תקנון העמותה
שם העמותה:
מס' העמותה:

התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר.

58-015-528-1

התקנון ערוך על פי הוראות סעיף  9לחוק העמותות תש"ם.1980-
כל הוראה חוקית המחייבת על פי החוק שחסרה ו/או לא הוסדרה בתקנון ,יחולו לגביה
הוראות התקנון המצוי.
פרק 1

מטרות העמותה

לשמור ולטפח את התרבות ,הספרות ,המסורת ,מנהגי העם ואת לימוד
1.1
קורותיהן של קהילות ישראל יוצאי יוגוסלביה לשעבר.
לאסוף ולשמור חומר היסטורי ותיעודי על חיי קהילות ישראל שחיו ביוגוסלביה
1.2
לשעבר ,ולהכין ולהוציא לאור ספרות היסטורית על דברי ימי יוגוסלביה לשעבר.
ליזום לימוד וכתיבת מחקרים על חיי יהדות יוגוסלביה לשעבר ,על התרבות,
1.3
הספרות ,מנהגי העם והמסורת של יהדות יוגוסלביה לשעבר על פעילותם
במפעל הציוני בכלל ועל חלקה של יהדות יוגוסלביה לשעבר במפעל הציוני
בפרט.
 1.4לארגן פעולות חברתיות-תרבותיות ולהגיש עזרה סוציאלית בין עולים יוצאי
יוגוסלביה לשעבר בארץ ,ובמיוחד בקרב הדור הצעיר והנוער ,סביב נושאים
ממורשתה של יהדות זו.
 1.5ליזום הקמת ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר שמרכזו יהיה
בישראל .לטפח קשרים בין היהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר המפוזרים בעולם,
לשמור ולהדק קשרים עם הקיבוץ היהודי המאורגן ביוגוסלביה לשעבר ועם
קהילותיו ומוסדותיו.
 1.6לעודד ולעזור ליהודים מיוגוסלביה לשעבר ו/או יוצאי יוגוסלביה לשעבר בכל מקום
אחר בעולם ,לעלות ולהשתרש בארץ.
 1.7לפרסם ולהפיץ ביטאון על המאורעות בארץ ועל ההתרחשויות בין היהודים יוצאי
יוגוסלביה לשעבר בישראל ובעולם.
 1.8לפרסם ולהוציא לאור דברי דפוס למיניהם במטרה לקדם ולממש את מטרות
העמותה הנ"ל.
 1.9לפעול לשימור זכר השואה ,לתמוך ולעזור לניצולי השואה תוך שימוש בכל אחת
מהמטרות הרשומות לעיל.
 1.10לפעול למען השגת תגמולים נאותים לניצולי שואה ,יוצאי יוגוסלביה לשעבר
 1.11העמותה נוסדה שלא למטרות רווח ולא תחלק רווחים בין חבריה.
 1.12לקרב את דורות ההמשך ,ילידי הארץ ,בכדי לשמר את השורשים של יוצאי
יוגוסלביה ,את המקורות וכיצד שרדנו.
 1.13ליצור מנגנון קבוע ומעודכן ודרכי קשר בין חברי ההתאחדות באשר הם.

פרק 2

המבנה הארגוני

 2.1העמותה מורכבת מהמוסדות הרשומים מטה והיא פועלת דרכן:
א .האסיפה הכללית )להלן "האסיפה"(
ב .הוועד )להלן "הוועד" או הועד"(
ג .בית הדין המרכזי )להלן "בית הדין"(
ד .ועדת הביקורת )להלן "ועדת הביקורת"(

פרק 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

חברות בעמותה

כל אדם בגיר וכל תאגיד כשיר להיות חבר העמותה.
החברות בעמותה הינה אישית ,אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
ינוהל פנקס חברים ובו ירשמו שמות כל החברים ,מענם ,תאריך תחולת החברות
ותאריך פקיעתה.
אדם או תאגיד החפצים להיות חברים בעמותה ,יגישו בקשה לוועד אשר תכלול:
את שמו והתחייבות לקיים את התקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה.
ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד.
החלטה שלא לקבל מבקש כחבר העמותה תהייה מנומקת בכתב.
 3.6זכויות וחובות של חבר בעמותה:
 3.6.1חבר מן המניין של העמותה זכאי להשתתף באסיפות העמותה,
להצביע בבחירות באסיפה הכללית ,ולהיבחר לוועד ולשאר מוסדות
העמותה.
 3.6.2חבר העמותה זכאי להנות מכל שירותי העמותה ,להשתתף
בפעילויותיה השונות ,לכתוב בביטאונה ולקחת חלק בכל אחת
ממוסדותיה.
 3.6.3כל חבר בעמותה יהיה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים .דמי החבר
משולמים עבור שנה קלנדרית אחת ,המתחילה ב  01/01של אותה
שנה ,או מיום התשלום בפועל ומסתיימת ב  31/12של אותה שנה.
האסיפה הכללית תהייה רשאית להאריך את תוקף החברות
בעמותה עד ל  31/03בשנה העוקבת לשנת החברות.
 3.6.4העמותה זכאית להנפיק כרטיס חבר לחברי העמותה .במידה והונפק
כרטיס חבר בשנה מסוימת אז זכות ההצבעה באסיפה הכללית
תינתן רק לבעלי כרטיס חבר של אותה שנה ספציפית.

פרק 4

פקיעת חברות

 4.1חבר יחדל להיות חבר העמותה במותו או אם הודיע לעמותה בכתב על פרישתו מן
העמותה לפחות  30יום מראש.
 4.2הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
א .לא שילם לעמותה את דמי החבר המגיעים ממנו.
ב .לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית ,או החלטת
הוועד.
ג .פעל או פועל בניגוד למטרות העמותה.
ד .הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

מוסדות העמותה
פרק 5
5.1

האסיפה הכללית
תפקידה
לדון ולהחליט על המדיניות והפעילות של העמותה ולהסדיר את כל השאלות
הקשורות למטרות העמותה.
האסיפה תאשר את תכניות הפעולה של העמותה על פי מטרותיה ,את תקציבה
וגובה דמי החבר.
כן תאשר את תקנון העמותה ,שנויים בתקנון העמותה ,את שמה ,מטרותיה
ותורה על רישומה אצל רשם העמותות.

 5.2פעילותה
 5.2.1האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם אחת בשנה .הוועד יקבע את מקומה
של האסיפה הכללית ,ומועד התכנסותה.
 5.2.2הודעה על זימונה של האסיפה הכללית תינתן לכל חבר לפחות  10ימים
מראש ובהודעה יצוין :יום ,שעה ,מקום וסדר יום של האסיפה.
 5.2.3האסיפה הכללית תיפתח אם נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה .לא
נתכנס מנין האמור תוך שעה מהמועד הנקוב בהזמנה .יהיו הנוכחים
באסיפה רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
 5.2.4האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה יו"ר ,מזכיר וצוות ספירת קולות לאסיפה
המתכנסת .אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעילות הועד,
על הדוחות הכספיים שהגיש לה הוועד ,על הדו"ח המילולי ועל פעילות
הוועדות השונות ,תדון בהם ותחליט על אישורם ותבחר בוועד ובוועדות
השונות.
 5.2.5החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים הנוכחים .היו
קולות שקולים רשאי ראש האסיפה להכריע.
 5.2.6מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה
 5.2.7אם מחזורה השנתי של העמותה יעלה על הסכום הנקוב בסעיף ) 19ג( לחוק
העמותות  -תמנה האסיפה הכללית רואה חשבון .אם מחזורה השנתי לא
יעלה על הסכום הנקוב בסעיף דלעיל רשאית האסיפה הכללית למנות רואה
חשבון אך אינה חייבת.
 5.2.8האסיפה הכללית תקבע תקופת מינויים של בעלי התפקידים )להלן
"קדנציה"(.
 5.2.9האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה יו"ר לעמותה אשר יבחר גם כחבר ועד
ויו"ר הועד.
 5.2.10האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה את וועד העמותה ,את וועדת הביקורת
ואת הרכב שאר וועדות העמותה.
פרק 6
6.1
6.2
6.3

הוועד

תפקיד הוועד לנהל את ענייני העמותה ,לבצע את המדיניות שנקבעה באסיפה
הכללית ולקיים את מטרותיה של העמותה.
הועד נבחר באסיפה הכללית ומספר חברי הוועד לא יעלה על תשעה ,כולל היו"ר,
ליו"ר תהייה הזכות לפסוק במידה ובהצבעה בוועד יהיה שוויון בין בעד וכנגד.
הועד יבחר לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

המועדים ומיקום כנוס הוועד יקבעו ע"י הוועד.
חבר וועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד לפחות 30
יום מראש.
במידה וחבר וועד או חבר בכל אחת מהוועדות האחרות הפעילות בעמותה ,פרט
לחבר בועדת הביקורת ,יגיש את התפטרותו מהוועד או מהוועדה ,או במידה
ויחדל ,מכל סיבה שהיא ,להיות חבר העמותה ,יהיה רשאי הוועד למנות חבר חדש
שיתפוס את מקומו .מינוי כזה תקף רק עד לאסיפה הכללית הקרובה.
הוועד ימנה ,מבין חבריו ,מזכיר לוועד אשר ירכז את כל הפעילות המנהלתית של
הוועד.
חברי הוועד יכהנו בועד בהתנדבות וללא קבלת שכר בגין עבודתם בועד.
מבין חברי הוועד יכהן יו"ר הועדה ההיסטורית.
הסמכות של הוועד לחייב את העמותה בכל נושא משפטי או כספי ,בכפוף
להוראות הדין והמדיניות שנקבעה באסיפה הכללית.
הוועד יסמיך מבין חבריו בעלי סמכות חתימה ,ולעניין זה יבחר גם גזבר מבין
חבריו אשר יהיה אחד מבעלי סמכות החתימה.
הוועד יהיה אחראי להציע הצעת תקציב לעמותה ולעקוב אחר ביצועו.
הוועד ינהל וירכז את פנקס החברים ,הפרוטוקולים והדוחות הכספיים שינוהלו
בעמותה וידאג כי יהיו פתוחים לעיונם של חברי העמותה שיבקשו זאת במועדים
שיקבעו על ידו.
בעבודות מסוימות המבוססות על פרויקטים מוגדרים שמקורם בכספים צבועים
המתקבלים כתרומות או תמיכות מוגדרות ,ניתן להעסיק ולשלם תמורה גם לחברי
הועד שיועסקו בביצוע משימות טכניות.

פרק 7

ועדת הביקורת

 7.1חברי ועדת הביקורת ייבחרו ומספרם ייקבע ע"י האסיפה הכללית.
 7.2חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברים בכל ועדה או גוף אחר של העמותה.
 7.3תפקידי ועדת הביקורת:
 7.3.1לבדוק תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעילות
העמותה למטרותיה.
 7.3.2לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד.
 7.3.3לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ,פנקסי החשבונות שלה ואת
התשלומים שבוצעו – לרבות בדיקת היעדים הכספיים לקידום מטרות
העמותה.
 7.3.4לבדוק השגת יעדים ביעילות ובחיסכון ולהציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים
בניהול העמותה.
 7.3.5ועדת הביקורת תכהן במשך זמן כהונת הועד.
 7.3.6אם יפרוש חבר ועדת ביקורת ,מכל סיבה שהיא ,תמשיך ועדת הביקורת
בתפקידה עד בחירתו של חבר חדש באסיפה הכללית הקרובה.
 7.3.7יו"ר הוועדה יבחר על ידי חברי הוועד – אם לא נקבע אחרת ע"י האסיפה
הכללית.
 7.3.8ועדת הביקורת תמסור בכל שנה קלנדארית דו"ח וממצאים על פעולותיה,
כולל המלצות ,לאסיפה הכללית .במקרה של ממצא דחוף תפנה מיד ליו"ר
העמותה.

פרק 8

בית הדין

 8.1האסיפה הכללית בוחרת את בית הדין שיורכב מלא פחות משלושה ולא יותר
מחמישה חברים .חברי בית הדין יבחרו מתוכם יו"ר.
 8.2בית הדין יפסוק בכל הסכסוכים בין חברי העמותה ובין מוסדותיה ובסכסוכים שבין
חברי העמותה הנובעים מפעולתם בעמותה ובשמה .בית הדין רשאי לדון בכל
הסכסוכים שבין חברי העמותה הקשורים לפעילותם בעמותה או דנים במטרותיה,
בתנאי שהצדדים יפנו אליו ויחתמו על שטר בוררות.
 8.3על החלטת בית הדין יכול חבר העמותה לערער באסיפה הכללית הבאה.

פרק 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

פירוק העמותה

האסיפה הכללית הינה המוסמכת היחידה להחליט על פירוק מרצון של העמותה
ועל מינוי מפרק או מפרקים.
ההחלטה טעונה רוב של ) 2/3שני שליש( ממשתתפי האסיפה הכללית .האסיפה
הכללית רשאית להחליט בדבר גורל רכושה ונכסיה של העמותה ובלבד שיועברו
לגוף ציבורי המנוהל על פי החוק.
במקרה של פירוק שלא מרצון או שלא נתקבלה החלטה באסיפה הכללית בדבר
גורל רכושה ונכסיה ,הם יועברו לפיקדון אצל הלשכה הראשית של הקרן הקיימת
לישראל בירושלים לתקופה של חמש שנים.
אם בתקופה זו של חמש שנים ,לא תיווסד בישראל עמותה אחרת או גוף משפטי
אחר ,עם מטרות זהות או דומות למטרות העמותה ,יועברו כל נכסיה ורכושה של
העמותה לבעלות הקרן הקיימת לישראל.
הודעה על קיום האסיפה כללית מיוחדת בעניין נושא הפירוק תישלח לכל חברי
העמותה ,בכתב 21 ,יום מראש ,תוך ציון מיוחד למטרת כינוס האסיפה המיוחדת.

