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 2023פברואר  28

 

 לכבוד 

 חברי עמותת נאות רעות 

 

 תקנון עמותת נאות רעות ל עדכונים ותוספותהנדון: 

 

 דכונים ותוספות לתקנון העמותה. עה כללית מיוחדת לאישור תתקיים אסיפ 19:30בשעה  23.3.23ביום  .1

נדונו  י אשר  בסעיפים  מדובר  כי  הכללית  צויין  נובמבר  באסיפה  פרטית    2022מחודש  הצעה  במסגרת 

 .והתקיימה לגביהם הצבעה וי שהועלתה על ידי יו"ד הועד הנהל רפי ל

אישור  ולהביאם ל  תיקוניםאת הוועד המנהל לדון בהאסיפה  הסמיכה    בהתאם להנחיית יועמ"ש העמותה  .2

ה הכללית  דן  וחדת.  ימ האסיפה  המנהל  המבוקהוועד  בתיקונים  והעבירם  כאמור  אותם  אישר  שים, 

 להתייחסות ואישור יועמ"ש העמותה עו"ד שגיא אגמון. 

הסעיפים  ובאמ .3 בזאת  והמאושר  בנוסחים  באסיפה  ש  המעודכן  לאישור  להביא  המנהל  הוועד  בכוונת 

 יוחדת. מהכללית ה

  12.3.23חבר עמותה המבקש להעיר על ההצעה מתבקש להעביר התייחסות מפורטת בכתב לא יאוחר מיום     .4

"נאות   לכתובת: ת.ד.    –עמותת  לכתובת     7179902רעות    1711רעות"  דוא"ל  באמצעות  או 

info@neotreut.org.il  . 

הסעי להלן   .5 תחת  ע המוצים  פנוסח  הסעיפים  מובאים  לנוחותכם  להקשר   טי  הרלוונ   הפרק .  כפי    בהתאם 

 רשום באדום. לאישור  תוספת /שמופיע בתקנון. השינוי

 

 האסיפה הכללית  -  8סעיף  •

 

 לעיל( ייקבע על ידי   8.5שכונסה בהתאם לתקנה  סדר היום של אסיפה כללית כלשהי )למעט אסיפה    . 8.6

ולאחר בחירת   כינוס האסיפה הכללית שאינה אסיפה כללית מיוחדת,  הוועד המנהל, אולם עם 

יושב הראש שלה, יוסיף יושב הראש לסוף סדר היום נושא ו/או נושאים נוספים אשר הוספתם  

ימים לפחות לפני    10ועד המנהל  חברים בבקשה בכתב אשר נמסרה לו  30- נדרשה על ידי לא פחות מ

 מועד אותה אסיפה כללית.

יאוחר   לא  העמותה  באתר  תפורסם  העמותה  חברי  ידי  על  שיועלו  הנוספים  הנושאים  רשימת 

 מחמישה ימים טרם קיומה של האסיפה. 

 

 הוועד המנהל   9סעיף  •

 לית השנתית. לבחירות לוועד המנהל יתקיימו אחת  לשנתיים במסגרת האסיפה הכ  .9.2סעיף 

 מי שכיהן שלוש כהונות רצופות כחבר בוועד המנהל או בוועדת הביקורת לא יוכל להיבחר לוועד  .  2.19.
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ייערכו    הדות באסיפה הכללית הבאה שבהמנהל. אין באמור לגרוע מזכות חבר כזה להציג מועמ

 בחירות לוועד. 

 ככל שבמועד שנקבע להגשת מועמדות לא יהיו די מועמדים אשר יציגו מועמדותם לוועד המנהל,   .  9.2.2

לוו  ג. להצי9.2.1עליו סעיף  יוכל גם מי שחל   ייכנסו  עד חברים מעבר  מועמדות לוועד, אולם לא 

בחירות בין המועמדים המחוייבים    התקנון, ובמידת הצורך תיערכנהמינימלי שמחייב  למספר ה

 . בתקופת צינון

   ועדת בקורת:-  11  פרק  •

 . האסיפה הכללית השנתית של העמותה תבחר ועדת בקורת אשר תמנה שלושה חברים אך לא פחות 11.1

 משניים.           

 ת לא יוכל להבחר לוועדת מי שכיהן שלוש כהונות רצופות כחבר בוועד המנהל או בוועדת בקור  . 11.1.1

בקורת. אין באמור לגרוע מזכות חבר כזה להציג מועמדות באסיפה הכללית הבאה שבה ייערכו  

 בחירות לוועדת ביקורת.  

 לוועדת  ככל שבמועד שנקבע להגשת מועמדות לא יהיו די מועמדים אשר יציגו מועמדותם . 11.1.2

יוכל גם מי שחל עליו סעיף   יכנסו לוועדת     להציג מועמדות לוועד, אולם לא    11.1.1הביקורת, 

בין   בחירות  תיערכנה  הצורך  ובמידת  התקנון,  שמחייב  המינימלי  למספר  מעבר  חברים  בקורת 

 בים בתקופת צינון.  ויהמועמדים המח 

 ועדת בקורת הנה בהתנדבות מלאה. החברות בו . 11.6

 

 פירוק העמותה  -14סעיף  •

 

 ועל מינוי מפרק או מפרקים; החלטה  ה כללית להחליט על פירוק מרצוןפ העמותה רשאית באסי 14.1

והצביעו   במידה  תוקף  ותקבל  בלבד,  בקלפי  חשאית  בהצבעה  תתקבל  העמותה  פירוק  שעניינה 

  21ה הודעה  , שעליה ניתנה לכל חברי העמותלקבלתה, רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה

 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק. 

 תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר. 

 חבר עמותה או מי שמילא תפקיד בעמותה בעבר או בהווה, או מקורבו, בין בשכר או בהתנדבות, לא . 14.2

 הקשור או הנוגע לפירוק העמותה או להציע עצמו למפרק העמותה. יוכל לשמש בכל תפקיד            

 

 ניגוד עניינים  -16סעיף  •

 מיידי, על כל מצב  ןועדת בקורת, באופ חבר ועד מנהל או ועדת בקורת ידווח הן לוועד המנהל והן לו   16.1

  שבו הוא מצוי בניגוד עניינים או עשוי להימצא בניגוד עניינים, לרבות במקרים בהם ניגוד העניינים

 . מעניינו של מקורבו או מי מטעמו גרם נ

 חבר ועד מנהל או ועדת הביקורת המצוי בניגוד עניינים מהותי וקבוע יתפטר מן הוועד או מוועדת  . 16.2 
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הביקורת לפי העניין. ככל שיתעורר ספק האם מדובר בניגוד עניינים מהותי וקבוע תועלה השאלה  

 להכרעת הוועד, וקביעת הוועד תהיה מחייבת. 

הביקורת המצוי בניגוד עניינים נקודתי או קצר מועד לא ישתתף בדיון ולא  חבר ועד מנהל או ועדת   . 16.3

 יצביע על כל נושא שביחס אליו הוא מצוי בניגוד עניינים. 

 

ים ביישוב )רעות  לעניין סעיף זה, לא יראו את עצם מגוריו של חבר ועד או ועדת ביקורת באזור מסו . 16.4

 (.עניינים ביחס לעיסוק בנושאים הנוגעים לאזור זהבניגוד   ( כמעמידה אותו, רעות ב''א

 

 

    

 בכבוד רב, 

 אורלי גלר 

 מזכירת  ועד  העמותה 

 

 העתק: 

 חברי וועד מנהל  

 ועדת ביקורת 

 

 


