
 

 

19/9/2017 

 7 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 18/9/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נועה מירון ערן בן שלום, גל מאיר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רוט אבישיחבר ועדת ביקורת: 

 מזכ"לית האגודה: אור קרייף

 יו"ר האגודה: אופיר נפתלי

 חסרים: 

 יצחק מנדל, דוד עזורי

 עיקרי הישיבה

 דיון בסעיף פעיל עמותה (1

, וזאת, בהתאם לביקורת של הוא אמור להיות מוצג בתקנון ון מעמיק בנוגע לסעיף ולאופן שבוערכנו די

 :. הסעיף החדש מסביררשם העמותות 

 מי הם בעלי התפקידים שזכאים לתעודת פעיל אגודה .1

 הטבות פעיל אגודה .2

 

 דיון בסעיף העסקת רמ"ד כספים (2

נכון להיום ההעסקה של רמ"ד כספים מוגבלת לשש שנים ללא אפשרות להמשך העסקה. בנוסף, הנוהל 

 ולא ניתן לדעת כיצד יש לפעול לאחר השנה השלישית.עצמו מסורבל ולא ברור 

רמ"ד כספים הינו תפקיד משמעותי והמועמדים אליו נדרשים להגיע עם ניסיון קודם וידע מקצועי. 

בשונה מיתר תפקידי האגודה, יש חשיבות לכך שתפקיד זה יישאר יציב וללא תחלופה דחופה. לצד זה, 

סקתו של רמ"ד הכספים גם כאשר בעלי התפקידים סביבו מטרתנו היא לדאוג כי תהיה בקרה על הע

לאפשר ביטחון תעסוקתי מחד ומנגנון בקרה של האגודה מאידך, בכדי מתחלפים בעוד שהוא צבר וותק. 

 הנוהל חודש.

 

 הצעת החלטה:

 תקנון העמותה הנושא:
למליאת המועצה לאשר את  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 בוועדת תקנוןהתקנון החדש כפי שנוסח 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 נוסח הסעיפים כפי ששונה מופיע בנספחים א' וב' לסיכום זה. גל נכח בישיבה אך הצביע מרחוק.הערות: 

 



 

 

 

 

 לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

  ריהם.חווהרציונל העומד מא שבוצעו בתקנון לרשם העמותות הכולל את כל השינוייםהכנת מכתב  .1

 וכולי( מעבר על התקנון ויישום הכללים הטכניים של רשם העמותות )סימון בקו תחתון/עליון/מחיקה .2

 

 נועה מירון

 יו"ר ועדת תקנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח א'

 תעודת פעיל: –בתקנון  22.6סעיף נוסח 

 

 -השינוי שבוצע בסעיף זה בתקנון, בהשוואה לתקנון העמותה הקיים הינו

 האומר כי תעודת פעיל תינתן לחברי ועדת ביקורת. 22.6.1.3נמחק תת סעיף 

 האומר כי תעודת פעיל תינתן לעובדים בתקן שעתי. 22.6.1.7סעיף התווסף תת 

ועד  22.6.1.1לנוסח הבא: התעודה מאשרת כניסה חופשית לבעל התעודה הנכלל בסעיפים  22.6.3שונה נוסח סעיף 

בין כרטיסים, בין אם נגבו עבורה דמי כניסה ו 500ולנלווה אליו לכל פעילות העמותה, בה הונפקו לפחות  22.6.1.6

 אם לאו.

 500התעודה מאשרת כניסה חופשית לכל פעילות העמותה, בה הונפקו לפחות  22.6.1.7לבעל תעודה הנכלל בסעיף 

 כרטיסים, בין אם נגבו עבורה דמי כניסה ובין אם לאו, ללא נלווה.

עו בהחלטת לנוסח הבא: הגבלת תעודת הפעיל או שינוי הזכויות הנובעות ממנה יבוצ  22.6.4שונה נוסח סעיף 

 המועצה.

 

 ציונל העומד מאחורי שינוי הסעיף:הר

 עדת ביקורת ועל כן הם לא זכאים לתעודת פעיל.וע"פ חוק אסור לעמותה לתת הטבות לו .1

שהם מקבלים  לוודאחשוב להכליל גם את העובדים השעתיים )עובדי תפעול, נגטיב וכו'( בתקנון בכדי  .2

 צ'ופרים בסיסיים מהאגודה על עבודתם.

בתקנון הוכלל הצ'ופר הבסיסי ביותר מבחינתנו שהוא כניסה לאירועים המרכזיים לאורך השנה )כאשר  .3

, כל שאר יינתן כרטיס זוגי לעובדים מתקן רכז ומעלה ולחברי מועצה וכרטיס יחיד לעובדים בתקן שעתי(

מישות למועצה הצ'ופרים אשר ניתנים לעובדים משנה לשנה יוגדרו בנוהל פנימי של העמותה לשם מתן ג

 בעדכונם בין השנים )כגון: מנוי לנגטיב, הנחות בחוגי האגודה וכו'(.

אין סיבה שמזכירות המועצה תאסוף תעודות פעיל מכלל עובדי העמותה ועל כן נמחק נוסח זה מהסעיף.  .4

מנהלת משאבי אנוש היא האחראית על איסוף תעודות עובדי האגודה וכן מזכירות המועצה על איסוף 

 ות חברי המועצה כפי שמבוצע בכל התחומים.תעוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ב'

 מנהל כספים: -בתקנון 43.3 נוסח סעיף

 

 -השינוי שבוצע בסעיף זה בתקנון, בהשוואה לתקנון העמותה הקיים הינו

 האומר כי לאחר שנתיים יבוצע תהליך מינוי מחדש למנהל הכספים. 43.3.3.1נמחק תת סעיף 

לנוסח הבא: לאחר שסיים מנהל הכספים קדנציה בת שלוש שנים, התפקיד ייפתח  43.3.3.2סעיף שונה נוסח תת 

 לבחירה חדשה בוועדה לבחירת מנהלים, לשלוש שנים נוספות.

לנוסח הבא: מנהל הכספים לא יכהן בתפקיד תקופה מצטברת של למעלה משש  43.3.3.4שונה נוסח תת סעיף 

 הועד המנהל בכפוף להמלצת ועדת כספים והמלצת יו"ר האגודה. זאתשנים, אלא אם אישר 

הועד המנהל בכפוף להמלצת ועדת  זאתמהשנה השישית התפקיד יוגבל לשלוש שנים נוספות, אלא אם אישר 

 כספים והמלצת יו"ר האגודה.

 

 הרציונל העומד מאחורי שינוי הסעיף:

סעיף זה הינו לייצר בעל תפקיד מקצועי ובעל זיכרון ארגוני מחד אך לשמור על כפי שנכתב לעיל הרצון בחידוש 

 בלמים ואיזונים בעמותה שכמעט וכל בעלי התפקידים בה מתחלפים מידי שנה מאידך.

על כן, הורדנו את הועדות למינוי מחדש בתום השנה השנייה לכהונה וכן בין השנה השלישית לשישית בכדי להקל 

 בביצוע תפקידו ולאפשר יציבות תעסוקתית לשלוש שנים לפחות.על בעל התפקיד 

עם זאת, הוספנו מנגנוני בקרה אשר יגבילו את יכולתו של בעל תפקיד זה לעבוד בעמותה מעל לשש שנים במצטבר 

 בשל הסמכות והכוח הטמון בביצוע תפקיד זה לאורך זמן אל מול יו"ר אגודה וחברי מועצה המתחלפים תדירות.

 ונה אם כן ייראה כך:ציר הכה

 בתום השנה השישית יסיים כהונתו >---בתום השנה השלישית מכרז נוסף >---תפקידכניסה למכרז ראשון ל

 כחצי שנה קודם לכן אישר הועד המנהל )לאחר שקיבל המלצותיהם של וועדת כספים ושל יו"ר האגודה( אלא אם 

את התמודדותו של בעל התפקיד במכרז להארכת הכהונה )במידה והועד לא אישר זאת, לא יוכל ממלא התפקיד 

כחצי שנה קודם לכן אלא אם < בתום השנה התשיעית יסיים כהונתו ---לגשת למכרז נוסף לאחר שש שנות כהונה( 

 אישר הועד המנהל... והתהליך חוזר חלילה בכל שלוש שנים.

 


