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 ברשם העמותות: מס' העמותה .2

2.1. 580668366; 

 

 העמותה:וסמכויות מטרות  .3

לקדם את ענייני המסעדות, בתי הקפה, הפאבים והמזנונים בישראל אל מול רשויות  .3.1
 ניות, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים.שלטו

כארגון מייצג של מעסיקים ומוסמך לעסוק בכל נושא הקשור ו/או נוגע ליחסי  לשמש .3.2
, לנהל משא ומתן לכריתת הסכמים קיבוציים עם של חברי העמותה עובד ומעסיק

ההסתדרות ו/או נציגי עובדים, לחתום על הסכמים קיבוציים כארגון מעסיקים 
 שה ו/או פעולה מותרים לארגון מעסיקים על פי הוראות כל דין.ולעשות כל מע

העמותה היא אישיות משפטית, ותהיינה לה הזכויות והסמכויות המנויות לעיל ולהלן וכל  .3.3
 הזכויות והסמכויות המוקנות בחוק. 

מבלי לפגוע ולגרוע מכלליות הזכויות והסמכויות הללו, תהיינה לעמותה, הסמכויות  .3.4
 הבאות:

תמצא לנכון, וכל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית שהיא כל מה ש .3.4.1
למילוי מטרותיה וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשות 

 ;לפי כל דין

לקבל תרומות, מענקים והקצבות מכל גוף שהוא, ולעשות בהם שימוש  .3.4.2
 בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין;

לשכור  חתום על מסמכים מכל סוג, לרבות, להתחייב ולבהסכמיםלהתקשר  .3.4.3
שירותים, לחתום על חוזים והסכמים, לחתום על שטרות וכתבי ערבות מכל 

 סוג שהוא, והכול בכדי לבצע את מטרותיה השונות של העמותה;

לגבות דמי חבר לעמותה, כהגדרתם בתקנון זה, בהתאם להחלטות האסיפה  .3.4.4
 ;הכללית לשם כיסוי הוצאות העמותה

 
  

 

 

 רות בעמותהחב .4

 (.2מספר חברי העמותה לא יפחת משניים ) .4.1

לרבות שותפות, בין אם רשומה ובין אם אינה רשומה ברשם , כל תאגיד או אדם .4.2
של עסק מן הסוגים המפורטים להלן, בישראל השותפיות, שהינם בעלים רשומים 

 :)להלן: "תנאי הסף"( רשאים להיות חברים בעמותה

 מסעדה; .4.2.1

 פאב; .4.2.2

 בית קפה; .4.2.3

 מזנון; .4.2.4



מבעלי  75%על אף האמור לעיל, הועד המנהל רשאי למנות, ברוב מיוחד של  .4.2.5
בעמותה, שהם כל אדם או תאגיד אשר  "חברי כבוד" –זכויות ההצבעה בועד 

אינם עומדים בתנאי הסף, אולם תרם לעמותה ו/או לקידום מטרותיה, 
 תרומה משמעותית, הן בכסף והן בעשייה.

עיל, משמשים כבעלים של יותר מעסק אחד מן היה והאדם או התאגיד האמורים ל .4.3
הסוגים המפורטים לעיל, אזי תהיה בידם הזכות להתמנות כחברים בגין כל אחד מן 

 העסקים באופן נפרד, בהתאם למספר העסקים שבבעלותם.

היה והחבר בעמותה הינו תאגיד, ימנה התאגיד אדם מטעמו אשר ישמש כנציג התאגיד  .4.4
יד"(. החלפת נציג התאגיד בנציג אחר תהא כפופה לאישור בעמותה )להלן: "נציג התאג

 הוועד.

 ייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.מ .4.5

 ילהיות חברהחפצים  או תאגיד, אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים מעלה, דםא .4.6
 כתנאי לבחינת בקשתם על ידי הוועד את הפעולות המפורטות להלן ו, יבצעהעמותה

 :המנהל

ומספר ח.פ. או מספר שותפות או ן ני )שם, מע"א יגישו לועד בקשה בלשון זו: .4.6.1
מספר זהות של כל בעלי העסק במקרה של עוסק מורשה או שותפות בלתי 
רשומה( מבקש להיות חבר בעמותת מסעדנים חזקים ביחד )ע"ר( מס' 

 , ובכלל זה היותה של. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי580668366
. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים העמותה ארגון יציג של מעבידים

 ;את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

( חודשי 2ישלמו במזומן את דמי הרשמה בסך השווה לדמי החבר בגין שני ) .4.6.2
 פעילות;

 יחתמו על טפסי ההצטרפות לעמותה, כפי שיהיו במועד ההצטרפות, ובכלל .4.6.3
 זה, יודיעו לועד מיהו נציג התאגיד;

בדרך שתיקבע  חודשים לפחות 12יסדירו את תשלום דמי החבר לתקופה של  .4.6.4
 על ידי הוועד במועד ההצטרפות.

לתקנון, כמפורט מעלה, יידרש  4.3היה ומתקיים התנאי האמור בסעיף  .4.6.5
לתקנון זה,  4.6.4 – 4.6.1למלא אחר ההוראות מסעיפים האדם או התאגיד, 

ין כל עסק שבבעלותו ושברצונו לצרף כחבר עמותה, באופן פרטני ונפרד זה בג
 מזה.

החלטת החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; ה .4.7
הועד בדבר קבלתו או אי קבלתו של חבר לעמותה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או 

סירוב לפני האסיפה הכללית ה עלמבקש, רשאי הוא לערור ה לקבל את סירב הועד
 .הקרובה

, בר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעהח .4.8
לתקנון זה, יוענקו לחבר  4.6.5 –ו  4.3אולם היה והתקיימו התנאים המפורטים בסע' 

 העמותה האמור קולות כמספר העסקים שבבעלותו אשר צורפו לעמותה על ידו.

 זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.ר העמותה חב .4.9

 שירותיה.מ בר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנותח .4.10

תשלומם יהיה חובה על ש ועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חברה .4.11
 החברים.

הגיעו לעמותה מן החבר ש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיםפ .4.12
 קיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.ערב פ

 באחד או יותר מקרות המקרים הבאים:ות בעמותה פוקעת רחבה .4.13

 בגמר פירוקו; -גיד תאמות החבר, ובחבר שהוא ב .4.13.1

 פרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;ב .4.13.2

 ;הוצאתו מן העמותהב .4.13.3

להחליט על הוצאת חבר מן העמותה  רשאי , בקבלת החלטה בהצבעה ברוב רגיל,הועד .4.14



 מאחד הטעמים הבאים:

 המגיע לה ממנו;ת חבר לא שילם לעמותה אה .4.14.1

או  חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכלליתה .4.14.2
 ;החלטה של הועד

 חבר פועל בניגוד למטרות העמותה;ה .4.14.3

ראוי  החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא .4.14.4
 ;לשמש כחבר עמותה

החבר אינו עומד בתנאי הסף של חבר בעמותה, כהגדרתם מעלה. היה ומדובר  .4.14.5
מעלה, והחבר פסק  4.3בחבר שבבעלותו מספר עסקים כאמור בסעיף 

מלעמוד בתנאי הסף כאמור בגין חלק מן העסקים שבבעלותו, כי אז יוצא 
דים בתנאים החבר מחברותו בעמותה רק בגין אותם העסקים אינם עומ

 האמורים.

ר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו חחבר מן העמותה אלא לא יוציא הועדא ל .4.15
אלא לאחר  ,4.14.3 – 4.14.1לא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה , ולפניו

 שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

תנו לו בכתב שיימסר לו מנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינהז .4.16
(, דואר Whatssup(, הודעת וואטספ )SMSבאחד מן האמצעים הבאים: מסרון )

, והכל בהתאם לפרטים שמסר החבר שלח בדואר רגיליביד או י( Emailאלקטרוני )
לעמותה בבקשת הצטרפותו או בבקשה רשמית אחרת לשינוי פרטי החבר על גבי טפסי 

 בכתב מהעמותה על עדכונם אצלה.העמותה, ושבגינם קיבל אישור 

עמותה אינו אחראי להתחייבויות העמותה, אלא אם קיבל על עצמו התחייבות החבר  .4.17
 כזו, בין אם התחייבות מסוימת ובין אם התחייבות כללית, בכפוף לכל דין.

בתקופת הן העמותה,  או ברכושעמותה ה לא תהיה זכות כלשהי בנכסיהעמותה לחבר  .4.18
 .סיום תקופת חברותו בה לאחרוהן היותו חבר 

 

 

 האסיפה הכללית .5

 האסיפה הכללית תתכנס לכל הפחות פעם אחת בכל שנת פעילות. .5.1

 .מה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועדיו .5.2

יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין אס .5.3
 יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

נים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, דיכללית רגילה תשמע  יפהאס .5.4
תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד 

 ובועדת הבקורת.

סיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה א .5.5
בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת ך היא להמשי נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית

 מספר הנוכחים.

ת האסיפה כנדחית, ללא אא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו ל .5.6
צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו 

 , יהיה מספרם אשר יהיה.יטהנוכחים רשאים לדון ולהחל

 אסיפה.ל יפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיראס .5.7

לטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון הח .5.8
 לא התקבלה ההחלטה. – זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים

 הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. פהכיר האסיזמ .5.9

אסיפה כללית שאינה מן  או הוועד המנהל רשאי לכנס בכל עת/העמותה ו מנכ"ל .5.10
דרישה בכתב של ועדת ביקורת, דרישה בכתב של הגוף המבקר בעמותה על פי המניין, 

 או דרישה של עשירית מכלל מחברי העמותה.



בענייני  למעטלקבל החלטות, הכללית לפי החלטת הועד המנהל, תוכל האסיפה  .5.11
באתר האינטרנט הרשמי של העמותה, ובלבד בחירות  באמצעות עריכתבחירות, גם 

 שההצבעה נערכה בפיקוח וועדת ביקורת.

 

 הועד .6

חברים, אולם הוא נתון לשינוי מעת לעת על פי  (15חמישה עשר )הוא פר חברי הועד מס .6.1
 ם.( חברי2) משנייפחת מספרי חברי הועד לא , בכל מקרה החלטת האסיפה הכללית

 לועד הנבחר.ל את מרב הקולות בבחירות יו"ר הועד יהיה החבר שקיב

 )להל: "תקופת כהנות חברי הועד"(. חודשים 24כהונת חברי הועד תהיה לתקופה של  .6.2

ועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר ה .6.3
 הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל  כל עת מכהונתו על ידיב בר הועד רשאי להתפטרח .6.4
 סול דין או פושט רגל.פלכהן אם הוכרז 

תפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה נ .6.5
לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או 

 ול כועד.פעהנותר להמשיך ל

למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה בר הועד שנבצר ממנו ח .6.6
 למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך הו .6.7
 ( שבועות.6, אולם מוסכם כי הועד המנהל ייפגש לכל הפחות אחת לששה )ניהולן

ו הקולות שקולים, לא נתקבלה הילטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; הח .6.8
ובלבד  ה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדעההצ

 מעלה. 4.17וכל חברי הועד אישרו את ההצעה באחד מן האמצעים הקבועים בסעיף 

שיבות ולקבל החלטות, ובלבד ולנהל בה דיונים, י Whatssupהועד רשאי להקים קבוצת  .6.9
ובפתח קיומו של דיון, ישיבה או הצבעה, יאשרו כל חברי הועד את השתתפותם 

 בהודעה בקבוצה. 

ויפיץ את החלטותיו לכל חברי הועד.  עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיוהו .6.10
על פי בקשה שתוגש מאת חבר פרוטוקלי הישיבות יועמדו לעיון חברי העמותה 

 ותוך זמן סביר לאחר המצאת הבקשה לועד.העמותה 

עד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים הו .6.11
 בצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.ולשיחייבו אותה, 

הועד רשאי למנות ועדות משנה בהתאם לצורך, אשר יעסקו בתחומים ונושאים  .6.12
 אותם תחומי פעילות של העמותה.מוגדרים בלבד, לרבות ניהול שוטף של 

 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת. זה 6פרק ראות הו .6.13

 רואה חשבון ועורך דין לעמותה בשכר.הועד המנהל ימנה  .6.14

בכפוף להצבעה  ,להורות על פיזור הועד הנבחר םרשאיוהאסיפה הכללית הועד המנהל  .6.15
, או בכפוף להצבעה עה בועד המנהלמבעלי זכויות ההצבלפחות  85%ואישורה על ידי 
. הוחלט כאמור מבעלי זכויות ההצבעה באסיפה הכלליתלפחות  51%ואישורה על ידי 

יוכרזו לאלתר בחירות יפוזר הועד )הן הנבחר והן המשורין( ועל ידי הועד המנהל, 
עד לבחירת ועד נבחר ומשוריין  שלהלן. 9חדשות לועד המנהל ויחולו הוראות פרק 

 .שיך לכהן הועד המנהלחדש, ימ

הועד המנהל, אשר יהיה רשאי לקבוע כי זכויות החתימה בעמותה יקבעו על ידי  .6.16
למנכ"ל העמותה יוענקו זכויות חתימה ללא צורך בחתימת חבר ועד או חבר עמותה 

 נוסף.

 שכר המנכ"ל יקבע על ידי הועד המנהל. .6.17

זהות, מען, כתובת  העמותה תנהל פנקס של חברי העמותה ותרשום בו כל חבר, מספר .6.18
דואר אלקטרוני למשלוח הודעות או כתובת אחרת שניתנה על ידי החבר, תאריך 
תחילת החברות ותאריך פקיעת החברות. האחריות לפנקס החברים מוטלת על הוועד 



 המנהל.

יקבל כל החלטה בכלל זה, ו ,ניהול השוטף של העמותהההוועד המנהל יהיה אחראי על  .6.19
עמותה, למעט החלטות שניתנו במפורש לבעלי תפקידים אחרים בנוגע לפעילותה של ה

. לוועד סמכות לפעול והכל בכפוף לכל דין לפי תקנון זה או למוסדות אחרים בעמותה
בשם העמותה, למעט פעולות שסמכותן ניתנה לגוף אחר בעמותה לפי תקנון זה או 

ג את העמותה מול . לוועד המנהל סמכות לייצבכפוף לכל דיןלמוסדות אחרים בעמותה 
 כל המוסדות הרשמיים ומול כל גוף חיצוני ובכלל זה מול כלי התקשורת.

 

 

 הקבינט .7

 חברי ועד. (5הועד רשאי להקים קבינט לפעולה אשר יהיה מורכב מחמישה ) .7.1

 ( שבועות.3הקבינט יתכנס לכל הפחות אחת לשלושה ) .7.2

לות חדשות במסגרת תפקיד הקבינט לנהל את הפעילות השוטפת של העמותה, ליזום פעו .7.3
 מטרות הפעילות של העמותה, להציע לועד המנהל יוזמות חדשות לפעולה.

 הקבינט ייפגש אחת לשלושה שבועות, החלטות הקבינט יתועדו במסמך כתוב. .7.4

ולנהל בה דיונים, ישיבות ולקבל החלטות,  Whatssupהקבינט רשאי להקים קבוצת  .7.5
ה, יאשרו כל חברי הקבינט את ובלבד ובפתח קיומו של דיון, ישיבה או הצבע

 השתתפותם בהודעה בקבוצה. 

ו הקולות שקולים, לא נתקבלה הייתקבלו ברוב קולות המצביעים;  הקבינטלטות הח .7.6
 הקבינטפה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הקבינט ה; החלטת כל חברי עההצ

 4.17ובלבד וכל חברי הועד אישרו את ההצעה באחד מן האמצעים הקבועים בסעיף 
 מעלה.

 

 ת האסיפה הכלליתנציגו .8

חברים, אזי יהיה רשאי ועד העמותה לקבוע כי  200היה ומספר חברי העמותה יעלה על  .8.1
תמונה נציגות לאסיפה הכללית אשר תהיה מוסמכת לקבל את כל ההחלטות במקום 
האסיפה הכללית, למעט החלטה בדבר מינוי של חברי ועד אשר תתקבל בהצבעה של 

 , או ע"י חברי הועד הנבחר ככל שמדובר בחברי הועד המשוריין,יתהאסיפה הכלל
 לתקנון זה )להלן: "הנציגות"(. 9כאמור בפרק 

נציגים אשר יבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה. על ההצבעה  20הנציגות תכלול  .8.2
 לתקנון זה. 9יחולו הוראות פרק 

 

 ובעלי תפקידים אחריםהצבעה לצורך מינוי הועד  .9

 30עד  90תקופה של מהלך הבאחד, עסקים במשך יום ועד יערכו המינוי חברי בחירות ל .9.1
 90כ  שיקבע על ידי חברי הועד המכהנים ימים בטרם סיום תקופת הכהונה, במועד

 .ימים לפחות מראש

חברי ועד  5חברי ועד )להלן: "הועד הנבחר"(, ואילו  10במסגרת הבחירות כאמור יבחרו  .9.2
ד הנבחר בהתאם לתחומי הפעילות או המיקום הגיאוגרפי בו נוספים ימונו על ידי הוע

 מקיימים את עסקיהם )להלן: "חברי הועד המשוריין"(, כדלקמן:

 מועמד אחד נציג הפאבים והבארים בישראל; .9.2.1

 ;מועמד אחד נציג בתי הקפה בישראל .9.2.2

 מועמד אחד נציג מחוז דרום; .9.2.3

 מועמד אחד נציג מחוז צפון; .9.2.4

 ם;מועמד אחד נציג מחוז ירושלי .9.2.5

הודעה על חלוקת הגדרת המחוזות תהא תואמת למחוזות המפורטים ב" .9.2.6
 ."1957-שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, תשי"ז



ימי עסקים מיום כניסתם  7בחירת חברי הועד המשוריין תתקיים תוך  .9.2.7
כהחלטה ראשונה. חברי הועד הנבחר לא יהיו  לתפקיד של חברי הועד הנבחר

ס, לדון או להצביע על החלטות אחרות, בטרם מינוי חברי מורשים להתכנ
 הועד המשוריין.

על בחירת הועד המשוריין יחולו ההוראות הכלליות החלות על בחירת הועד  .9.2.8
 הנבחר, בכפוף לשינויים המחוייבים.

, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעהלבחירות למינוי חברי הועד, בר העמותה זכאי להצביע ח .9.3
לתקנון זה, יוענקו לחבר  4.6.5 –ו  4.3מו התנאים המפורטים בסע' אולם היה והתקיי

 העמותה האמור קולות כמספר העסקים שבבעלותו אשר צורפו לעמותה על ידו.

ימים לפני המועד המתוכנן של הבחירות.  60ועדת בחירות, לפחות ימנה   הוועד המנהל .9.4
חברי עמותה  2יכהנו ובוועדה  אדם שאינו חבר העמותהבראש ועדת הבחירות ימונה 

ועדת הבחירות  .הועד המנהל יחברשהם עמותה  יחברשני שאינם חברי הועד המנהל ו
קביעת , ופרסום נהלי הבחירות לחברי העמותה סדרי הבחירותעל קביעת תהיה אמונה 

עמידת המועמדים בתנאי המועמדות, אישור אישור נהלים בדבר תעמולת בחירות, 
 .ופרסומןתוצאות ההצבעה 

הגשת מועמדות של חבר העמותה תיעשה על ידי שליחת הודעה רשמית לועד המנהל  .9.5
ולועדת הבחירות בנוסח שייקבע על ידי ועדת הבחירות ובמועד שייקבע על ידי וועדת 

ימים בטרם  14ועדת הבחירות תפרסם את שמות המועמדים לכל הפחות הבחירות. 
 מועד הבחירות.

בעמותה יקורת, ועדות משנה, מנכ"ל או כל תפקיד אחר מינוי יו"ר הועד המנהל, ועדת הב .9.6
על ידי הועד המנהל בהצבעה ברוב רגיל, אולם רשאי הועד המנהל לקבוע כי אלו יעשו 
היה ונקבע כי אלו ימונו על  של חברי העמותה. בדרך של בחירות באסיפה הכלליתימונו 

שינויים המחוייבים, זה ב 9יחולו על ההצבעה הוראות פרק ידי האסיפה הכללית, אזי 
לקבוע בכל עניין הכרוך בעריכת בחירות אלו, לוועדת הבחירות נתונה הסמכות אולם 

 ככל שעניין מסוים לא הוסדר במסגרת התקנון.

כל חבר עמותה יבחר את המועמדים, מתוך רשימת המועמדים שאושרה על ידי ועדת  .9.7
 הצבעתו ר העמותה יסמן בשימונו כחברי הועד המנהל. חבהבחירות, אשר הוא מעוניין 

 מועמדים לחברי הועד המנהל.  (5חמישה )

 ההצבעה תיעשה באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באתר האינטרנט של העמותה .9.8
 .בלבד

מועד ההצבעה מתום  שעות 24תוך ספירת הקולות תיעשה על ידי ועדת הבחירות  .9.9
 יו"ר ועדת הבחירות.בחירות, ותסוכם בדו"ח כתוב החתום על ידי חברי הוועדה וב

מיד לאחר סיום ספירת הקולות על ידי ועדת הבחירות יפורסמו תוצאות הבחירות  .9.10
שלה, ככל שתנוהל קבוצת  Facebookבאתר האינטרנט של העמותה ובדף ה 

Whatssup  .פתוחה לכלל חברי העמותה, תפורסם התוצאה גם בקבוצה זו 

ימנו החל מיום עריכת כינוס ראשון ימים ש 90עד לבחירות הראשונות שיתקיימו בתוך  .9.11
העמותה על ידי האסיפה הכללית, מייסדי העמותה יכהנו בוועד המנהל, וימנו של חברי 
 .הכללית  ביקורת, ועדת הבחירות ואת יו"ר העמותההאת ועדת 

 

 תקציב העמותה .10

ד, תחת פיקוח ועדת הביקורת ו/או רואה החשבון של תקציב העמותה ינוהל על ידי הוע .10.1
 תה.העמו

מימון העמותה ייעשה באמצעות דמי החבר, קבלת תמיכות ותרומות מכל אדם או  .10.2
עזבונות, ירושות ומתנות שיועברו לעמותה מעת לעת מחבריה ו/או ממי שאינה תאגיד, 

הקצבות של מוסדות ממשלתיים, תנועתיים, , הכנסות העמותה מפעילותהחבר בה, 
, אשר יבוצעו ע"י העמותה או מניצול הכנסות מהשקעות כלשהן, עירוניים וציבוריים

 בכפוף לכל דין. והכל  הכנסות שונות אחרות, אחר של משאביה

של שוטף הלתפעול  הועד המנהל. התקציב ישמשהעמותה תאשר תקציב שנתי באישור  .10.3
 בכפוף למטרותיה. עמותהה פעילות



 

 

 סניפים .11

ארגונם ואת  מותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע אתהע .11.1
 סדרי ניהול עניניהם.

 

 חר פירוקלאנכסים  .12

של העמותה  הישמשו אך ורק לצורך קיום מטרותי הוכן הכנסותיהעמותה כסי נ .12.1
, ה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריכמפורט בתקנון זה

 .אסורה

שארו נכסים, במלואם, אם נ ה, ולאחר שנפרעו חובותיככל שיוחלט על פירוק העמותה .12.2
כמשמעותו  מלכ"ר אחר בעל מטרות דומות,מוסד ציבורי שהוא יועברו אלה לידי 

 .העמותה ועל כל פנים לא יחולקו בין חברי ( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[2)9בסעיף 

 

 הזמנות והודעות .13

ישלחו באמצעות יישום הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר  .13.1
Whatssup  או בהודעה אישית בדואר ו/ הודעה באתר הרשמי של העמותהבו/או

האלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני או כתובת אחרת של החבר המופיעה בפנקס 
 החברים. 


