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  תקנון העמותה                                                                            

      

 

 : האיגוד המקצועי לתקליטני ישראל . שם העמותה

 

 .  לשמור ולהגן על האינטרסים המקצועיים של חברי העמותה . 1 :  מטרת העמותה

 כל דרך אפשרית לקידום מקצועי של חברי העמותה ..  לפעול ב 2                              

 .  לפעול בכל דרך אפשרית לקידום ולשיפור מעמדם ותדמיתם של התקליטנים החברים בה. 3                              

 

   חברות .א

 מייסדי העמותה הנם האנשים החתומים על תקנון מקורי . .1

חבר לעמותה בתנאי שיתמלאו כל התנאים כל אדם ) להלן "המעומד" ( יהיה רשאי להצטרף כ .2

 המצטברים שלהלן :

לוועד המנהל של  באמצעות אתר האינטרנט של העמותה המופנההמועמד הגיש בקשה  2.1

 .העמותה

המועמד מתחייב לקיים את הוראות התקנות ואת החלטת האסיפה הכללית והועד המנהל  2.2

 של העמותה . 

תם על הצהרה מתאימה לגבי אים וחהמועמד ממלא את כל התנאים והקריטריונים הב 2.3

 האמור להלן ) שאותה צירף לבקשתו . ( 

 המועמד הינו תושב הארץ . 2.3.1

 המועמד הינו בעל אופי חיובי . 2.3.2

שנה לפחות או שהועד החליט להמליץ על קבלתו  21המועמד הינו בן  2.3.3

 שנה . 18, אך לא פחות מגיל למרות היותו צעיר יותר

בהשמעת מוסיקה באירועים סק , עו, דהיינוהמועמד הינו תקליטן 2.3.4

, באמצעות , מחשבים, פסי קול, תקליטוריםשונים מעל גבי תקליטים

 ציוד מיוחד להשמעת מוסיקה .

המועמד הינו תקליטן עצמאי ונרשם כעוסק מורשה / זעיר / פטור  2.3.5

במוסדות אוצר המדינה או שהינו מועסק כתקליטן שכיר וזאת לפחות 

 במשך שלוש השנים האחרונות .

ועמד משתמש כתקליטן בציוד מתאים והמיועד לכך , כאשר מה 2.3.6

 ( לתקנון ומהווה  2ברשותו הציוד הבסיסי והרזרבי עפ"י הנספח ) נספח 
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חלק בלתי נפרד ממנו .  הוועד המנהל יהיה ראשי לשנות מעת לעת את 

 רשימת הציוד הבסיסי והרזרבי בהתאם להתפתחות הטכנולוגית בענף .

נשי המקצוע כמהימן ובעל שם טוב וידוע כאיש א המועמד ידוע בקרב 2.3.7

 המקצועיות דרך קבע .  ומקצוע המקיים את התחייבויותי

 המועמד אינו פושט רגל ולא פסול דין . 2.3.8

ריצה את  בהם במקרים, המועמד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון 2.3.9

חבר לקבלו כ הסמכותלוועד המנהל עונשו ושילם את חובו לחברה 

 ותה .בעמ

מועמד אשר מתנהל נגדו תהליך משפטי לא יוכל להשלים את הליך 

 .  הבירור בעניינו  קבלתו עד לסיום 

 . ( 3תה . ) נספח לתקנון  המועמד חתם על הסכם התקשרות עם העמו 2.3.10

 

לתנאי הקבלה ועד המנהל החליט לקבל את המועמד כחבר בעמותה וזאת בכפוף הו 2.4

 .2.3בסעיף המפורטים 

, את בקשתו של וועד המנהל / יו"ר העמותה /, וועדת הקבלהבמקרים שבהם תפסול 2.5

 סקנותיה  בפני המועמד .המועמד , תשמור הוועדה על זכותה שלא לנמק את מ

וועדת הקבלה / הוועד המנהל שומרת על זכותו של המועמד למשוך בחזרה את בקשת  2.6

ההצטרפות מתוך כך אין על הוועדה / ועד מנהל לפרסם ברבים פרטים אישיים או כל פרט 

 ט , העלולים לפגוע במועמד בדרך כל שהיא .אחר , המפר את חוק צנעת הפר

לא יהיו  יום 14. באם בפרק זמן  באתר העמותהעמד יפורסם דבר הצטרפותו של המו 2.7

הסתייגויות להצטרפותו, מטעם חברי עמותה פעילים , יירשם המועמד כדין בפנקס 

באם ירשם להכריע הסמכות ה בידיו של יו"ר העמות . באם יהיו הסתייגויותהעמותה

מד דמי החבר / רו למועלא יוחז ותידחה בקשת המועמד . במקרה  נקס החבריםהמועמד בפ

באם  .לדחות בקשתו יו"ר העמותהטיפול שנגבו מחשבונו מיום הצטרפותו ליום החלטת 

 יוחזרו במלואם למועמד .  ,רישום החד פעמייםדמי נגבו 

, בתשלום שנה אחתיפול / חבר לתקופת חברות של המועמד שילם לעמותה, מראש, דמי ט 2.8

 שנה אחתשל  למפרעם דמי טיפול  / חבר והוראת קבע מחשבונו. תשלאו באמצעות  אחד

הינו תנאי להמשך חברות החבר בעמותה. מכיוון שהעמותה מסתמכת על התחייבות החבר 

י טיפול / חבר לתשלום דמי הטיפול / חבר ומנהלת את ענייניה על סמך התחייבות זו, דמ

 למעט במקרה של  חבר לא יוחזרו לו בכל מקרה שהוא,ידי ה-המשולמים על
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)א( הפסקת פעילות העמותה; )ב( הפסקת עיסוקו של החבר בתחום פעילות העמותה; )ג(  2.9

   השעייתו ע"י הוועד המנהל / יו"ר . גובה דמי החבר ייקבע באמצעות הוועד המנהל .

על המועמד להשלים את  ול / חבר בהוראת קבע מחשבונובחר המועמד לשלם את דמי הטיפ 2.10

טופס הרשאה – 4הפעולות הנדרשות להצגת טופס הוראת קבע בפני הוועד המנהל .  נספח 

 בנקאית .

המועמד שילם את דמי הכניסה בסכום אשר ייקבע מעת לעת ע"י הוועד המנהל ויו"ר   2.11

  העמותה. 

ליטן אחד ויחפוץ לצרף לעמותה עוד באם המועמד הינו בעל חברה המעסיקה יותר מתק  2.12

מספר המצטרפים בחבר /מי טיפולמכפלת ד :תקליטנים שבאמתחתו , יהיה התעריף להלן

ת החברה , כל אחד מהתקליטנים שברשימ גם במקרים שתוארו בסעיף זה . 10%בהנחה של 

 הנדרשים להליך הקבלה  הרישום מסמכימחויב להגיש לוועד המנהל את 

מותה יידרשו למלא אחר כל התנאים עללהצטרף אשר מבקשים  ך () דור המש בני חברים  2.13

 על כל חלקיו . 2.3והקריטריונים הנדרשים בסעיף 

הינו חבר העמותה ומבקש להיות חבר עצמאי בעמותה תקליטן השייך לחברה מוסיקה ו  2.14

ם חברות יחויב בדמי חבר מלאים ויהיה פטור מתשלום דמי כניסה בתנאי שמלאו לו שנתיי

                         בעמותה . 

 

 הנובעות . החברות בעמותה היא אישית ואינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה וכן כל הזכויות3                    

 מחברות בעמותה .                        

 ובו יירשמו כל אות אקסלבאמצעות טבל נהל. לעמותה יהיה פנקס חברים שיתנהל ע"י הוועד המ4                    

 ,  מספרי טלפון , תאריך התחלת החברות  , מספר זהות כתובתהחברים על פרטיהם לרבות :                          

 ותאריך פקיעתה .                        

 

 זכויות חברי העמותה .

 

 3כפופים לפירוט המופיע בהסכם ההתקשרות בין התקליטן ולעמותה בנספח ברי העמותה . זכויות ח1

 לתקנון  זה  . בניהם הזכויות המפורטים להלן .                   

 הזכות להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה   1.1                        

 ה והוא אינו רשאי להעבירו לאחר אחד בכל הצבעלכל חבר קול   1.2                        

 לוועד המנהל . נבחר לוועד המנהל חייב להיות חבר עמותה לפחות רהזכות לבחור ולהיבח 1.3                        

 ארבע שנים ברציפות .                               
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 שלום . כמו כןמשפטי מטעם היועץ המשפטי לעמותה ללא ת חבר עמותה זכאי לקבל ייעוץ 1.4                        

 טיפול אחדת חוב ע"י הפניית מכתב משפטי לחייב. גבייטיפול זכאי לקבל , ללא תשלום ,                                

 . בשנה                               

 עמותה באים צבר חמש שנים ותק חבר עמותה רשאי להעמיד עצמו מועמד למשרת יו"ר ה 1.5                        

 ברציפות .                               

 חבר עמותה זכאי לקבל את תעודת הדיפלומה, מטעם האיגוד, בתום שנת החברות הראשונה 1.6

 המשתמע מימנה.כל ות ואמנת השירתעודת  ואת   ובתנאי שעמד בתנאי התקנון      

 

 .בות חברי העמותה  וח

 

 3לפירוט המופיע בהסכם ההתקשרות בין התקליטן לעמותה בנספח  חובות חברי העמותה כפופים .1

 לתקנון זה . בניהם החובות המפורטות להלן : 

 למלא אחר ההחלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל . 1.1

מהדברים הבאים  : שינוי כתובת או כל  להודיע לוועד המנהל ללא כל דיחוי על קרות אחד 1.2

חדל  מהשתייכותו לחברת מוסיקה ששלמה עבורו המופיע ברשומות העמותה ,  פרט אחר

את דמי החבר , באם יוכרז כפושט רגל , באם הורשע בעבירה שיש עמה קלון , באם הפסיק 

 דרך קבע לעסוק במקצוע התקליטנות . 

יפלומה בלוד, את תעודת הד 3וכנים ברח' שקמה על התקליטן להחזיר, למשרדי האיגוד הש 1.3

וש התקליטן מחברותו באיגוד ואו מהשתייכותו לחברת במקרים בהם יפר ותעודת החבר

מוסיקה, אשר הסדירה את חברותו באיגוד ואו בגין הפסקת פעילותו כתקליטן, שבעה 

למשרדי  ותימים מיום החל אחד משלושת התנאים המוזכרים בסעיף זה. אי החזרת התעוד

 האיגוד יהיה מבחינת שימוש ברכוש האיגוד שלא כדין.

 

 

 

 :  תפסק בכל אחד מהמקרים הבאים החברות בעמותה

 

 3תנאי הפסקת החברות כפופים לפירוט המופיע בהסכם ההתקשרות בין התקליטן לעמותה בנספח  .1

 לתקנון זה  . בניהם  התנאים המפורטים להלן . 

 .במות החבר 1.1
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 נגדו צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל . ןם יינתרגל או באט ושבאם יוכרז כפ  1.2

 רה שיש עמה קלון.באם יורשע בעבי 1.3

 באם יוכרז כפסול דין . 1.4

 באם הפסיק דרך קבע לעסוק במקצוע התקליטנות . 1.5

אי תשלום דמי החבר . במקרים בהם לא תכובד הוראת הקבע ע"י הבנק ואו נתנה הוראת ביטול  1.6

ימי  14יום להסדרת חלופה לגביית דמי החבר . באם בתום  14של  כהורמטעם החבר , תינתן א

דרה הוראת קבע חדשה , תבוטל חברותו לאלתר . הצטרפות מחודשת של מועמד אורכה לא הוס

 כמתואר בסעיף זה תחייב את התקליטן בתשלום דמי כניסה חדשים . 

ואו כל אמצעי אחר של  בעהקהחובות שנצטברו עקב אי כיבוד הוראת  החבר את תשלוםלא יסדיר  1.7

 לטיפול משפטי לגביית החוב. ליועץ המשפטי של העמותה תועבר בקשה - תשלום

   .וחובות פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים 1.8

 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או של הועד המנהל ואו יו"ר .2

 העמותה .       

החליט על הוצאת חבר מן העמותה על סמכויותיה המפורטים ד המנהל / יו"ר העמותה רשאים לועהו .3

 בפרק זה .

עמותה הוועד המנהל/יו"ר ה . לפי הענייןהעמותה ומדיניותה המוצהרת ואו  החבר פועל בניגוד למטרות .4

ניות העמותה שנקבעה דימ שיים של החבר הנוגדים אתקצבו שבעה ימים כדי להסיר פרסומים איי

 אסיפת המליאה. במעמד

 החבר מוציא דיבה רעה על העמותה או על אחד מחבריה . .5

 בפרק זה 1סעיף ל בכפוף לאלתרפקיעת החברות תהיה  .6

באמצעות דוא"ל ותכנס לתוקף במועד עת, במתן חבר בעמותה רשאי לפרוש מעמותה ביוזמתו, בכל  .7

 .דמי החבר ת יילגב , מיום הודעתו, הבא

 

 האסיפה הכללית . 

 

 הועד המנהל ייקבע לפי שיקול דעתו את המועד והמקום לכינוס אסיפה כללית של חברי העמותה . .1

 .נושאים שעל הפרקדחיפות הואו על פי  אסיפה כללית תתקיים אחת לשנה לפחות .2

דרישה בכתב של ן לפי כ ותועליו לעש ןהמנייהוועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן  .3

 המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה .הגוף 
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לפחות  אישיים ומסרוניםפרסום ברשתות החברתיות אסיפה כללית תכונס ע"י הוועד המנהל באמצעות  .4

של פרסום ך דרבמקרים דחופים רשאי הוועד המנהל לכנס אסיפה כללית ב .ימים לפני מועד הכנס עשרה

 התקשורת .  המודעה באמצעי

 ה לפחות רבע ממספר חברי העמותה .האסיפה הכללית תפתח אלא אם נכחו ב .5

אף אם  היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה הכללית , רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות .6

 במהלכה  פחת מספר הנוכחים מרבע .

רשאית לדון ולהחליט  תהיהה האסיפה בחצי שעה והיא דחת זהלפרק  5האמור בסעיף  ןהמניילא נתכנס  .7

 ם הנוכחים אשר יהיה ., יהיה מספר החברי

האספה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות ועד המנהל , תדון בהם ובדין החשבון שהועד המנהל  .8

 יגיש לה ותחליט על אישורם .

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים זולת אם הדין או תקנון זה דורש רוב אחר  .9

 לקבלתן .

 היו קולות שקולים רשאי יו"ר האסיפה להכריע . .10

יו"ר הועד המנהל היוצא ישמש כיו"ר האסיפה הכללית ואחד מחברי הועד המנהל ישמש כמזכיר  .11

ל האסיפה . משנחתם הפרוטוקול כאמור יהיה ראיה לכאורה האסיפה הכללית וינהל את הפרוטוקול ש

 ותיה .לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה , ניהולה וקבלת החלט

 הצבעה תיעשה בהרמת יד  אלא אם דרשו שליש מהנוכחים להצביע הצבעה חשאית ע"י פתקאות . .12

שקיבל רשות כללית וזאת בתנאי במעמד האסיפה החבר עמותה זכאי להביע עמדותיו ואו דעותיו  .13

 נהל את הישיבה.הדיבור מיו"ר העמותה המ

 וועד המנהל בחירת חבריבמועדי הבחירות ל ,הדמוקרטיתאת זכותו  זכאי לממש , חבר עמותה,התקליטן .14

התקליטן רשאי  יהיה ,צורך בחירותשהתכנסה ל הישיבל ,במקרים בהם לא הופיע .יו"ר העמותה /

לא  -"ל באמצעות דואואו  על ידו ים/הנבחרלהצביע באחת מהדרכים הבאות : שליחת פקס עם ציון שם 

 .יאוחר מארבע שעות טרם התכנסה הישיבה

תקופת הכהונה לחברי הועד המנהל ויו"ר העמותה תהיה לתקופה של עשרים וארבעה חודשים . בכל  .15

 פקיעת תקופה זו יערכו בחירות חדשות לתפקידים אלו במעמד האסיפה הכללית .

ין שהיו ה של האסיפה הכללית תחייב את כל חברי העמותה בין שהצביעו ובין שלא הצביעו , בכל החלט .16

 נוכחים ובין שלא . 
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 הוועד המנהל .

 המנהל יכהנו אך ורק חברי עמותה שצברו לפחות שתי כהונות  חברות ברציפות ) ארבע שנים (. דבווע .1

מתוך רשימת תוצאות  ליף מתוך חברי העמותה נתפנה מקום של חבר הועד המנהל , יו"ר ימנה חבר מח .2

 .מניין הקולות על פיהבחירות ולפיה ו

 א יפחת משלושה .מספר חברי הועד המנהל יהיה שישה ול .3

 חבר וועד מנהל יוצא רשאי להיבחר לוועד החדש . .4

ליו"ר העמותה המנהל ו דחבר וועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לווע .5

 והתפטרותו תכנס לתוקף מיד עם קבלתה ע"י הוועד המנהל / יו"ר העמותה .

עלי מניות באותה חברה ויכהן זה שקיבל המנהל לא יהיו רשאים לכהן חברים שהם שותפים ו/או ב דבווע .6

 את מירב הקולות מבניהם . 

 

 .סמכויות ופעולות הוועד המנהל 

 

 . הלמנמקרא : חבר ועד 

 

 .לחברי מועצההלים להלן נוסח נ

 .לתפקיד יקיבל עליו את המינו חבר מועצהוהואיל  .א

 הממונה לקיים את נוהלי התפקיד כמפורט בנוסח להלן . מועצההר חבהואיל ומוסכם על  .ב

 

רשאי להשתמש בהגדרת תפקידו למטרותיו העסקיות לרבות ציון בכרטיסי ביקור ,  חבר מועצה .1

 פרסומים במדריכי פרסום , בכלי תקשורת כתובה , רדיו וטלביזיה .

לרבות  ם, באשר הםעצמאית  לקידום עניינם של תקליטנירשאי ליזום כל פעולה  חבר מועצה .2

 , ימי עיון , דיוור ישיר וכיו"ב בתאום עם יו"ר העמותה ובהסכמתו . חוגי בית

 יפעל  בכפוף למדיניות המוצהרת של העמותה ובתאום עם היו"ר . חבר מועצה .3

  יםעילהפמות התקליטנים מאגר ש לקבל את חבר מועצהבאחריותו של  .4

דשים לעמותה ובכפוף לתנאי לפעול בכל דרך הנראית לו לגיוס חברים ח חבר מועצהעל  .5

 הקבלה.

באופן ממלכתי ותרבותי לכל פניה המחייבת  יביהיה לשמור על תרבות הדיון ולהג חבר מועצהעל  .6

 את תגובתו מתוקף תפקידו .
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, , במסגרת המשאבים העומדים לרשותות אליוילפעול לפתרון כל בעיה המופנ חבר מועצהעל  .7

שיקול  . סיוע לתקליטנים שאינם חברי איגוד יהיה על פי באשר הם חברי עמותה מתקליטנים

 דעתו בלבד .

 כפוף להוראות ועדכונים המתפרסמים מעת לעת מטעם יו"ר העמותה. יהיה חבר מועצה .8

אשר יפעל שלא בתום לב ובניגוד לאמור לעיל יודח מתפקידו לא לפני שיוצע לו הליך  חבר מועצה .9

 ועד המנהל שימוע בפני יו"ר העמותה בכפוף לאמור בתקנון העמותה ולהחלטת ו

, עם פרישתו , הדחתו , מהתפקיד לעשות כל שימוש ישיר או  חבר מועצהחל איסור מוחלט על  .10

 " או לחילופין , להציג תעודת מינוי במשרדו או בכל מקום אחר .  חבר מועצה עקיף בתואר "

        

 ן הדרוש בהן ודרך ניהולן.ישיבותיו , ההזמנה להן , המניהוועד המנהל רשאי להסדיר את מועד י .ג

העמותה ובמסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הוועד המנהל יפעל לטובת  .ד

בצירוף  ,מקרב חברי הוועד המנהל ,חתימת יו"ר העמותה ומורשה חתימה נוסף הכללית .

 . חותמת יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין

 תה תימצא אצל יו"ר העמותה .חותמת העמו .ה

 הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו . .ו

, היו קולות שקולים לא נתקבלה ות חברי הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעיםהחלט .ז

 ההצבעה .

 דבוועין פעילותם חברי הוועד המנהל, למעט יו"ר העמותה,  לא יהיו זכאים לכל תמורה בג .ח

המנהל למעט החזר הוצאות בגין פעילות לטובת העמותה שאושרה באמצעות יו"ר העמותה 

 ועד מנהל ./

רים במידת הוועד המנהל ימנה עו"ד , רו"ח , מנהל חשבונות , פקידת משרד ובעלי תפקידים אח .ט

 הצורך .

לתקנון המצוי  19סעיף . לא מונה רו"ח תחול הוראת רואה חשבון יבוא במקום וועדת ביקורת .י

 . 1980-ע"פ התוספת לחוק העמותות תש"מ 
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 יו"ר העמותה  יוזכויותפעולותיו ו

 

היינה כל הסמכויות ובידיו ת לרבות את ענייניה הכספיים בנאמנות יו"ר העמותה ינהל את ענייני העמותה .1

 שלא נתייחדו לאסיפה הכללית או למוסד אחר של העמותה  .

 פי צרכי העמותה . תהנבחרהמועצה חברי  יר את תפקידם של גד"ר העמותה ייו .2

 ר הצטרפות מועמד העומדים נגדו הסתייגויות החברים.ושיאואו  דחייה יתבסוגי להכריעבידי יו"ר העמותה  .3

אחר במקומו הבא אחריו במניין הקולות שנמנו בעת ולמנות  מועצהיו"ר העמותה רשאי להשעות חבר  .4

 הבחירות באחד מהמקרים הבאים :

 לא מלא את תפקידו כראוי  •

  מליאה.פות אסואו  בות מועצהלישיאינו מתייצב דרך קבע  •

 נהג שלא בתום לב . •

אישור  חייבת מועצהה יחברהדרושה לפעילות השוטפת של  ,כל החלטה או פעולה הכרוכה בהוצאה כספית .5

  .העמותהשל יו"ר 

 . חודשים 24תקופת כהונתו של יו"ר העמותה יהיה  .6

 ים הבאים :יו"ר העמותה יפרוש מתפקידו בתנא .7

בפרסום , בהודעת מסרוןסיים את כהונתו והודיע על החלטתו חודש ימים לפני מועד הבחירות  •

 ברתיות ואו כולם יחד או כל אחת לחוד.תות חברש

 החברים.לפחות מחברי העמותה הרשומים בפנקס   50%חברי העמותה חברו לכתב פטיציה של   •

 . בפירוק העמותה •

 .המידע השוטפים יהיו באחריות יו"ר העמותה עלוני .8

 .אתר האינטרנט של העמותה יהיה באחריותו של יו"ר העמותה .9

, כל שטר וכל מסמך סחיר יעשו ע"י יו"ר , כל שיקכל התחייבות כספית כל מסמך בעל משמעות כספית .10

אם לא נתקבל לכך אישור מוקדם  גם ,ן פעילותה השוטפתשיהיה על העמותה לשלם בגי ,לכל סכום .העמותה

 של הוועד המנהל .

יו"ר העמותה יהיה זכאי להחזר כל ההוצאות שבגינן פעל לטובת העמותה לרבות החזרי הוצאות נסיעה /דלק  .11

, הוצאות משרדיות שוטפות , הוצאות טלפון נייד , הוצאות מיסי עירייה וארנונה ) באם המשרד מנוהל מביתו 

 .ואחרותאות אירוח ל יו"ר העמותה ( הוצש

 חודשי בגין פעילותו.  ניהול יו"ר העמותה יהיה זכאי לשכר .12

 יו"ר העמותה רשאי להקציב , תקציב מיוחד לחודש, עבור קופה קטנה והוצאות  ואירוח .  .13
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  בוררות

  

יתבררו בפני בוררות כאשר הרכב  הול העמותה ולעסקיה /ואו לפרוש תקנון זה ינוגעים לנוכים הכל הסכס .1

בתנאי שאחד הבוררים יהיו משפטן שהינו היועץ המשפטי של העמותה  ,הבוררים ימונה ע"י יו"ר העמותה

 .או כל משפטן אחר שיקבע על ידי העמותה 

בנוגע לכספים המגיעים לעמותה ממי שהנו ו/או  -על סכסוכים או חילוקי דעותל חוילא  1האמור בסעיף  .2

להעביר סכסוך זה לטיפול היועץ המשפטי ולקדם תביעה הוועד המנהל יהיה רשאי   .היה חבר בעמותה

 משפטית.

לפגוע בזכויות הפרט של חבר  העמותה מתחייב שלא לפעול בכל דרך או מהלך משפטי או אחר היכול חבר .3

 בפרק הבוררות .  1אחר בעמותה ללא הליך בוררות בכפוף לסעיף 

לגבי כל הסכסוכים וחילוקי הדעות שהעמותה ו/או הועד המנהל ו/או  תסמכות השיפוט במקומית הייחודי .4

ה יהיה יו צד להם יתבררו אך ורק בבתי משפט בתל אביב יפו ומקום שפוט זמי מחברי הוועד המנהל יה

 מקום שיפוט ייחודי .

 

 שינוי התקנון 

 

. כמו כן , גריעה או תוספת בתקנון זה להחליט על כל שינוי םרשאי יהיו יו"ר העמותהאו צה והמוע .1

באמצעות אתר ו דוא"לבאמצעות  תוקןהמסח ולשלוח לחברי העמותה את הנ תרשאי המועצה תהא

מותה רשאים יהיו חברי הע ,מקרב חברי העמותה ,הסתייגויות יהיו באם האינטרנט של העמותה.

   מיום פרסום הנוסח המתוקן. יום 14מ חר ואלא ילהביע הסתייגות בכתב 

 שקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי .פנקסי חשבונות שי העמותה תנהל .2

בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים  ,בכל עת סבירה ,רשאי לעיין מועצה בלבדכל חבר  .3

  .במתייחסים אל הרשום 

ביא לפני האסיפה הכללית הרגילה , אחת לשנה , מאזן ודין וחשבון של ההכנסות הוועד המנהל י .4

 העמותה והוצאותיה .

הל , הפרוטוקולים של האסיפות הכללית יהיו פתוחים בכל עת פנקס החברים ופנקס חברי הועד המנ .5

 סבירה לעיון של כל חברי העמותה . 
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 כספים , נכסים ופירוק . 

 

 ישמשו אך ורק למטרותיה ולא יחולקו בין חבריה בכל צורה שהיא . כספי העמותה ונכסיה  .1

 .העמותה תהיה רשאית להחליט על פירוקה מרצון .2

מחברי העמותה  90%צון תהיה בתוקף אם יצביעו בעדה האסיפה הכללית לפחות החלטה על פרוק מר .3

 הנוכחים במעמד האסיפה . 

 

 אישור 

 

 

החתום מטה , מאשר את נסח תקנון מתוקן זה . הרני לאשר אני __________________ החבר בעמותה ו

 ונו ומתוך כך אני בא על החתום : שקראתי בעיון את סעיפי תקנון זה בהכרה מלאה והבנתי את תוכנו ככתבו וכלש

 

 

 חתימה ________________           תאריך ____________________ .
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