטורים בקהילה: נציגות אחת לקשת הטרנסית ו

; היה חברי העמותה25 אם לא נכחו לפחות שנתית לא תיפתח  כללית)א( אסיפה    9.

מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת 

 מספר הנוכחים.

נוכח קוורם כזה, האסיפה תפתח חצי שעה לאחר המועד שנקבע אם לא )ב(   

 בהזמנה, בכל קוורם שהוא, וללא הזמנה נוספת.

 תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. השנתיתאסיפה כללית     10.

או  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק .11

תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה 

 להכריע.

 ינהל את פרוטוקול האסיפה. השנתיתמזכיר האסיפה הכללית 21 .

 אסיפה שלא מן המנין

הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי 13 .

 דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

 

 מתן הודעות לחבר

 הזמנה

 מנין

 יושב ראש ומזכיר

 החלטות

 פרוטוקול



 : הועד המנהלגסימן 

הועד המנהל של האגודה הוא המוסד המבצע שלה ובידו כל הסמכויות שלא יוחדו 14 .

 למוסד אחר ממוסדותיה.

 מספר חברי הועד יהיה שבעה:. )א( 15

מינויים מקצועיים  2-ידי האסיפה הכללית, ו יבחרו על 5מתוך שבעת החברים,      )1(

)אשר בכוחם לייעל ולטייב את תפקוד הוועד ואת העמותה מתוקף מקומם המקצועי( 

 יוצעו על ידי חברי הוועד הנבחר ויאושרו ע"י האסיפה הכללית.     

נציגי הוועד הממונים יאושרו ברוב קולות של חברי העמותה לכל המאוחר תוך         )2 (

 ימים מיום בחירת הוועד. 90

 ( לא יבחר כחבר הועד המנהל:)ב         

 .  מי שאינו חבר באגודה1           

 . מי שמשרת את האגודה בשכר 2           

. מי שהורשע בעבירה הקשורה בעבירת מין, מי שמתנהלת נגדו חקירה     3           

שטרם נסתיים ההליך הפלילי בעניינו פלילית שטרם נסתיימה הקשורה בעבירות מין, ומי 

 בעניינים הקשורים בעבירות מין

. מי שהוגשה נגדנו תביעה אזרחית בגין עבירה הקשורה בעבירות מין אשר טרם 4         

 הסתיים ולא התקבל פסק המחייבו

. מי שהורשע בפסק דין חלוט לעבירה שיש עימה קלון, בטרם חלפו עשר שנים 5          

 ר לרצות את עונשומיום שגמ

 

אחרות יבחר בבחירות כלליות ועד בבחירות כלליות יכהן מהיבחרו  המנהל. )א( הועד 16

 ועד מנהל חדש. חבר הועד המנהל היוצא יכול להבחר לועד המנהל החדש.

רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד  המנהל)ב( חבר הועד       

  המנהל.

או מי שהורשע )ג( חבר הועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל       

בעבירה הקשורה בעבירת מין, מי שמתנהלת נגדו חקירה פלילית שטרם נסתיימה 

הקשורה בעבירות מין, ומי שטרם נסתיים ההליך הפלילי בעניינו בעניינים הקשורים 

 בעבירות מין

חדל לכהן אם הוגשה נגדו תביעה אזרחית בגין עבירה הקשורה חבר ועד מנהל י)ד(      

 בעבירות מין אשר טרם הסתיים ולא התקבל פסק המחייבו       

 שנים. 3קדנציות עוקבות, כל קדנציה תהיה  2)ה( חבר וועד מנהל יכהן עד       

)ו( יו"ר הועד המנהל יבחר מתוך שבעת החברים הנבחרים מיד לאחר הבחירות      

 הכלליות

מחוייב הוועד מנהל לצרף  5-באם ירד מספר חברי ועד מנהל מתחת ל )א( 71.

 נבחרים.  5למינימום של 

המנהל, יכול לבחור הועד המנהל להזמין את מי שזכה )ב( נתפנה מקומו של חבר הועד 

שך במספר הקולות הגבוהה ביותר בבחירות הכלליות האחרונות. החבר החדש יכהן למ

תקופת הכהונה של חבר הועד המנהל אותו החליף. סמכויותיו יהיו כסמכויות כל חבר 

  ועד מנהל נבחר לכל דבר, וכהונתו לא תהיה מותנית באישור האסיפה הכללית השנתית.

 מספר החברים

 תקופת הכהונה

 השלמת הועד



שלא מן המנין רשאית, אם נמסרה הודעה על כך בסדר היום, להעביר אסיפה כללית   (ג)

 תום כהונתו ברוב רגיל.  מתפקידו חבר הועד המנהל לפני

 

רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין המנהל הועד  )א( 81 

 הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 חברים 4ישיבת הועד המנהל תראה חוקית אם נכחו בה לפחות )ב(           

 דיגיטליים.רשאי הועד המנהל להתכנס באמצעים )ג(           

החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא  .19

נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת 

 הועד.

 ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. המנהלהועד  20.
 

רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה  המנהלהועד )א(  .21

 על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

הועד המנהל רשאי להסמיך כל אדם לבצע בשמו פעולות שהן בתחום )ב(            

חתימת אדם זה בצירוף סמכותו ולחתום בשם האגודה על כל מסמך הקשור בפעולות אלה. 

 חבר ועד מנהל מוסמך וחותמת האגודה תחייב את האגודה.

כל חברי הועד המנהל וחברי ועדת הביקורת יוחתמו על הצהרה שהם יודעים )ג(           

שאין ברשותם לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך בשם האגודה אלא אם הוסמכו 

 לכך ע"י הועד המנהל ע"פ סעיף ב.

 : ועדת הבקורת'דסימן 

)א( ועדת הביקורת תבדוק את כל ענייניה הכספיים וכל פעולותיה של האגודה  22.

ותביא לאסיפה הכללית השנתית את המלצותיה לאישור הדו"ח הכספי והמאזן של 

 האגודה וכן כל הצעות אחרות הנראות לה לשיפור האגודה.

שה חברים, שיבחרו ע"י האסיפה הכללית השנתית )ב( ועדת הביקורת תמנה שלו         

 לתקופה של שנתיים.

)ג( לא יהיה אדם רשאי להיות חבר בועדת הביקורת אם הינו מכהן כחבר בועד         

 המנהל או משרת את האגודה בשכר.

)ד( אם מסיבה כלשהי מתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת הנבחר, יכולה ועדת          

ין את מי שזכה במספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא הצליחו הביקורת להזמ

להיבחר בבחירות הכלליות האחרונות, לכהן בועדת הביקורת למשך תקופת הכהונה של 

חבר ועדת הביקורת אותו החליף. סמכויותיו של חבר הועדה יהיו כסמכויות חבר ועדה 

 ה הכללית השנתית.נבחר לכל דבר, וכהונתו לא תהיה מותנית באישור האסיפ

)ה( חבר ועדת הביקורת שהורשע בפסק דין חלוט, בעברה שיש עמה קלון, תיפסק        

 כהונתו מיום הפיכת פסק הדין המרשיע לחלוט.

)ו( חברי ועדת הביקורת רשאים לעיין בכל עת סבירה בפנקסי החשבונות של       

 האגודה ובמסמכים של האגודה.

 
 ועדת מייעצות -סימן ה'

הוועד רשאי למנות מבין חבריו או מבין חברי האגודה ועדות מייעצות בכל עניין          

 שהוא מעניינה של האגודה

 ישיבות הועד

 החלטות

 פרוטוקול

 זכות הייצוג

 תחולת הוראות



 

 

 
 : סניפיםו'סימן 

, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת הועד המנהלבהחלטת העמותה רשאית,  32.

 סדרי ניהול עניניהם.

 פירוק ': נכסים לאחרטסימן 

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים  .24

אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות 

 בעלת מטרות דומות. 1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט
 

 הקמת סניפים וארגונם

 העברת נכסים עודפים
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