
 נושאים לדיון מטעם חברי העמותה –( 18.6.2018) 2018אסיפה כללית 

החבר שהעלה את 
 הנושא לדיון

 חבר העמותהרקע / דברי הסבר מטעם  הנושא לדיון 

 ל"מנכ את להרחיק הכללית לאסיפההוועד יציע  רועי שלומי
 הכהן בתיה, ואחותו, הכהן יורם, העמותה
 .בעמותה מחברות

 

 ל"מנכ של לפעילות עתה עד הסכים הוועד כי העובדה
 היא, לעמותה הקשורות בהחלטות ואחותו העמותה
 בין עניינים ניגוד למניעת לפעול הוועד על. תמוהה

 ראוי שאינו דבר, העמותה לפעילות העמותה עובדי
 .ציבורי כגוף עצמו הרואה לגוף

 של בעמותה חברות לגבי בדיקה יערוך הוועד רועי שלומי
 וקרובי עובדי

 .בעמותה עובדים של משפחה

 משפחתם וקרובי, העמותה עובדי של פעילות
 ניגוד יוצרת( ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתם)

 .ציבורי כגוף עצמו הרואה לגוף ראויה ואינה, עניינים

שיטת גיוס החברים יוצרת עודף של מצטרפים שאין  שינוי שיטת גיוס חברים לעמותה. יהודה דויטש
להם שום עניין להשתתף בתהליכי העמותה, זהו דבר 

ונחשפים לפעילות, אך יוצר מבורך שהם מצטרפים 
עודף חברי עמותה הנמנים לכל עניין בתקנון ובהתאם 

 .לחוק שלא לצורך
אני מציע לאפשר לאנשים להצטרף לפעילויות של 
העמותה בהנחה או ללא תשלום בתמורה לתשלום 
שנתי מבלי לצרף אותם כחלק מתהליך הרישום 
לאירועים, אך עדיין לאפשר להם להצטרף כחבר 

 .ללא הבדל בתשלום השנתיעמותה 
אני מזמין את את חברי העמותה, וגם כאלה שלא, 
להציע הצעות יעילות יותר על מנת לעודד אנשים 
להצטרף לעמותה תוך עידוד התנדבות אבל גם לא 

 .ליצור עודף חברים
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החבר שהעלה את 
 הנושא לדיון

 חבר העמותהרקע / דברי הסבר מטעם  הנושא לדיון 

 רפי הוידה
 

שת החבר, נושא לבק
זה לדיון הוצע גם 

במסגרת הצעה 
 30לשינוי סעיף 

 לתקנון העמותה

האסיפה הכללית מחליטה למנות ועדת  .1
שתבחן  תקנון בת חמישה חברי עמותה
 שינויים נוספים בתקנון העמותה.

ועד העמותה יפנה תוך שבועיים לכלל חברי  .2
לחברות  העמותה להצגת מועמדותם

בועדה ויפעל למינוי הועדה בהקדם 
 האפשרי.

הנושאים הראויים בין היתר לבחינת ועדת  .3
 התקנון:

הליך בחירות כל שלוש בחינת קיום  .א
מספר  שנים של כל חברי הועד במקום

חברים כל שנה במטרה ליעל את הליך 
מימוש תוכניות  הבחירות ולקדם יכולת

 רב שנתיות.
. ד( של התקנון הקיים 21בחינת סעיף  .ב

האסיפה  במטרה להתאימו למועד
 הכללית השנתית.

 ועדת התקנון תגיש את המלצותיה לועד .4
אסיפה מיוחדת  העמותה אשר יפעל לכינוס

 שתצביע על הצעות ועדת התקנון.

ראוי כי הצעות נוספות לתיקון התקנון יבחנו בועדה אד 
 הוק כדוגמת הליך דומה שנעשה כבר בעבר.

מימוש ההחלטה באסיפה המיוחדת ניתן להיעשות גם 
 באמצעות כתבי הצבעה.

 


