
 התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 0.2גרסה :                                       11מתוך  1עמוד                                              

 Phone: 870-8-115052581טלפונים:      20522א.ת. חדש נתניה  1208למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet mail: –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 1150528-8-870פקס: 

 :www.etbf.dk  Ez web siteאתר האזור האירופאי באינטרנט: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : עדכונים לתקנון המקורי

 

      1בפסקה  0.0+  0.1ביטול סעיפים  --  1.1גרסה  11.10.0225

 שחקנים בעמותה. 22= ביטול סעיף חובת    

 .ד 25עדכון סעיף  --  1.0גרסה    08.28.0225

 = יו"ר ה.כ.י יבחר ע"י האסיפה הכללית.                      

שונים שנדרשו על ידי רשם העמותות כדי ותיקונים  ניםעדכו --  2.0סה גר   0227.12.17

  להתאים את התקנון להוראות החוק ולכללי ניהול תקין.

 

 פרק א': מבוא 
 

 )להלן: "החוק"( לא תחולנה על עמותה זו . 1891התקנות אשר בתוספת לחוק העמותות, תש"ם  .1

 

 ר :תקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתב מחייב פירוש אח .2

 

 משמעה העמותה הנ"ל . –                        "העמותה"

     משמעה כל וועדה שהוקמה ע"י וועד העמותה בהתאם לפרק יד '  – "וועד" או "וועדת משנה"

  אלו ולרבות וועדת הביקורת האמורה בפרק טו' לתקנות  לתקנות                                                 

 .אלו                                                  

   משמעו המשרד הרשום של העמותה אצל רשם  –     "משרד העמותה"

  .זמןההעמותות שבאותו                                                   

                                     19עיף משמעו פנקס החברים של העמותה שיש לנהלו בהתאם לס –                "פנקס החברים"

 לחוק                                                   
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חבר העמותה אשר רשום באותו הזמן בפנקס  –  "חבר" או "חבר העמותה"

  .החברים

 אם  כל אסיפה כללית של העמותה, בין אם היא אסיפה רגילה ובין  – "אסיפה" או "אסיפה כללית"

  .היא אסיפה שלא מן המניין                                                

  לפחות מחברי  11%החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של  –                     "החלטה רגילה"

  .העמותה שהשתתפו בהצבעה                                                

  החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים לפחות  –        ""החלטה שלא מן המניין

 .מחברי העמותה שהשתתפו בהצבעה                                                 

   החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים–                   "החלטה מיוחדת"

  לפחות מתוך כלל חברי העמותה, בין שהשתתפו בהצבעה ובין אם                                                

  .לאו                                               

 

יהיה להם אותו הפירוש שניתן להם בחוק, כפי  –כל המילים והמונחים בתקנות אלו שלא הוגדרו  .3

 שיהיה בעת שתקנות אלו תכנסנה לתוקף .

 

 

 ב': מטרות העמותה פרק
 
מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין, לקידום ספורט  .4

 ( .Bowlingהכדורת בישראל )

 

 מטרת העמותה כוללת גם את הפעולות הבאות : –לעיל  4בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .1

 

 רת ולהוות להן ארגון גג .לאגד בתוכה עמותות אחרות שמטרתן קידום ספורט הכדו (א

 

 להצטרף כנציגת מדינת ישראל: (ב

           Federation Internationale D.K.S Quilleurs (F.I.Q) W.T.B.A ולייצג ,  

 את ישראל בארגון בין לאומי זה ובארגונים בין לאומיים אחרים ומקומיים .           

 

החזיק קבוצות ו/או שחקנים ו/או ליגות להקים, לייסד, להפעיל, להשתתף בהפעלה, לנהל ול (ג

 למשחק הכדורת .

 

לעודד ולקדם את שחקני הכדורת המאוגדים במסגרת עמותות החברות בה תוך שיתוף פעולה עם  (ד

 כל ארגון או גוף אשר יוכלו לתרום לפעילות העמותה .

 



 התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 0.2גרסה :                                       11מתוך  5עמוד                                              

 Phone: 870-8-115052581טלפונים:      20522א.ת. חדש נתניה  1208למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet mail: –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 1150528-8-870פקס: 

 :www.etbf.dk  Ez web siteאתר האזור האירופאי באינטרנט: 

 

 לעודד הצטרפות עמותות אחרות העוסקות בספורט הכדורת לשורותיה . (ה

 

 ועית בתחום הכדורת לחברי העמותות המאוגדות במסגרתה .לתת הדרכה מקצ (ו

 

לקבוע כללי התנהגות מחייבים בכל הקשור לניהול משחקי הכדורת בישראל ולשנות כללים אלה  (ז

 מפעם לפעם .

 

 לפקח על קיום הכללים שיקבעו מפעם לפעם . (ח

 

)חברי להשתמש בכל האמצעים הדרושים כדי לקדם את ספורט הכדורת ואת שחקני הכדורת,  (ט

 העמותות החברות בה(, כבודדים או במסגרות קבוצתיות עליהן יוחלט מפעם לפעם .

 

לארגן ולערוך תחרויות, קורסים, כינוסים, השתלמויות, אימונים וכל היוצא באלה, בשיתוף עם  (י

 מוסדות או ארגונים אחרים בארץ ובעולם או בלעדיהם ולתת הסמכה למסיימי קורסים שונים .

 

, למימון פעילותה השוטפת ולקידום מטרותיה הן ממוסדות ממלכתיים, עירוניים לגייס כספים (יא

 טיים ואחרים והן מתאגידים ויחידים ובעיקר מעמותות החברות בה .פר

 

 לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות העמותה . (יב

 

 

 פרק ג': סמכויות העמותה

 

כל מסמך מכל מין וסוג, לקבל לצורך ביצוע והגשמת מטרות העמותה, רשאית העמותה לחתום על  .6

ו/או לשלם כל תשלום, להתחייב כלפי אחרים ו/או לקבל כל התחייבות ולעשות כל דבר וכל פעולה 

 משפטית, ללא יוצא מן הכלל, שהעמותה תמצא לנכון .

 

לעיל, מוסמכת העמותה ורשאית היא לעשות את הפעולות  6בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .7

 ובתנאים שהיא תמצא לנכון : ןקצתן, באופאת מ ןשלהלן, כול

 

לאסוף ולקבל כספים מחברי העמותה, מגופים פרטיים, ממוסדות ציבוריים וממשלתיים,  (א

 מתרומות, מעזבונות ומכל מקור אחר, בארץ ובחו"ל .

 

לקנות ולמכור, לשכור ולהשכיר, לחכור ולהחכיר, לקבל ולמסור, לשאול ולהשאיל, להשתמש  (ב

שתמש, לבנות ולהרוס, להקים, לשפץ, לשנות ולעשות כל פעולה משפטית ולהרשות לאחר לה
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בקשר למיטלטלין, למקרקעין, לניירות  –בתמורה או ללא תמורה  –אחרת 

 ערך ולכל נכס או זכות אחרת .

 

לפתוח, לנהל ולהחזיק חשבון בכל סניף של כל בנק ובכל מוסד כספי אחר, וכן להשקיע את  (ג

 וראות התקנון, הדין ולמטרות העמותה .כספיה ולעשות בהם עפ"י ה

 

 לקבל עליה כל התחייבות שתיראה לה ולחתום על כל חוזה, שטר, ערבות וכל מסמך אחר . (ד

 

 .להעסיק עובדים ומתנדבים  (ה

 

לייסד, לנהל או להשתתף ביסוד או בניהול, של כל קרן, מוסד ותאגיד שיעסקו בפעולות  (ו

שגתן ואשר לפי מהותן אינן מיועדות להפקת המקדמות את מטרות העמותה או המסייעות לה

 רווחים .

 

 

 פרק ד': קבלת חברים
 

 עמותה :הואלה כשרים להתקבל כחברי  .8

 

נקבע כי מטרתה העיקרית היא לפעול בכל דרך  שבתקנונה  כל עמותה הרשומה כדין בישראל (א

שוטף עוסקת באופן פעיל ו והיא אלשהיא במישרין או בעקיפין לקידום ספורט הכדורת בישר

 הכדורת. מפעילה ליגות למשחקיובספורט הכדורת בישראל 

 

 מייסדי העמותה הבאים : (ב

 1619711אריה ברגמן: ת.ז .  – 1

   714799צבי קרו ת.ז.      -2

 דוד אלברבאום   -3

 

9.  

 מספר החברים בעמותה לא יהיה מוגבל . (א

ש"( תגיש כל עמותה הכשרה להתקבל כחברה והמבקשת להצטרף )בפרק זה ולהלן: "המבק (ב

  .למשרד העמותה בקשה בכתב, חתומה ע"י מורשי החתימה

 9לא תהיה עמותה כשרה להתקבל כחברה אלא אם נתמלאו לגביה כל התנאים המפורטים בסעיף  (ג

 לעיל במצטבר .
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המבקש ימציא לוועד העמותה את מסמכי היסוד שלו ובעיקר את תקנות  (ד

ה, אגרה לכיסוי הוצאות העמותה, בסכום ההתאגדות לביקורת וישלם לעמותה, בעת הגשת הבקש

 שנקבע לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה ע"י הוועד .

 

על אף האמור בסעיף קודם ד' לעיל, הוועד רשאי לדרוש מהמבקש לצרף לבקשה או להמציא  (ה

בכל עת לעמותה מסמכים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הוועד וכפי שיראה לו 

 בעתיד.

 

יום לפני כינוסה של האסיפה הכללית יראו אותה, לכל  31 –גש לעמותה פחות מ כל בקשה שתו (ו

 .דבר ועניין, כאילו הוגשה ביום העשירי שלאחר כינוסה של אותה אסיפה כללית

 

מבעלי זכות  81%הוראות פרק זה, על סעיפיו הקטנים ניתן יהיה לשנות בהחלטה מיוחדת של  (ז

 . ההצבעה באסיפה הכללית.  

 

01.  

 אם לקבל את המבקש כחבר בעמותה או לסרב לקבלו נתונה לאסיפה הכללית בלבד .ההחלטה  (א

נוכח יו"ר הוועד כי התמלאו כל התנאים האמורים לעיל, יכנס את האסיפה הכללית לדיון  (ב

 יום מיום הגשת הבקשה . 31 –בבקשה, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ 

 

 . חברי העמותהלא יתקבל מבקש להיות חבר בעמותה אלא בהסכמת רוב   .00

 

 

 החליטה האסיפה הכללית לקבל את המבקש כחבר בעמותה : .12

תציין בהחלטה את המועד שבו תחל חברותו של המבקש ובלבד שהחברות לא תחל לפני יום  (א

 קבלת ההחלטה .

 מזכיר העמותה יפעל כדלקמן : (ב

 ירשום את המבקש, את יום תחילת חברותו ואת יום החלטת האסיפה הכללית לקבלו, – 1

 ימים מיום קבלת ההחלטה . 7בפנקס החברים, תוך 

ימים מיום רישומו בפנקס  7( לעיל תוך 1ישלח למבקש הודעה על כל האמור בסעיף קודם ) – 2

 ויודיע על כך לכל חברי העמותה ע"י מכתב ובדואר רשום .החברים 

 

ר העמותה זכימ תנמק בתמציתיות את ההחלטה,  –החליטה האסיפה הכללית לדחות את הבקשה  .13

 ימים מיום קבלתה . 7ישלח למבקש הודעה על ההחלטה תוך 
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 פרק ה': פקיעת חברות
 

המייסדים החברות בעמותה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה )לעניין חברות   .14

 ב' לעיל( . 9פי הוראות סעיף על 

 

לצידן מועד הקובע הרשום החברות בעמותה של המייסדים תפקע מעצמה בקרות אחד מאלה וב .11

 : כדלקמן

או העתק מאומת ע"י  רבמותו של החבר. המועד הקובע: היום שבו הומצא במשרד העמותה מקו (א

עו"ד של אחד המסמכים הבאים: תעודת פטירה ממשרד הפנים, תעודת פטירה שהוציא רופא, צו 

 קיום צוואה או צו ירושה .

ינו אחראי למעשיו, המועד הקובע: היום שבו אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו במידה שא (ב

 נמסר במשרד העמותה מקור או העתק מאומת ע"י עו"ד או אישור רופא מוסמך המעיד על כך.

 אם הוכרז כפסול דין המועד הקובע: יום ההכרזה . (ג

אם מונה לחבר כונס נכסים בהליכים עפ"י הוראות פקודת פשיטת הרגל, המועד הקובע: יום מתן  (ד

 .צו הכנוס 

 אם הורשע החבר בעבירה שיש עמה קלון המועד הקובע: יום מתן הכרעת הדין . (ה

אם הודיע החבר לעמותה, בכתב חתום על ידו, על בקשתו להפסיק את חברותו, המועד הקובע:  (ו

 היום שצוין בהודעה אך בכל מקרה לא לפני היום שבו נמסרה ההודעה לעמותה .

 

צידן ל בקרות אחד מאלה ובמועד הקבוע הרשוםהחברות בעמותה של העמותות תפקע מעצמה  .16

 כדלקמן :

 ניתן צו לפירוק העמותה בין אם מרצון ובין אם לפי צו בית המשפט . (א

  אינה עוסקת באופן שוטף ופעיל בספורט הכדורת בישראל.העמותה  (ב

בידי מורשי החתימה על בקשתה להפסיק את חברותה והמועד  , חתוםאם הודיעה העמותה בכתב (ג

 נו היום שצוין בהודעה אך בכל מקרה לא לפני היום שבו נמסרה ההודעה לעמותה .הקובע הי

 

 

 פרק ו': הוצאת חבר
 

 הסמכות להוציא חבר מהעמותה נתונה לאסיפה הכללית . .17

 

 האסיפה הכללית רשאית להוציא חבר מהעמותה אם היתה סבורה כי התקיים אחד מאלה : .19

יש בו או שעלול להיות בו כדי לפגוע במטרות החבר פעל או שיש חשש סביר כי יפעל באופן ש (א

 העמותה .
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החבר פעל או פועל או שיש חשש סביר כי יפעל באופן שיש בו או עלול  (ב

בשמה הטוב  להיות בו כדי לפגוע באחד מאלה: בעמותה, בוועד, בוועדה או בכל גוף של העמותה,

ל מטעם העמותה או בחבר העמותה, בעובד של העמותה, בכל גוף או אדם הפוע של העמותה,

 בשמה .

 החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון )לגבי החברים "המייסדים"( . (ג

 החבר נדרש לשלם לעמותה עפ"י קביעת הוועד ולא עשה כן . (ד

החבר לא קיים הוראה מהוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או החלטה של הוועד או  (ה

 .החלטה של הוועדה

 .לא מילא אחר התחייבות הכלולה בבקשתו להיות חבר עמותההחבר מסר הצהרה כוזבת או  (ו

 התקיימו בחבר אחד מהמקרים המנויים בפרק ה' לעיל . (ז

 

,  מיוחדת רשאית האסיפה הכללית לפי החלטה –לעיל  19בהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף  .18

 (, להורות על הוצאת החבר מהעמותה .71%חס )של ברוב מיו

21.  

המקרים מ"המתלונן"( סבור, כי התקיים בחבר העמותה אחד  –ק זה היה חבר העמותה )בפר (א

"התלונה"(  –"הנלון"(, יודיע על כך, בכתב חתום על ידו )בפרק זה  –האמורים לעיל )בפרק זה 

 ליו"ר הוועד .

 יום מיום קבלת התלונה, לפעול כדלקמן : 31קיבל יו"ר הוועד תלונה חייב הוא, תוך  (ב

 יום  31ית, שבה תידון התלונה, למועד שיהיה, לכל המאוחר, לכנס את האסיפה הכלל – 1

 מקבלת התלונה .      

  לשלוח לנלון הודעה על הגשת התלונה ובהודעה להזמין את הנלון להשמיע את טענותיו – 2

 בפני האסיפה הכללית בישיבה שנקבעה לשם כך .      

 

חבר מהעמותה אלא מן הטעמים     על אף כל האמור לעיל לא תורה האסיפה הכללית על הוצאת  .21

 שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו .

 

 יחולו ההוראות שלהלן : –החליטה האסיפה הכללית להורות על הוצאת חבר  .22

 חברותו של הנלון בעמותה תבוטל עם החלטת האסיפה הכללית . (א

אסיפה הכללית, הודעה על ההחלטה לכל חברי יום מיום החלטת ה 14מזכיר העמותה ישלח, תוך  (ב

 העמותה .
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 פרק ז': אסיפות כלליות
 

 1 –אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים אחת לשלושה חודשים ובכל מקרה לא יאוחר מ  .23

 חודשים מיום כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה שלפניה .

 

הוועד והוועדות השונות ודין וחשבון          כל אסיפה כללית רגילה תשמע דין וחשבון על פעולות  .24

 של וועדת הביקורת או הגוף המבקר, תדון בעניינים אלה ותחליט על אישורם .

 

הוועד רשאי לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הרגילה כל עניין אחר שייראה לו, בנוסף לאמור  .21

 תב של וועדת הביקורת, של הגוףלעיל, והוא חייב לעשות כן אם יקבל על כך דרישה בכ 24בסעיף 

 ינוס הישיבה .כ ימים לפני 7מכלל חברי העמותה שתתקבל תוך  31%המבקר או של 

26.  

הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת שייראה לו והוא חייב לעשות כן עפ"י  (א

 . מכלל חברי העמותה עשיריתדרישה בכתב של וועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של 

קיבל הוועד דרישה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין כאמור לעיל, יכנס את האסיפה, כאמור  (ב

 יום מיום קבלת הדרישה . 31לעיל, תוך 

יהיו כל החותמים על  –לא כינס הוועד אסיפה כללית שלא מן המניין למרות שנדרש לעשות כן  (ג

ס את האסיפה הכללית וכל ההוצאות הדרישה לכינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין רשאים לכנ

יחולו על כינוס יחולו על העמותה. כל ההוראות הנוגעות לכינוס האסיפה הכללית  ךהכרוכות בכ

 עפ"י סעיף קודם זה, כאילו כונסה האסיפה ע"י הוועד .האסיפה 

27.  

על כך, בכתב לפני כל כינוס של אסיפה כללית ישלח מזכיר העמותה לחברי העמותה הודעה  (א

 ל את המקום, היום ושעת האסיפה וכן את העניינים שיהיו על סדר היום .שתכלו

, בדואר אלקטרוני או בפקס( בדואר רשום)ההודעה על כינוס האסיפה הכללית תשלח בכתב  (ב

ימים לפני כינוס האסיפה, אם נכלל בסדר היום  11, לכל חברי העמותה לפחות מאושר ע"י הנמען

בהחלטה שלא מן המניין לשם קבלתו או במקרה של כינוס  ועניין שיש צורך בהחלטה מיוחדת א

 אסיפה כללית שלא מן המניין .

 

 פרק ח': ניהול האסיפות
 

אסיפה הכללית או לניהולה, שאין לגביו הוראה מפורשת בחוק או בתקנות לכינוס הכל עניין הקשור  .29

 אלו, יהיה בסמכותו של יו"ר הוועד .

28.  

 מכלל חברי העמותה . 61%ה הכללית הוא המניין החוקי הדרוש לפעולת האסיפ (א
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אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית ואין כל תוקף לכל החלטה של האסיפה  (ב

 המניין החוקי . –בפתיחתה או בעת ההצבעה  –אם נוכח בה  הכללית אלא

31.  

 –חוקי המניין הכונסה כדין אסיפה כללית וכעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא  (א
אסיפה לאותו היום באותה השעה ובאותו המקום בשבוע שלאחר מכן או לכל יום אחר תידחה ה

 ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיחליט יו"ר הוועד.

יהיו חברי העמותה הנוכחים,  –נדחתה אסיפה כללית כאמור לעיל וגם בה לא ימצא מניין חוקי  (ב

ן חוקי לכל דבר וכל עניין והם יהיו מכל חברי העמותה, מניי 11% –ובלבד שמספרם לא יפחת מ 

 רשאים לדון בעניינים שלמענם כונסה האסיפה .

 

יושב ראש הוועד יכהן כיושב ראש בכל אסיפה כללית של העמותה. אם לא יופיע יו"ר הוועד לאסיפה  .31

יבחרו החברים הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש  –או אם לא ירצה להיות יו"ר האסיפה 

 אסיפה .לאותה ה

 

כל החלטה של העמותה תהיה כדין אם נתקבלה ברוב קולות, אלא אם נדרש רוב אחר בחוק  או  .32

 בתקנות אלו .

 

 יו"ר האסיפה הכללית ינהל את האסיפה, ויהיה אחראי לרישום הפרוטוקול . .33

 

34.  

כל הצבעה באסיפה הכללית תהיה הצבעה גלויה בהרמת ידיים, אלא אם דרש חבר הצבעה חשאית  (א

 פה הכללית החליטה לקיים הצבעה חשאית .והאסי

חייב יו"ר האסיפה לקיים הצבעה  –דרש חבר העמותה שהצבעה באסיפה הכללית תהיה חשאית  (ב

 גלויה באם לקבל את דרישתו . 

 

אופן ההצבעה החשאית יקבע ע"י יו"ר האסיפה הכללית ובלבד שההצבעה החשאית תיערך באופן  .31

 , ובדרך שתבטיח כי זהותו של איש מהמצביעים לא תתגלה .שיבטיח כי כל החברים יוכלו להצביע

 

דרישה להצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה ודיון בכל השאלות מלבד זו שביחס אליה  .36

 ההצבעה חשאית .

37.  

מינה לשם  בכל אסיפה כללית ינוהל ויירשם פרוטוקול, הפרוטוקול ירשם בידי מי שיו"ר האסיפה (א

יתי את דברי החברים. הפרוטוקול יחתם בידי יו"ר האסיפה וחבר כך ובאופן שישקף באופן תמצ

 נוסף שהשתתף בה .
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משנחתם הפרוטוקול בידי יו"ר האסיפה הכללית, ובידי משתתף נוסף כאמור  (ב

לעיל יהיה הפרוטוקול ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות האסיפה, לניהולה ולקבלת ההחלטות 

 שהתקבלו במהלכה .

 

תהיה אישית ולכל חבר העמותה יהיה בעת ההצבעה באסיפה הכללית קול ההצבעה באסיפה הכללית  .39

 אחד .

 לכל חבר מיסד יהיה קול אחד באסיפה הכללית . (א

כל תאגיד החבר בעמותה רשאי למנות לעצמו מציג להלן: "הנציג" שייצגו בפני מוסדותיה ולבטל  (ב

 ובלבד שהנציג יהיה בגיר .את המינוי ולמנות לעצמו נציג אחר מפעם לפעם והכל כפי שימצא לנכון 

ההודעה על מינוי הנציג תימסר ע"י החבר לוועד בכתב לפני כינוס האסיפה הכללית שבה        – 1

 ישתתף הנציג מטעם החבר, לראשונה. לא תימסר ההודעה על המינוי במועד לא יהיה הנציג

 רשאי להשתתף בהצבעה אלא באישור מיוחד של רוב המשתתפים באסיפה.

על הביטול לידי יו"ר  בכתב טול מינויו של נציג ע"י החבר תוקפו מרגע מסירת הודעהבי – 2

 . מזכיר העמותה      הוועד או
 לכל תאגיד החבר בעמותה יהיה, באמצעות נציגו, קול אחד באסיפה הכללית . (ג

 

לשלם חוב שהוא חייב חבר העמותה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אם נדרש ע"י הוועד  .38

 לעמותה ולא שילמו עד יום כינוס האסיפה .

 

 פרק ט': הוועד
 

 בחירת חברי הוועד : .41

 חברי הוועד יבחרו מבין חברי העמותה שיציגו את מועמדותם בפני האסיפה הכללית . (א

בחירת חברי הוועד, מתוך חברי העמותה שהציגו את מועמדותם בבחירות, תעשה ע"י חברי  (ב

 חבר עמותה לעניין זה הינו חבר עמותה ששמו נרשם בפנקס החברים .העמותה בלבד ו

 .תוצאות הבחירות יובאו לאישור האסיפה הכללית הבחירות יהיו אישיות וחשאיות (ג

סיפה הכללית האהבחירות ייערכו במועד שיקבע ע"י הוועד היוצא ובסמוך לפני כינוסה של  (ד

 הרגילה .

  ברי העמותה שהינם נוכחים באסיפה הכללית .לפחות שניים מבין חהבחירות ינוהלו ע"י  (ה

חבר בוועדת הביקורת שיבקש להציג את מועמדותו לכהונת חבר הוועד יתפטר עם הצגת  (ו

 ועמדותו ממשרתו בוועדת הביקורת והוועד ימנה חבר אחר תחתיו לוועדת הביקורת .מ

יום  14נות אלה וועדת הביקורת תפרסם רשימה מעודכנת של בעלי זכות בחירה עפ"י הוראות תק (ז

 את שמות המועמדים .וכן תפרסם לפחות לפני המועד שיקבע לבחירת הוועד 

חבר עמותה ששמו לא יפורסם ברשימת בעלי זכות הבחירה יוכל להשיג על כך בפני וועדת  (ח

 הביקורת .
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 חברי הוועד יבחרו לכהונה של שנתיים . (ט

 מקומו בנסיבות שפורטו לעילנציג חבר שנבחר לוועד יכהן שנתיים אלא אם כן נתפנה  – 1

 . ולהלן
       לכל חבר עמותה שנציגו נבחר לשמש כחבר הוועד הזכות לבטל את מינוי הנציג ועם הביטול – 2

 . יפסיק הנציג לכהן בוועד ובלבד שמלאה שנה אחת, לפחות, לכהונתו
ת לבחירת התפנה מקומו של חבר וועד עקב ביטול ייצוג החבר כאמור לעיל, יערכו בחירו – 3

 . יום 31ממלא מקומו באסיפה כללית  מיוחדת שתזומן לשם כך בתוך 
41.  

מספר חברי הוועד, עד אשר יקבע אחרת, בהחלטה שלא מן המניין של האסיפה הכללית יהיה:  (א

 שבעה חברים .

המניין החוקי לפעולת הוועד יהיה חמישה חברים והכל עד שלא יקבע אחרת בהחלטה שלא מן  (ב

 ה הכללית .המניין של האסיפ

 יו"ר הוועד, ממלא מקומו ויתר חברי הוועד יכהנו בתפקידיהם עד לבחירת חברים אחרים במקומם  (ג

 :לפני הבחירה של יתר חברי הועד באסיפה הכללית  בנפרד יו"ר הוועד יבחר  (ד

לועד המנהל מתוך החברים שהציגו את  החברים 8לאחר בחירת  יו"ר הוועד., יבחרו יתר  1ד.

 י התקנון.מועמדותם לפ

חבר באסיפה הכללית המעונין להיבחר ליו"ר הוועד. יודיע על מועמדותו כנהוג לגבי מועמדות  2ד.

לחברי הועד המנהל. חבר שיודיע על מועמדותו לכהונת היו"ר יכול במקביל להודיע גם על 

 מועמדותו לחברות בועד המנהל. במקרה ולא יבחר ליו"ר הוועד יהיה בין המועמדים לבחירות

 לועד המנהל.

 ההצבעות לבחירת יו"ר הוועד ובחירת יתר חברי הוועד תהינה חשאיות. 3ד.

גם במקרה של מועמד אחד תתקיים הצבעה . במידה והמועמד לתפקיד היו"ר לא קיבל לפחות  4ד.

לועד המנהל יתקיימו כסדרם.  חברים 7 -מהקולות לא יבחר ליו"ר הוועד והבחירות ל  %11

 ו"ר ע"י חברי הועד המנהל בישיבת הועד הראשונה.במקרה זה יבחר הי

 41%המועמד שקיבל את מירב הקולות, ולפחות  –מועמדים ליו"ר הוועד  2במקרה של  1ד.

מהקולות לא יבחר  41%מהקולות, יבחר ליו"ר הוועד. במידה ואף מועמד לא קיבל לפחות 

רם. במקרה זה יבחר היו"ר לועד המנהל יתקיימו כסד חברים 7 -יו"ר במעמד זה והבחירות ל 

 ע"י חברי הועד המנהל בישיבת הועד הראשונה.

מהקולות,   41%המועמד שיזכה במירב הקולות ולו לפחות  –מועמדים או יותר  3במקרה של  6ד.

בין שני  יתקיים סיבוב שנימהקולות  41%ימונה ליו"ר הוועד. במידה ואף מועמד לא השיג 

 הנ"ל. 1ההכרעה תהיה לפי סעיף ד.המועמדים שזכו במירב הקולות ו

 הסמכות להדיח את  יו"ר הוועד  נתונה לאסיפה הכללית בלבד, ברוב רגיל. 7ד.

 –חברי הוועד הנוספים באופן הבא  6לאחר בחירת יו"ר הוועד תתקיימנה הבחירות לבחירת  9ד.

יעו כל חבר באסיפה הכללית הרשאי להצביע יקבל טופס ובו השמות של כל המועמדים שהצ

 שמות ) במידה ויסמן יותר הטופס יפסל ( 6  עדאת מועמדותם והוא יהיה רשאי לסמן בטופס 
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ששת המועמדים שקיבלו את מירב הקולות יכהנו כחברי הוועד המנהל.       

במקרה של שוויון במספר הקולות יתקיים סיבוב שני רק בין המועמדים שקיבלו מספר קולות 

 שווה .

האסיפה הכללית שבחרה את חברי הועד המנהל תתקיים ישיבתו הראשונה  מיד לאחר ישיבת 8ד.

. ם היו"ר שיהיה מבין חברי הועד המנהל הנבחרשל הועד המנהל החדש ובו יבחר ממלא מקו

 םמקוהחברי הועד המנהל הנבחר רשאים לדחות את בחירת ממלא ההצבעה תהיה גלויה. 

 ך.לישיבת הועד הבאה באם רוב החברים הצביעו על כ

 משך כהונת היו"ר כמשך כהונת הועד המנהל : שנתיים. 11ד.

הועד המנהל יכנס מיד לתפקיד היו"ר ממלא מקומו.  –מתפקיד היו"ר  המכהן התפטר היו"ר  11ד.

 יו"ר.הבחירת חודשים, ל 3אסיפה כללית שלא מין המניין, תוך  ייזום 

חודשים, לבחירת  3ין, תוך יהמנ ןיהתפטר חבר ועד מנהל  יש ליזום אסיפה כללית שלא מ 12ד.

 חבר ועד מנהל נוסף.

רשאית האסיפה הכללית  –נתפנה מקומו של חבר ועד, מכל סיבה שהיא, או הושעה חבר וועד  (ה

למנות כל נציג של חבר העמותה להיות חבר וועד במקום חבר הוועד שמקומו התפנה. החלטת 

 האסיפה הכללית על המינוי תתקבל ברוב רגיל .

יהיה ממלא מקומו ליו"ר הוועד. הושעה ממלא מקום יו"ר  –יו"ר הוועד או נתפנה מקומו הושעה  (ו

 ימנו חברי הוועד ממלא מקום יו"ר הוועד . –הוועד או נתפנה מקומו 

 

 האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת חבר וועד מכהונתו . .42

 

 לא יכהן כחבר וועד : .43

 .מי שאינו חבר העמותה )או נציג החבר כאמור(  (א

מי שמשרת את העמותה בשכר או מי שעושה עסקה עם העמותה שבצידה רווח או טובת הנאה  (ב

 כלשהי .

 חבר וועדת הביקורת או רואה החשבון של העמותה . (ג

 היועץ המשפטי של העמותה . (ד

חבר בוועד המנהל לא יכול להיות בסגל נבחרת ישראל, באם תקבע ע"י בחירה של ועדה, כל  (ה

אבל יכול להשתתף בכל טורניר לקביעת שחקנים משתתפים :  ת, שהיא, מוועדות ההתאחדו

 ם יזכה בטורניר. ישראל באבודדים, זוגות או הרכב קבוצתי, המאורגן ע"י העמותה ולייצג את 

 

 חברותו של חבר וועד תפקע בקרות אחד מהמקרים הבאים ובמועד הקובע האמור לצידו : .44

 .י החלטת האסיפה הכלליתעם פקיעת חברותו בעמותה או בהוצאתו ממנה לפ (א

 

 חברי הוועד לא יקבלו מכספי העמותה כל שכר וכל טובת הנאה חומרית לא במישרין ולא בעקיפין . .41

 

 לא ישתתף חבר ועד בישיבה שבה ידון עניין הקשור בו במישרין או בעקיפין . .46
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 פרק י': ניהול ישיבות הוועד

 
47.  

מנה להן, דרך ניהולן וכל עניין הקשור הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההז (א

 לפעולתו של הוועד שלא נקבע לגביו הוראה בחוק או בתקנות אלו .

 החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות אלא אם נקבע אחרת בחוק או בתקנות אלו . (ב

פורום מינימלי לקיום ישיבת וועד הינו ארבע חברי וועד ובאם לא תהיה נוכחות של ארבע חברי  (ג

 יבה, לא יתקבלו במהלכה החלטות כלשהן .וועד ביש

ליו"ר הוועד יהיה קול נוסף אך ורק באם מספר חברי הוועד שישתתפו בישיבה יהיה זוגי. יו"ר  (ד

הוועד רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הוועד ובלבד שהודיע על כך, בכל דרך שתיראה לו, לכל 

 שעות לפחות מראש . 49חברי הוועד, הנמצאים בארץ, 

 

49.  

בכל ישיבה של הוועד וינהל את הישיבה. אם לא יהיה יו"ר הוועד נוכח ראש הוועד ישב יו"ר  (א

 בישיבה או לא ירצה לשבת בראשה, ישמש ממלא מקומו יו"ר .

בכל ישיבה של הוועד ינוהל ויירשם פרוטוקול. הפרוטוקול יירשם בידי אדם שיו"ר הוועד מינה  (ב

חברי הוועד ואת מהלך הישיבה. הפרוטוקול  דברילשם כך וישקף, באופן תמציתי ונאמנה, את 

 ייחתם בידי יו"ר הוועד .

משנחתם הפרוטוקול בידי כל חברי הוועד שנכחו בישיבה, יהיה הפרוטוקול ראייה לכאורה  (ג

 לתוכנו, לכשרות הישיבה, לניהולה ולקבלת ההחלטות שהתקבלו במהלכה .

אך ורק בתום הישיבה  ןלעשות כ חבר וועד אשר יבקש להסתייג מהרשום בפרוטוקול יהיה רשאי (ד

 ועובר לחתימתו, לאישור הפרוטוקול :

 במידה ותהיה כזו, תירשם, בגוף הפרוטוקול, ותיחתם בידי חברי הוועד . ההסתייגות, – 1

, בהסתייגות ובאם יקבלה, יתוקן הרשום בפרוטוקול       מעמדהוועד ידון, לאלתר ועוד באותו  – 2

 בהתאם .

ועד לנכון להסתייג מהרשום בפרוטוקול בתום הישיבה ולפני חתימת       לא מצא חבר ו – 3

 הפרוטוקול לא תישמע מפיו טענה כנגד הרשום בפרוטוקול באותה ישיבה .

 

 פרק יא': סמכויות וחובות הוועד

 
הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא הוענקה במפורש בחוק או בתקנות אלו  .48

 כללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה שיפורטו בתקנות אלה במפורש .לאסיפה ה

 

הוועד יהיה אחראי למילוי כל חובותיה של העמותה עפ"י החוק, עפ"י תקנות אלו ועפ"י כל דין אחר,  .11

 אלא אם נקבע אחרת בחוק או בתקנות אלו .
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ות אלו ולהחלטות על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לחוק, לתקנ .11

 האסיפה הכללית .

 

הוועד ידאג לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקותיה של העמותה ואת       .12

ויבקרו ע"י רו"ח  אסיפה הכלליתמצבה הכספי. פנקסי החשבונות ינוהלו ע"י גזבר אשר יבחר ע"י ה

 שימונה ע"י הוועד .

 

וועד, חבר וועדת הביקורת או הגוף המבקר יהיה רשאי ויוכל  הוועד ידאג ויהיה אחראי לכך שכל חבר .13

לעיין, בכל עת, בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים הרשומים בהם וכן לקבל מכל חבר וועד 

 או עובד של העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו .

 

פנקס חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפה       הוועד ידאג ויהיה אחראי לכך שפנקס החברים, .14

הכללית ושל הוועד והדוחות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה 

 לעיון של כל חברי העמותה .

 

הוועד יביא בפני האסיפה הכללית לפחות אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה     .11

"דו"ח כספי"(. הוועד יגיש את הדו"ח הכספי לוועדת הביקורת או לגוף  –אלו  והוצאותיה )בתקנות

 יום לפני יום כינוס האסיפה שבסדר יומה ייכלל הדו"ח הכספי והדיון בו . 31המבקר לפחות 

 

הוועד יגיש לרשם העמותות את המסמכים שלהלן, כשהם חתומים בידי שניים מחברי הוועד ובהם  .16

 יו"ר הוועד :

 לשינוי מענה של העמותה, על קבלת חבר לעמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר ש הודעה על (א

תוך שבועיים לאחר  –הוועד או של וועדת הביקורת או של הגוף המבקר או על פקיעת כהונתו 

 האירוע .

העתק מהחלטת האסיפה הכללית שבה הוחלט על שינוי תקנות העמותה או על שינוי שמה של  (ב

 תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה . –העמותה ומטרותיה 

 ההחלטה .קבלת תוך שבועיים מיום  –העתק מהחלטה שבה נקבעו הרשאים לחתום בשם העמותה  (ג

תוך שבועיים מיום כינוס האסיפה  –העתק מהדו"ח הכספי בצירוף המלצת וועדת הביקורת  (ד

 בפניה . הובאהכללית שהדו"ח 

 ות ובמועד שנקבע באותו הדין .כל מסמך שעפ"י כל דין יש להמציא לרשם העמות (ה

 

הוועד יהיה אחראי וידאג לנהל פנקס חברי הוועד שבו ירשמו שמו של כל חבר וועד, מספר זהותו,  .17

מענו המדויק, מספר הטלפון שבו ניתן להשיג את חבר הוועד, תאריך תחילת חברותו, תאריך פקיעת 

 חברותו וכל דבר שהאסיפה תקבע .
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 תמייעצו פרק יב': וועדות 
 

19.  

ה וועדהחברי  . לתקופה מסוימת או קבועה להקים וועדות מייעצותהאסיפה הכללית רשאית  (א

 יתמנו ע"י האסיפה הכללית . המיעצת 

 פרק יג': וועדת משמעת

 
חברים מתוכם יבחר הרכב בין שלושה חברים אשר  6האסיפה הכללית תמנה "וועדת משמעת" בת  .18

 תה ואת יו"ר וועדת המשמעת .בפניו יתנהל כל דיון משמעתי בתקופת כהונ

 יו"ר וועדת המשמעת יהיה משפטן . (א

יו"ר וועדת המשמעת יקבע מפעם לפעם את ההרכב בפניו יתנהל הדיון המשמעתי )מתוך חברי  (ב

 וועדת המשמעת אשר יבחרו ע"י האסיפה הכללית כאמור ברישא ( .

 

 כהונת חבר וועד משמעת תופסק באחת מאלה : .61

ת כתב התפטרות למזכיר העמותה או במסירת הכתב ליו"ר וועדת חבר הוועדה התפטר במסיר (א

 המשמעת .

 נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו . (ב

 החליטה האסיפה הכללית לבטל את מינויו . (ג

 

 נתפנה  מקומו של חבר בוועדת המשמעת תמנה האסיפה הכללית חבר אחר במקומו . .61

 

שיוגש לוועדת המשמעת ע"י הוועד ובלבד הדיון בפני וועדת המשמעת יערך עפ"י כתב קובלנה  .62

 ימים לפחות לפני הדיון בעניינו . 14שהנלון יקבל העתק מכתב הקובלנה, 

 

 ואלה העניינים שיובאו בפני וועדת המשמעת : .63

 התנהגותו של שחקן כדורת . (א

 התנהגותו של שופט או רשם במשחק הכדורת . (ב

 התנהגותו של נציג . (ג

 .התנהגותו של בעל תפקיד בעמותה  (ד

 התנהגות של חבר עמותה )מועדון כדורת( . (ה

 

לא תדון וועדת המשמעת בעניינו של נלון בלא שתינתן לו ההזדמנות הנאותה להופיע בפני הוועדה  .64

 ולטעון בפניה ובלא שקיבל העתק מכתב הקובלנה כאמור בסעיף לעיל .
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ואלה העונשים שועדת המשמעת מוסמכת להטיל על נלון שהורשע על ידה  .61

 משמעת : בעבירת

 אזהרה . (א

 נזיפה . (ב

$ )אלף דולר של ארה"ב( בשקלים עפ"י השער היציג במועד 1111קנס בסכום שלא יעלה על  (ג

 התשלום, אשר ישולם ע"י הנלון לקופת העמותה .

ת פינים ממאזנו ושינוי הממוצע הכללי של הנלון לעונת המשחקים במהלכה נעברה העברה תהפח (ד

 או בטורניר שבו נעברה העברה .

 שעייתו ממשחקי הכדורת הנערכים במסגרת העמותה או מועדונו לתקופה קצובה .ה (ה

 העברתו לליגה אחרת . (ו

 הרחקתו ממשחקי הכדורת )או מכל תפקיד( לצמיתות . (ז

 

 

 פרק יד': וועדת ביקורת
 

66.  

 וועדת ביקורת תהיה בת שני חברים לפחות והיא תיבחר באסיפה כללית רגילה . (א

הגוף המבקר מי שמשרת את העמותה שלא כחבר וועדת הביקורת או לא יכהן בוועדת הביקורת או  (ב

 הגוף המבקר .

 

וועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה וכל  .67

עניין שיוטל עליה ע"י האסיפה הכללית והיא תגיש לאסיפה הכללית לפחות אחת לשנה, דו"ח על 

לו בו המלצות הוועדה לעניין אישור הדו"ח הכספי ולעניין שיוטל עליה ע"י העניינים הנ"ל שיכל

 האסיפה הכללית .

 

וועדת הביקורת תבדוק כל עניין שיוטל עליה ע"י הוועד והיא תגיש לוועד דו"ח על העניין שנבדק  .69

 שיכלול את ממצאי הוועדה ואת המלצותיה .

 

קורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום וועדת הבי .68

 "הגוף המבקר"( . –זה בידי רשם העמותות )בתקנות אלו 

 

 וועדת הביקורת תזומן לכל ישיבות הוועד . .71
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 פרק טו': גזבר
 

 האסיפה הכללית תבחר גזבר אשר ינהל מטעמה את פנקסי החשבונות של העמותה . .71

 

 תפים באסיפה הכללית .הגזבר ייבחר לתפקידו ברוב רגיל של המשת .72

 

 כהונת הגזבר תפקע באחד מאלה : .73

אם תחליט האסיפה הכללית ברוב רגיל, על הפסקת כהונתו מכל סיבה שהיא, ומיום ההחלטה  (א

 כאמור .

 מיום שהפך פסק הדין המרשיע לחלוט . –אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון  (ב

 

 

 פרק טז': מזכיר העמותה
 

יטפל בכל העניינים הארגוניים של העמותה והוא ימלא בין השאר האסיפה הכללית תבחר מזכיר אשר  .74

 אחר כל המטלות המוטלות עליו עפ"י תקנות אלה .

 

 המזכיר ייבחר לתפקידו ברוב רגיל של המשתתפים באסיפה הכללית . .71

 

 כהונת המזכיר תפקע מאחד מאלה : .76

ומיום ההחלטה  אם תחליט האסיפה הכללית ברוב רגיל, על הפסקת כהונתו מכל סיבה שהיא, (א

 כאמור .

 מיום שהפך פסק הדין המרשיע לחלוט . –אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון  (ב

 

 פרק יז': פרוטוקולים
 

יו"ר הוועד ידאג ויהיה אחראי לכך שספרי פרוטוקולים של האסיפה הכללית ולישיבות של הוועד  .77

 ן .ושל כל וועדת משנה יתנהלו עפ"י ההוראות שנקבעו בתקנות אלה וכל די

 

בכל ספרי הפרוטוקולים של העמותה יירשמו בתמציתיות ההצעות, ההחלטות ומהלך הדיון , כמו כן  .79

 יירשמו בפרוטוקולים הדברים הבאים :

 שמות הנוכחים . (א

 יצוין הדבר בפרוטוקול . –החלטות שהתקבלו ובאיזה רוב התקבלו. היו נמנעים  (ב

 יינו את תאריך ההחלטה .כל המשתתפים באסיפה הכללית יחתמו על כל החלטה ויצ (ג
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נציג חבר באסיפה הכללית אשר יבקש להסתייג מהרשום בפרוטוקול יהיה  (ד

 רשאי לעשות כן אך ורק בתום הישיבה ועובר לחתימתו לאישור הפרוטוקול .

 ההסתייגות, במידה ותהיה כזו תירשם בפרוטרוט, בגוף הפרוטוקול, ותיחתם בידי החבר . - 1

לאלתר ועוד באותו מועד, בהסתייגות ובאם יקבלה יתוקן הרשום  האסיפה הכללית תדון, - 2

 פרוטוקול בהתאם .ב

לא מצא חבר לנכון להסתייג מהרשום בפרוטוקול, בתום הישיבה ולפני חתימתו, לא תשמע  - 3

 מפיו טענה כנגד הרשום בפרוטוקול באותה ישיבה .

 

 פרק יח': זכות הייצוג

 
מותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות, המפורטים מטה יוסמכו לחתום בשם הע .78

 כדלהלן :

יו"ר הוועד או בהעדרו סגן היו"ר והגזבר שניהם יחדיו,  -בכל ענייניה הכספיים של העמותה  (א

 בצרוף חותמת העמותה .

יו"ר הוועד או בהעדרו סגנו וחבר וועד נוסף, שניהם יחדיו, בצרוף   -בשאר ענייני העמותה  (ב

 . חותמת העמותה

 

 פרק יט': סניפים

 
 העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את דרכי ארגונם ואת  .91

 סדרי ניהולם .     

 

 פרק כ': נכסים לאחר פירוק

 
יבורי צפורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד  .91

 פקודת מס ההכנסה, ולא יחולק בין חבריה .( ל2) 8אחר, כמשמעותו בסעיף 

 

 

 פרק כא': שונות

 
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה  .92

 שהיא בין חבריה אסורה .

 


