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תקנות העמותה
 .1שם העמותה – עמותת בית כנסת "הראל"  -הר אדר
 .2כתובת העמותה – הר אדר ד.נ .צפון יהודה מיקוד 90836
 .3פרשנות
א.
ב.
ג.

חבר עמותה הוא כל מי שהצטרף לעמותה לפי התקנות של העמותה.
כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע.
מספר חברי העמותה לא יפחת מ -עשרה.

 .4מטרות העמותה
א .לנהל ולהחזיק בית כנסת ,בית מדרש ותלמוד תורה.
ב .הקמת מקוה טהרה בישוב ,החזקתו ותפעולו השוטף.
ג .לארגן שיעורי לימוד תורהלמבוגרים ולצעירים.
ד .הקמת מכינה לבר מצוה.
ה .הפצת מורשת ישראל.
 .5הכנסות העמותה ונכסיה
א .הכנסות העמותה יהיו מתרומות של כל אחד מהחברים לפי יכולתו.
ב .הכנסות מדמי חבר בשיעורים שיקבעו ע"י האסיפה הכללית.
ג .הכנסות העמותה ככל שיהיו מהקצבות ,מתרומות ,מתמיכות ,ממענקים ומעזבונות של כל גוף שהוא
בארץ ובחו"ל.
ד .הכנסות העמותה ונכסיה יוקדשו למימון מטרותיה והפעולות הקשורות בהן .חלוקת רווחים או טובות
הנאה ,בכל צורה שהיא ,בין חבריה אסורה.
 .5חברות בעמותה
א .חבר עמותה יהיה מי ששילם לעמותה דמי חבר שנתיים ו/או מי שתרם לעמותה סכום כפי שנקבע באסיפת
העמותה ונירשם כחבר בעמותה והנהלת העמותה אישרה את חברותו בה.
ב" .שנה" לצורך חברות בעמותה הינה מיום א' אלול ועד ליום ל' אב שלאחריו.
ג .בנו או נכדו של חבר עמותה שהגיע לגיל  13וכן בתו או נכדתו של חבר עמותה שהגיעה לגיל  12יוכלו
להרשם כמועמד ולהיות חברים בעמותה בהגיעם לגיל  18ועד גיל  21ללא תשלום דמי חבר.
 .6מוסדות העמותה
א .האסיפה הכללית.
ב .הנהלת העמותה – הועד.
ג .ועדת ביקורת.
ד .ועדות לנושאים מיוחדים שימונו ע"י הנהלת העמותה.
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 .7האסיפה הכללית
א .האסיפה הכללית היא הגוף העליון של העמותה ומשתתפיה כל חברי העמותה שהצטרפו אליה לפי תקנות
אלה.
ב .האסיפה הכללית תתכנס אחת לשנה במקום ובמועד שתקבע ההנהלה.
ג .לפי דרישה של לפחות עשירית מהחברים או לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת שתוגש להנהלה ,תזמן
ההנהלה אסיפה מיוחדת.
ד .המנין החוקי לדיון באסיפה הכללית הוא לא פחות משבעה חברים ,ואם במועד הקבוע לא יהיה מנין
חוקי ,תתכנס האסיפה הכללית כעבור  24שעות באותו מקום ובכל מנין שהוא.
ה .לכל חבר קול אחד בהצבעה.
ו .החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות .החלטה מיוחדת – היא החלטה שתתקבל ברוב של שני שלישים
ממשתתפי האסיפה.
ז .הודעה על כינוס אסיפה כללית תינתן  30יום מראש.
ח .האסיפה הכללית בוחרת בהנהלת העמותה ובועדת הבקורת.
ט .האסיפה הכללית קובעת את מדיניות העמותה.
י .האסיפה הכללית תקבל מהנהלת העמותה ומועדת הבקורת דו"ח כספי אחת לשנה ולפי בקשתה תקבל
האסיפה הכללית דוחו"ת ביניים כספיים.
 .8הנהלת העמותה
א .חבר הנהלה שחדל לכהן כחבר הנהלה מאחת הסיבות המנויות בתקנות אלה יבוא במקומו חבר אחר של
העמותה שיבחר ע"י האסיפה הכללית.
ב .ההנהלה תנהל את כל עניני העמותה לרבות ניהול כספי ואירגוני.
ג .ההנהלה רשאית ללוות כספים ולקבל אשראי מבנקים לקידום מטרות העמותה.
ד .ההנהלה תהא מורכבת מחמישה חברים :יו"ר תורן שגם ישב ראש בישיבת ההנהלה ,גזבר ,מזכיר ושני
חברים נוספים.
ה .בהעדר יו"ר בישיבת הנהלה ייבחר יושב ראש זמני ע"י חברי ההנהלה הנוכחים.
ו .חברי ההנהלה יבחרו לתקופה של שלוש שנים.
ז .ההנהלה תחליט בדבר קבלת חברים חדשים לעמותה בהתאם לתקנות אלה.
ח .ההנהלה תמנה ועדת כספים ,ועדת מילגות ואירועים וכל ועדה שתמצא לנכון לצורך ניהול ענייני
העמותה.
ט .ההנהלה תשמש ערכאת עירעור על ועדת המלגות.
י .ההנהלה תמנה לפחות שני מורשי חתימה מבין חברי העמותה או בעלי תפקיד בה.
יא .ההנהלה תהא מוסמכת ליפות כוחם של אחרים לפעול בשם העמותה בכפוף לסעיף הקודם.
יב .מועדי ישיבות ההנהלה יקבעו על ידה.
 .01ועדת בקורת
א .ועדת בקורת תהא מורכבת משלושה חברים שייבחרו ע"י האסיפה הכללית לתקופה של חמש שנים.
ב .ועדת בקורת תבדוק את מסמכי העמותה וכל הקשור בניהול העמותה וקיום מטרותיה לרבות חשבונות,
כספים ,נכסים וכיוצא בזה.
ג .ועדת בקורת תגיש לאסיפה הכללית דו"ח ביקורת אחת לשנה ובמקרה הצורך לפי בקשת האסיפה
הכללית תגיש גם דוחו"ת ביניים כספיים ,ותבדוק את עניניה הכספיים ופנקסי החשבונות ותמליץ לפני
האסיפה הכללית לאשור הדו"ח הכספי.
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 .00ועדת כספים
א .ועדת כספים תמונה ע"י הנהלת העמותה מבין חבריה.
ב .ועדת הכספים תעסוק באיסוף תרומות ,בהשקעת כספים ובניהול הפיננסי של עניני העמותה.
ג .בועדה יכהנו שלושה חברים.
ד .לכל חבר בועדה קול אחד ,החלטות הועדה יתקבלו ברב קולות.
ה .ועדת הכספים תהיה מוסמכת לחתום ,בשם העמותה ,על כל המסמכים הקשורים לקבלת תרומות עבור
העמותה והפקדתם בבנק.
 .01שינויים פרסונליים
חבר בעמותה ו/או במוסד ממוסדותיה יחדל להיות חבר בה או באחד ממוסדותיה הכל לפי הענין ,בהתקיים אחד
מאלו:
א .פרש מהאגודה ע"י מתן הודעה בכתב ליו"ר ההנהלה.
ב .התפטר או לא נבחר מחדש למוסד ממוסדותיה.
ג .נפטר.
ד .לענין הוצאת חברים ע"י העמותה יחול האמור בסעיף  3בתקנון המצוי המצורף לחוק.
ה .אינו משלם דמי חבר שנתיים וקיבל על כך התראה זמן סביר מראש.
 .02פירוק
א .שני שלישים של חברי העמותה יוכלו באסיפה הכללית להחליט על פירוק העמותה ובתנאי שנתנה לכל
חברי העמותה הודעה של  21ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה על פירוק.
ב .במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר ,כמשמעותו בסעיף  )2( 9לפקודת מס
הכנסה ולא יחולק בין חבריה.
 .03שונות
א.
ב.
ג.
ד.

מוסדות העמותה וועדותיה ינהלו פרוטוקול בישיבותיהם.
מוסדות העמותה וועדותיה ימנו חבר שישב ראש בישיבותיהם.
בהחלטה מיוחדת יכולה האסיפה הכללית להוסיף ,למחוק או לשנות תקנות אלה.
בכל ישיבה של האסיפה הכללית ייבחר אחד מחברי העמותה שאינו חבר הנהלה כיו"ר האסיפה.
לכל ועדה ייבחר יו"ר מבין חבריה.
יו"ר של כל ועדה או של האסיפה הכללית יהיה רשאי לחתום על פרוטוקולים ועל ההחלטות.

 .04העמותה תרשם כחוק זמן סביר מיום הקמתה.
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שמות המיסדים
 .1נפתלי רוטנברג
 .2צבי גיל
 .3יעקב בניטה
 .4ישראל סרוק
 .5לוי צרויה
 .6דב ראוכברגר
 .7ברוך אליעז
 .8דוד אפרתי
 .9אלישע בן-זכרי
 .10אברהם לבסקי
 .11אהרן שחר
 .12אמנון בודנרו
 .13עמרם כהן
 .14יגאל כהן
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תיקונים שבוצעו בתקנון על פי תאריכים
השינוי
סעיף
מס"ד על פי אסיפת
עמותה מתאריך 9השינוי
הורדה המטרה של הקמת קרן גמ"ח ממטרות העמותה.
3
0321120887
0
הוסף סעיף המאשר להנהלת העמותה ללוות כספים ולקבל אשראי מבנקים.
( 8ד)
0521820887
1
( 00ד) הנחיה שבה רואה החשבון של העמותה יהיה חבר בועדת הבקורת.
0521820887
2
הוספת המטרה של הקמת מקווה טהרה למטרות העמותה.
( 3ב)
1621221113
3
הגבלת משך כהונת הנהלת עמותה לשלוש שנים במקום חמש.
( 8ו)
1121421114
4
מחיקת בסעיף הקובע כי חבר מייסד יהיה חבר עמותה באופן אוטומטי.
( 5א)
0621521117
5
עדכון החובה בתשלום דמי חבר שנתיים.
( 5ב)
0621521117
6
( 02ה) חבר שאינו משלם דמי חבר ייגרע מרשימת חברי העמותה.
0621521117
7
ביטול נשיאות העמותה מרשימת מוסדות העמותה.
( 6ב)
0621521117
8
ביטול הבחירה בנשיאות העמותה.
( 7ח)
0621521117
01
ביטל הסעיף כולו המתייחס לנשיאות העמותה.
01
0621521117
00
( 01א) החלפת הנשיא התורן ביו"ר העמותה כאדם אליו יש להפנות בקשה לגריעה
0621521117
01
( 03ד) יו"ר האסיפה הכללית יהיה אחד מחברי העמותה.
0621521117
02
חבר הנהלה שמתפטר יוחלף על ידי כל חבר עמותה שייבחר.
( 8ב)
0621521117
03
תיקון המיקוד
1
0621521117
04
מחיקת הסעיף ביחס לבחירת ההנהלה הראשונה.
( 8א)
0621521117
05
ליו"ר העמותה לא יכולים להיות שני קולות בהצבעה.
( 8ו)
0621521117
06
הוספת סעיף המחייב מינוי של מורשי חתימה.
( 8י)
0621521117
07
מחיקת הסעיף הנוגי למינוי רואה החשבון כחבר ועדת ביקורת.
01
0621521117
08
( 00א) חברי ועדת הכספים ימונו מתוך חברי העמותה.
0621521117
11
עדכון החברות בעמותה.
5
1621621101
10

