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 כללי: 'סימן א

  שם העמותה.   1

: להלן)" מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים"
 "(.העמותה"

 

 הגדרות    .2

 :בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות הבאות כדלקמן 

 .האוניברסיטה העברית בירושלים  – "האוניברסיטה"

 .בירושליםהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית  – "הפקולטה"

 .שהתמנה לפי תקנון זה, ועד העמותה – "הוועד"

 .שהתמנה לפי תקנון זה, יושב ראש הוועד – "יושב ראש"

 .שהתמנה לפי תקנון זה, מנהל העמותה – "מנהל"

 .1908-ם"התש, חוק העמותות – "החוק"

 . כהגדרתה בחוק – "וועדת ביקורת"

 . אלא אם נקבע אחרת, רוב מבין הנוכחים – "רוב"

, לפי העניין, או המכהנים4לפחות מבין כלל החברים הרשומים ו 348רוב של  – "מיוחדרוב "
 . בפורום הרלוונטי

 
   העמותה מעמד  .   3
  לפעול הרשאית משפטית אישיות תהיה שכזו ובתור, החוק לפי רשומה עמותה היא העמותה   ( א)

 .זה תקנון פי-ועל, היא בשמה מטרותיה להגשמת         
 .זה בתקנון פורטו לא אם אף, דין כל פי-על לתאגידים הנתונות הסמכויות כל תהיינה לעמותה   ( ב)

 
   העמותה מטרות.    4
 :זה ובכלל, העברית האוניברסיטה של למשפטים הפקולטה בוגרי ענייני קידום(     א)

 .למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושליםלהוות ארגון גג לבוגרי הפקולטה  .1
 . ל"ייצוג וקידום האינטרסים של בוגרי הפקולטה בארץ ובחו .2
 .קידום רווחת בוגרי הפקולטה .3
 .חיזוק הקשר בין בוגרי הפקולטה .4
 .תמיכה וייעוץ בהשמת בוגרים .5
 . עם ארגוני בוגרים אחרים ועם ארגונים וגופים אחרים, שיתוף פעולה עם מוסדות הפקולטה .6

 . לרבות גיוס תרומות להגשמת מטרות העמותה, עשיית כל פעולה שתקדם את העמותה ומטרותיה(    ב)
  .הולא תתיר פעילות מפלגתית בשורותי, העמותה לא תזדהה עם גוף מפלגתי או תנועה פוליטית(     ג)
 

 חברות: 'סימן ב
  חברות בעמותה .5

או מוסמך 4תואר בוגר ו, להצטרף כחבר לעמותה כל מי שזכאי לתואר אקדמי במשפטים רשאי
 (. "בוגר הפקולטה": ולעיל להלן) במשפטים מהפקולטה מתקדם אחראקדמי או תואר 4ו
 

  הצטרפות חברים.     6

 .כדין ישלח לעמותה בקשת הצטרפות, בוגר הפקולטה המעוניין להצטרף כחבר לעמותה ( א)
 ל בקשת ההצטרפות תצורף הסכמתו לויתור סודיות מול הפקולטה למשפטים של א(  ב)

  .האוניברסיטה העברית בירושלים      
 , עילל  8כאמור בסעיף , לתואר אקדמי ו של בוגרזכאות העמותה תהא רשאית לבדוק(  ג)

  .הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים ברישומי      

 חברות בעמותה

 שם העמותה

 הגדרות

 מעמד העמותה 

 מעמד העמותה

 מטרות העמותה

 הצטרפות חברים
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  המכהן של אגודת הסטודנטים למשפטים של האוניברסיטה העברית  המועצה יושב ראש(  ד)
 בקשת   לאחר שיגיש, יהיה גם הוא חבר בעמותה, (808826686 -ר"ע)בירושלים       
 (.  א)6סעיף בנוסח שנקבע בהצטרפות       

 

  מועמד לחברות בעמותה.    7
זכאי להצטרף כמועמד לחברות בעמותה כל מי שהינו סטודנט בפקולטה למשפטים של 

, בשנת לימודיו האחרונה לתואר האקדמי הרלוונטי במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
לכל , הרלוונטי תוךאשר בכוונתו לסיים את חובותיו האקדמיים ולהיות זכאי לתואר האקדמי 

 .שנתיים ממועד הצטרפותו כמועמד לחברות בעמותה, המאוחר
 

  זכויות מועמד לחברות בעמותה.    8
בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של , זכויותיו של מועמד לחברות בעמותה יהיו ככל חברי העמותה

 . או להיבחר לוועד4אסיפות כלליות ואולם הוא לא יוכל להצביע ב, הוועד
 

  מועמד לחברות לעמותהל הגשת בקשה.    9

סטודנט בשנתו האחרונה ללימודי התואר האקדמי הרלוונטי במשפטים בפקולטה למשפטים     (א)
המעוניין , לעיל 5שעונה לתנאי כאמור לעיל בסעיף , של האוניברסיטה העברית בירושלים

אליה תצורף הסכמתו , ה מתאימהבקשישלח לעמותה , להצטרף כמועמד לחברות לעמותה
וכן הודעה , לויתור סודיות מול הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים

לכל , האקדמי הרלוונטי תוך שבכוונתו לסיים את חובותיו האקדמיים ולהיות זכאי לתואר
 .שנתיים ממועד  הודעתו, המאוחר

העמותה תהא רשאית לבדוק מול הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים     (ב)
 .כי הסטודנט אכן נמצא בשנה האחרונה לתואר האקדמי הרלוונטי במשפטים

 
  כחבר בעמותה  מועמד לחברות לעמותההצטרפות .   11

 בתום שנתיים    , לעמותהכחבר יצטרף , מועמד לחברות לעמותה  (א)

 (או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי הוועד המנהל)  לעיל 9סעיף פי ל בקשתוממועד          
חבר שלא יעמוד בתנאי , זאת למעט. לעיל( א) 6סעיף כאמור ב ת הצטרפותלאחר שהגיש בקשו

   8סעיף 
 .לעיל         

 תוך שנתיים מיום הודעתו לפי , לעיל 8אשר לא יעמוד בתנאי סעיף  לחברות לעמותהמועמד  (ב)

 .מיד לאחר שנודע לו הדבר, יודיע על כך לעמותה בכתב, לעיל( א)9סעיף    

  

 
  דמי חבר.   11

 .הוועד רשאי לקבוע כי חברות בעמותה תותנה בתשלום דמי חבר חד פעמיים או תקופתיים  (א)

 פקיעת החברות בעמותה אינה עילה להחזר כספי כזה או אחר בגין תשלום דמי החבר (     ב)

 . ידי החבר-ששולמו על          

 

  פקיעת חברות .12

 :החברות בעמותה פוקעת (א)

 .במות החבר (1)

 .הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש; בפרישתו מן העמותה (2)

 .בהוצאתו מן העמותה (3)

 :הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים (ב) 

 .או החלטה של האסיפה הכללית4והחבר לא קיים את הוראות התקנון  (1)

 .לרבות תשלום דמי חבר שחלים עליו, החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו (2)

 דמי חבר

 פקיעת חברות

לחברות מועמד 
 בעמותה

זכויות המניין מועמד 
 לחברות בעמותה

הגשת בקשה למועמד 
 לחברות לעמותה

הצטרפות חבר שלא 
מן המניין כחבר 

 בעמותה
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 .פועל בניגוד למטרות העמותההחבר  (3)

 .החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון (8)

 או סעיף     4לעיל ו 8אם מסיבה כלשהי החבר אינו עונה להגדרה הקבועה בסעיף (   8)

 .לעיל( ג)6        

הזדמנות נאותה  לחבר העמותה שנינתהלאחר תהא ( ב)החלטת הוועד לפי סעיף קטן  (ג)
 .תן לו זמן סביר לתקן את המעוותיתרה בו ונוועד הולאחר שה, הוועד בפנילהשמיע את טענותיו 

 

  ודעות לחברי העמותהמתן ה .13

 התראה והודעה אחרת של העמותה לחברים יינתנו להם במכתב שיימסר להם   , דרישה, הזמנה(   א)

  לכתובת  יישלחו או4ובדואר רגיל אל המען הרשום בפנקס חברי העמותה  ויישלחאו 4ביד ו        

 .שמסרו לעמותה המעודכנת ביותר הדואר האלקטרוני        

 כהודעה     פרסום באתר האינטרנט של העמותה ייחשב , לעיל( א)על אף האמור בסעיף קטן    (ב)

  .אסיפה כלליתלמעט זימון ל, (א)סעיף קטן אמור בלכל דבר ועניין כ        

 

 האסיפה הכללית: 'סימן ג

  קיום אסיפה .14

 מועדה ומיקומה של  . אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה(    א)

 .האסיפה הכללית ייקבעו בידי הוועד         

 .לחוק 28אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס בהתאם להוראות סעיף (    ב)

 

  לאסיפה הזמנה . 15

לפחות עשרה ההודעה תהיה , לעיל 13אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן כאמור בסעיף 
 .בהודעה יצוינו מועדה ומיקומה, לפני מועד האסיפהימים 

 

  תפקיד האסיפה הכללית .16

תדון , רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות וועדת הביקורת-אסיפה כללית
 . בהם ובדין וחשבון הכספי השנתי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם

 

 : חוקי מניין .17

פה המניין החוקי באסיפה הכללית יהיה כל מספר שהוא מחברי העמותה הנוכחים במקום האסי
 . בזמן הנקוב בהזמנה

 

  האסיפה יושב ראש .18

 אם נבצר יושב הראש  . יושב ראש האסיפה יהיה יושב ראש הוועד ובהיעדרו ממלא מקומו    (א)

 חברי העמותה הנוכחים   מבין , כללית תבחרהאסיפה ה, וממלא מקומו להתייצב לאסיפה         

 . יושב ראש לאסיפה, בכינוסה         

 .יושב ראש האסיפה ימנה אדם לרישום הפרוטוקול(    ב)

 .יושב ראש האסיפה ינהל את האסיפה וידון בעניינים שעל סדר יומה(    ג)

  פרוטוקול.   19

ומשנחתם בידו , הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול
 .ניהולה וקבלת החלטותיה, ה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפהיהווה ראי

י מתן הודעות לחבר
 העמותה

 קיום אסיפה 

 הזמנה לאסיפה

תפקיד האסיפה 
 הכללית

 האסיפה יושב ראש

 חוקי מניין

 פרוטוקול
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   החלטות  .21

 מבין חברי העמותה הנוכחים   החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים     (א)

 .קולו של יושב ראש האסיפה יכריע, היו הקולות שקולים; בהצבעה          

 . החלטות האסיפה הכללית תחייבנה את כל חברי העמותה (    ב)

 

 הוועד: 'סימן ד

  הוועד . 21

 .   1908-ם"התש, לחוק העמותות' הוועד הינו ועד העמותה כאמור בסימן ב
 

  חברי הוועד .22

 . וועד העמותה יהא מורכב מארבעה חברים(    א)

 : הרכב הוועד יהיה כדלהלן(    ב)

 או מי מבין חברי העמותה הבוגרים  ,  אשר יהיו שני המייסדים :נציגי הבוגריםשני   ( 1)

 תקבע את זהותם        , אם נבצר משני המייסדים לבחור חבר וועד במקומם. שייקבע על ידם        

 .        עמדותםמבין חברי העמותה שיגישו את מו, האסיפה הכללית        

 דיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית או  :נציג הפקולטה למשפטים (  2)

 ובלבד שהם עונים להגדרה  , ידי הדיקן-שימונה על, איש סגל בכיר בפקולטה למשפטים       

 .לעיל 8הקבועה בסעיף        

 יושב ראש המועצה המכהן של אגודת הסטודנטים למשפטים של   :נציג הסטודנטים ( 3)

 (.808826686 -ר"ע)האוניברסיטה העברית       

       

  תקופת כהונה .23

 אלא  , 22חבר וועד יכהן ממועד בחירתו עד לבחירת חבר אחר במקומו כאמור לעיל בסעיף  (א)

 : אם חברותו פקעה כמפורט להלן         

  –בהתקיים אחד מהתנאים להלן תפקע כהונת חבר וועד  (ב)

 . במות החבר(    1)

 . הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש. בפרישתו מן הוועד(    2)

 . בהוצאתו מן הוועד(    3)

 .עם פקיעות חברותו מהעמותה(    8)

 :הכללית רשאית להחליט על הוצאת חבר מן הוועד מאחד הטעמים הבאיםהאסיפה (     ג)

 .אם חברותו בעמותה פקעה (1)

 .החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון (2)

  

  השלמת הוועד  .24

עד למינוי ; לעיל 22ייבחר חבר וועד חדש במקומו כאמור בסעיף , נתפנה מקומו של חבר הוועד
 .הנותרים להמשיך לפעול כוועדכזה רשאים 

 

 

  ישיבות הוועד .25

 לרבות  , המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן, ההזמנה להן, הוועד רשאי להסדיר את מועד ישיבותיו(   א)

 .האפשרות לקיימן באמצעיים אלקטרוניים        

 חברי הוועד

 תקופת הכהונה

 השלמת הוועד

 ישיבות הוועד

 הוועד

 החלטות
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 . הוועד רשאי להזמין כל אדם להשתתף בישיבותיו(   ב)

 . חברי וועדת ביקורת יוזמנו לכל ישיבה של הוועד (   ג)

 

  החלטות הוועד .26

קולו של יושב ראש הוועד , היו הקולות שקולים; החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים
 . יכריע

 

   סמכויות הוועד .27

 .ובהגשמת מטרותיהלדון ולהחליט בכל נושא הקשור בעמותה (    א)

 .להחליט ולאשר הוצאות כספיות(    ב)

 .בכל נושא הקשור במטרות העמותה, גוף או רשות, לייצג את עמדת העמותה בפני כל אדם(     ג)

 ולאצול להם , ידי הוועד-כפי שיקבעו על, למנות וועדות או אנשים לטיפול בנושאים מוגדרים(    ד)

 הוועד לא יאציל את סמכויותיו . להלן 36בכפוף לאמור בסעיף , מסמכויותיה לפי הצורך         

 .  בהמלצותיהן בלבד אלא ייעזר, הוועדלוועדות משנה שאינן מורכבות מחברי          

 .להלן 30לאמור בסעיף  בהתאם, להסמיך מורשי חתימה(    ה)

 .לטפל בכל פנייה לעמותה(    ו)

 .לשם קידום מטרות העמותהלשתף פעולה עם כל אדם או גוף (    ז)

 . ואת המועד לתשלומו, לקבוע את שיעור מס החבר שיידרש לשלם כל חבר בעמותה(   ח)

 .כל סמכות אחרת לפי כל דין(   ט)

 

 הוועד יושב ראש: 'סימן ה
  היושב ראש הוועדבחירת  .28

 מבין שני נציגי  , יושב ראש הוועד יבחר במושבו הראשון של הוועד על ידי רוב חברי הוועד(    א)

 ימלא את התפקיד הנציג הוותיק בוועד  , לא נבחר או נתפנה מקומו של יושב הראש. הבוגרים         

 מבעלי וותק ו, ומבעלי וותק שווה בוועד בעל וותק החברות הרב בעמותה, מבין הבוגרים         

 . ידי הוועד-וזאת עד לבחירת יושב ראש על, חברות שווה המבוגר מביניהם         

 . ידי הודעה בכתב ליושב ראש וועדת הביקורת-היושב ראש רשאי להתפטר מתפקידו על(    ב)

 .זולת אם חזר בו מההודעה, שעות ממועד הגשתה 80ההתפטרות תיכנס לתוקף בחלוף          

 הוועד יבחר  . הוועד רשאי לבחור את סגני היושב ראש מבין חברי הוועד ולקבוע את תפקידם(    ג)

 . את אחד הסגנים הכשיר לשמש כיושב ראש כממלא מקום יושב ראש הוועד        

 ידי הודעה בכתב ליושב ראש  -ממלא מקום יושב ראש הוועד רשאי להתפטר מתפקידו על(   ד)

 . זולת אם חזר בו בהודעה כאמור, שעות 80התפטרותו תיכנס לתוקף עם חלוף . הוועד        

 

 נציג העמותה  .   29 

 .יושב ראש הוועד הינו נציגה של העמותה כלפי גורמי חוץ 

 

 הוועד  יושב ראשסמכויות .    31

 . לקבוע הוראות פנימיות מחייבות לניהול ישיבות הוועד(     א)

 יקצוב את משך הדיבור הנתון לכל דובר וינהל את , יושב ראש הוועד ינהל את ישיבות הוועד(     ב)

 . ההצבעות          

 .יושב ראש הוועד מוסמך להשתמש בכל סמכות עזר נוספת למען מילוי תפקידו(     ג)

 הוועד החלטות

 בחירת יושב ראש
 הוועד 

 סמכויות הוועד

סמכויות  יושב ראש 
 הוועד

 נציג העמותה
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  הוועד יושב ראשמקום ממלא .   31

 או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו ימלא את מקומו ממלא מקום , נעדר יושב ראש הוועד(    א)

 . יושב ראש הוועד         

 יכהן ממלא המקום כיושב ראש בפועל עד שייבחר יושב ראש , נתפנה מקומו של היושב ראש(    ב)

 . לתקנון זה 20חדש כאמור בסעיף          

 

 מנהל העמותה: 'סימן ו
  מנהלה בחירת . 32

 . המנהל יבחר על ידי הוועד (    א)

 .המנהל מחויב בדין וחשבון לוועד כפי שייקבע על ידי הוועד מעת לעת(   ב)

 

   המנהלתפקידי  .   33

 .אלא אם נקבע על ידי הוועד אחרת, הוועד ממונה על ביצוע החלטות מנהלה(    א)

 . להיות  נציג העמותה כלפי גורמי חוץ מנהלההוועד ראשי להסמיך את (    ב)

 .הוועד רשאי להטיל על המנהל כל תפקיד כפי שייראה לו לנכון(     ג)

 

 וועדת ביקורת: 'סימן ז
   וועדת הביקורתבחירה והרכב .    34

 ותמנה לא פחות משני חברים ולא יותר , וועדת הביקורת תבחר באסיפה הכללית הראשונה(     א)

 . מארבעה          

 חברי הוועדה יכהנו מבחירתם באסיפה הכללית ועד שהאסיפה הכללית  -תוקף כהונתם(     ב)

 . תבחר וועדה חדשה במקומם          

 לא נבחר יושב ראש על ידי הוועדה . יושב ראש לוועדה, וועדת הביקורת תבחר מבין חבריה(     ג)

 ומבעלי וותק שווה בעל וותק , ישמש כיושב ראש הוועדה הוותיק מבין חברי הוועדה         

 . ומבעלי  וותק חברות שווה המבוגר מביניהם, החברות הרב בעמותה         

 התפטרותו  , ידי הגשת הודעה בכתב לוועד-רשאי להתפטר מפקידו עלחבר וועדת ביקורת (    ד)

 . זולת אם חזר בו בהודעה כאמור, שעות ממסירתה 80תיכנס לתוקף בחלוף          

 המועמד שקיבל  -מתוך רשימת המועמדים -יבוא במקומו, נתפנה מקומו של חבר הוועדה(    ה)

 רשאים הנותרים  , לא היה מועמד כאמור, חרון הנבחריםאת מספר הקולות הרב ביותר אחרי א         

 או הנותר בוועדת הביקורת למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועדה עד לאסיפה          

 עד למינוי זה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כוועדת הביקורת . הכללית הקרובה         

 . של העמותה        

 

  תפקידי וועדת הביקורת.    35

 תיזום צעדים ותציע דרכים   , ידי רשויותיה-תבדוק את תקינות ניהולם של ענייני העמותה על(    א)

 . לתיקון פגמים שנתגלו         

 או מיוזמתה ביקורת בשטחי 4או רשות מרשויותיה ו4פי בקשת חבר העמותה ו-תערוך על(    ב)

 . או לאסיפה הכללית4ותדווח על הממצאים לוועד ו, הפעולה של העמותה         

 .תבקר את ניהול חשבונות העמותה באופן שוטף(    ג)

ממלא מקום יושב 
 הוועד ראש

 בחירת המנהל

בחירה והרכב וועדת 
 הביקורת

 תפקידי המנהל

וועדת תפקידי 
 הביקורת
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 .לעיון כלל חברי העמותה, תפרסם את ביקורתה וממצאיה באתר האינטרנט של העמותה(    ד)

 .ולמסמכי העמותהלוועדת הביקורת תהיה גישה מלאה בכל עת סבירה לכל משרדי (    ה)

 חבר וועדת הביקורת רשאי להיות נוכח בישיבות הוועד ולפקח על ניהול הישיבות ומניין  (     ו)

 . הקולות בהצבעה         

 ולקבל מכל חבר עמותה או , חברי וועדת הביקורת רשאים לעיין בכל מסמך השייך לעמותה(    ז)

 . י תפקידםמכל רשות מידע שיידרש להם לשם מילו         

 

 וועדות חברים: 'סימן ח
  וועדות חברים   . 36

 .הוועד רשאי להקים וועדה מקרב חברי העמותה(    א)

 .לוועדה ניתן לצרף גם מי שאינם חברים בעמותה(    ב)

 .ידי הוועד-יקבעו במלואם על, סדרי עבודתה וכדומה, מספר חבריה, סמכויותיה של וועדה(     ג)

 .הוועד יהיה רשאי בכל עת ליטול סמכויות וועדה או לשנותן(    ד)

 אלא , הוועד אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לוועדות משנה שאינן מורכבות מחברי הוועד(    ה)

 . להיעזר בהמלצותיהן בלבד         

 

 פירוק העמותה: 'טסימן 
   פירוק העמותה.  37

  להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או , כלליתהאסיפה החלטת הב, רשאיתעמותה ה     (א)

  שעליה ניתנה , המצביעים באסיפה קרבההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מ. מפרקים          

  .ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק 21לכל חברי העמותה הודעה           

 . יסולקו קודם כל התחייבויותיה וחובותיה של העמותה, במקרה בו מפורקת העמותה(     ב)

 יועברו נכסים  , ובמידה ונשארו נכסים, פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם(     ג)

   (2)9כמשמעותו בסעיף , אלה לטובת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית         

 ,  כיון שמטרותיה של הפקולטה קרובות ככל האפשר למטרות העמותה, לפקודת מס הכנסה         

 . ובשום מקרה לא יחולקו נכסי העמותה בין חבריה         

 

 הוראות כלליות: 'יסימן 
  מורשי חתימה.   38

 שחתימתם   , לפחות, או מנהל העמותה4הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו(   א)

 . בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה        

 רשאי הוועד להסמיך את אחד מבין שני מורשי החתימה  , לעיל( א)חרף האמור בסעיף קטן (   ב)

 התחייב בשם העמותה בחתימתו ובצירוף חותמת  ל, לעיל( א)שהוסכמו לפי סעיף קטן         

 .למעט פעולות בעלות משמעות כספית, בעניינים שייקבעו על ידי הוועד, העמותה בלבד        

 

 

 

  ידי המייסדים-פעולות שנעשו על   .39

 .קמתהבשמה או במקומה לפני ה ושנעשהמייסדים של  ותרשאית לאשר פעולהעמותה    (א)

 .אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה   (ב)

 פירוק העמותה

 וועדות חברים

 מורשי חתימה
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 פרשנות התקנון   .41

 ,  ברוב קולות הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה, תקנון זה ניתן לשינוי באסיפה הכללית   (א)

 ושהודעה על הצעת שינוי התקנון  , ובלבד שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר שינוי התקנון        

 .יום עובר למועד האסיפה  21עמותה לפחות ותוכנה נשלחה לחברי ה        

 . הגוף המוסמך בעמותה לפרש את התקנון הינו וועד העמותה  (ב)

 

ידי -פעולות שנעשו על
 המייסדים

 פרשנות התקנון


