אסיפה כללית  – )18.6.2018( 2018ריכוז הצעות חברי העמותה לשינויי תקנון
(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
א .תיקון סימן א' – מעמד העמותה – ותיקון סעיף .1
רפי הוידה
סעיף  5בכתב ההצבעה
מוצע:
 .1סימן א' – שם העמותה ומעמד העמותה.
 .2שם העמותה הוא :איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר).
 .3העמותה הינה גוף עצמאי בלתי תלוי ללא כוונת רווח
ונועד לקידום האינטרנט בישראל.
 .4העמותה הינה הרשות המוסמכת בישראל לרישום
שמות מתחם תחת שם ישראל.
רפי הוידה
סעיף  6בכתב ההצבעה

ב .תיקון סימן ב' – מטרות העמותה ותיקון מטרות
העמותה.
מוצע:
 .1סימן ב' – מטרות העמותה ופעולות העמותה
 .2מטרות העמותה:
א .לקיים ולפתח את המרשם הלאומי של שמות המתחם
תחת שם ישראל בהיתר רשויות המדינה והסדרתו
בשקיפות ועל פי כללי רישום וחידוש אחידים ,שוויוניים
וללא הפלייה.
ב .לקיים ולפתח את מחלף האינטרנט הישראלי בהיתר
רשויות המדינה.

דברי הסבר מטעם המציע
 .1העמותה הוקמה בשעתו לקידום
תחום האינטרנט בישראל ופעילותה
העיקרית היתה והינה לקיים ולפתח
את המרשם הלאומי של שמות
המתחם.
 .2ראוי בהחלט לציין זאת בתקנון
העמותה.

 .1ראוי לעדכן את מטרות העמותה
ולפרט את פעולות העמותה לאור
פעילותה בשנים האחרונות.
 .2ראוי כי כל פעולות העמותה יהיו
בהתאם לתקנון ובאישור מוסדות
העמותה.
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
ג .להוות גוף טכנולוגי מוביל לקידום נושאים ברשת
האינטרנט בישראל בתחום המחקר ,התקשורת ושיתופי
פעולה בין כל העוסקים בנושאים אלה.
ד .ייצוג איגוד האינטרנט העולמי בישראל.
ה .עידוד גופים ממשלתיים ,תעשייתיים ,מסחריים
ואזרחים לדון ולייצר כללי שימוש נאותים ברשת
האינטרנט בישראל ולרבות גיבוש כללי אתיקה ,ניטרליות
הרשת ותקינה ישראלית.
ו .קידום הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ע''י
ארגון ימי עיון והפצת חומר מקצועי.
ז .ייצוג קהיליית האינטרנט הישראלית בגופים
בינלאומיים שונים ולרבות .ICANN
ח .מטרות נוספות לקידום האינטרנט בישראל באישור
מוסדות העמותה.
 .3פעולות העמותה:
א .לקיים ולפתח את שירותי תשתית האינטרנט בישראל:
 )1מרשם שמות המתחם תחת שם ישראל.
 )2מחלף האינטרנט הישראלי.
ב .לקיים ולפתח פעילויות מקצועיות בקהיליית האינטרנט
בישראל.
ג .לקיים ולפתח קשר בין חברי האיגוד וקהיליית
האינטרנט בישראל ולרבות באמצעות אתר אינטרנט,

דברי הסבר מטעם המציע
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
ידיעון תקופתי והפצת דוח פעילות שנתי.
ד .לקדם ולפתח את הרמה המקצועית של העוסקים
בתחום ולרבות באמצעות הפצת מידע מקצועי לחברי
האיגוד וקהיליית האינטרנט ,קיום הרצאות ,ימי עיון וכנס
שנתי.
ה .לקיים ולפתח קשר עם גופים נוספים הפעילים בתחום
האינטרנט בישראל ובחו''ל.
ו .לקדם כל פעילות אחרת לקידום נושא האינטרנט
בישראל כפי שיחליטו מוסדות העמותה ובלבד שאינה
מעניקה עדיפות לגוף מסחרי כלשהוא על פני אחר.
רפי הוידה
סעיף  7בכתב ההצבעה

ג .תוספת סעיף  .3ט) בסימן ג' :חברות
מוצע:
סעיף  .3ט)  -מספר חברי העמותה הזכאים להצביע
באסיפה הכללית יפורסם בהודעת ההזמנה לאסיפה
הכללית.

דברי הסבר מטעם המציע

 .1התקנון קובע כללים לזכאות
ההצבעה באסיפה הכללית – תקופה
רצופה של ארבעה חודשים לפחות
טרם מועד האסיפה.
 .2עם קביעת מועד האסיפה ראוי כי
מספר הזכאים יבדק היטב בפנקס
החברים והיקף הזכאים וזכאותם
להצביע תימסר לחברי האיגוד עם
הודעת ההזמנה לאסיפה.

אסיפה כללית  – )18.6.2018( 2018ריכוז הצעות חברי העמותה לשינויי תקנון
(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
ד .תוספת סעיף  .6ב) בסימן ג' :חברות
רפי הוידה
סעיף  8בכתב ההצבעה
מוצע:
סעיף  .6ב) – מזכיר העמותה ינהל את פנקס החברים.
הרישום בפנקס ייחשב ראייה לנכונותו.

רפי הוידה
סעיף  9בכתב ההצבעה

ה .תוספת סימן חדש :מוסדות העמותה
מוצע:
 .1סימן חדש :מוסדות העמותה.
 .2אלה מוסדות העמותה:
א .האסיפה הכללית.
ב .ועד העמותה.
ג .מנהל העמותה.
ד .ועדת הביקורת  /הגוף המבקר.
ה .יועץ משפטי של העמותה.
ו .רואה חשבון של העמותה.
ז .ועדות נוספות קבועות או אד הוק שמונו ע''י ועד
העמותה ו/או האסיפה הכללית.

דברי הסבר מטעם המציע
 .1על פי חוק העמותות כל עמותה
מחוייבת בקיום פנקס חברים.
 .2מוצע כי מזכיר העמותה יהיה אחד
מחברי הועד הנבחרים ואחראי לקיום
פנקס החברים .ועד העמותה רשאי
למנות את אחד מעובדי העמותה
בתפקיד מזכיר העמותה בפועל.
 .1ראוי כי בתקנון העמותה יפורטו
מוסדות העמותה ובעלי התפקידים ,כך
שיובהרו הסמכויות לקבלת החלטות
בעמותה.
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
ו .תוספת לסעיף  9בסימן ד' :האסיפה הכללית
רפי הוידה
סעיף  10בכתב ההצבעה
מוצע:
 .1סעיף  9הזמנה ומסמכי האסיפה.
 .2סעיף  .9ג) בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית
השנתית יכללו המסמכים הבאים:
 )1דוח פעילות שנתית לשנה החולפת.
 )2הדוחות הכספיים והמילוליים של השנה החולפת.
 )3דוח ועדת הביקורת  /הגוף המבקר.
 )4תוכנית הפעילות של הועד לשנה השוטפת ולשנה
הבאה.
 )5הצעות החלטה של ועד העמותה וחברי העמותה
על פי סעיף  .13א).
 )6הצעות הועד לבחירת הגוף המבקר ורואה חשבון
של העמותה.
רפי הוידה
סעיף  11בכתב ההצבעה

ז .תיקון סעיף 11ב) בסימן ד' :האסיפה הכללית
מוצע:
המתנה של  30דקות במקום שעה.

דברי הסבר מטעם המציע
 .1התקנון הקיים מאפשר הצבעה
באמצעות כתבי הצבעה ולפיכך ראוי
שכל המידע הרלונטי ,המסמכים
המפורטים בסעיף  .9ג) ,ימצאו במועד
הפצת ההזמנה לאסיפה בידי כלל חברי
העמותה הזכאים להצביע באמצעות
כתבי הצבעה.

 .1נהוג במרבית העמותות להמתין 30
דקות ולא שעה.
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
ח .תוספת לסעיף  12בסימן ד' :האסיפה הכללית
רפי הוידה
סעיף  12בכתב ההצבעה
מוצע:
 .1סעיף  .12יושב ראש ומזכיר האסיפה.
 .2בסעיף  .12א) ירשם הכתוב בתקנון בסעיף .12
 .3סעיף  .12ב) יו''ר האסיפה הכללית ימנה מזכיר
לאסיפה אשר ירשום את פרוטוקול האסיפה.
 .4סעיף  .12ג) פרוטוקול האסיפה יכלול פירוט שמי של
משתתפי האסיפה וכן המצביעים באמצעות כתבי
הצבעה ,תאור מהלך האסיפה ופירוט ההחלטות
שהתקבלו.
 .5סעיף .12ד) פרוטוקול האסיפה יחתם ע''י יו''ר
האסיפה ומזכיר האסיפה ויפורסם באתר העמותה בתוך
 30יום ממועד קיום האסיפה.
רפי הוידה
סעיף  13בכתב ההצבעה

ט .תיקון סעיף  .15בסימן ה' :הועד
מוצע:
 .1מספר חברי הועד יהיה תשעה.

דברי הסבר מטעם המציע
לא נמסרו

 .1מוצע לחזור למספר חברי הועד
שהיה לפני התיקון שנעשה באסיפה
הכללית בשנה שעברה במטרה
לאפשר לעוד חברי עמותה לכהן בועד
העמותה.
 .2ניתן לאמץ מחדש את סעיפי התקנון
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה

דברי הסבר מטעם המציע
הקודם בהקשר להליך ההחלפה
המדורג של חברי הועד.

רפי הוידה
סעיף  14בכתב ההצבעה

י .תיקון ותוספת לסעיף  .17א) בסימן ה' :הועד
מוצע:
 .1ועד העמותה אחראי על עסקי העמותה ויפעל בהתאם
לתקנון והחלטות האסיפה הכללית לפי סעיף .13א)
ולרבות בנושאים הבאים:
א) אישור תקציב שנתי ורב שנתי והצגתם בפני
האסיפה הכללית ובאתר העמותה.
ב) אישור כללי הרישום והחידוש של שמות מתחם
תחת שם ישראל בישראל ,תוך הפקדה שהכללים יקבעו
בשקיפות ויהיו אחידים ,שוויוניים וללא הפלייה וכן
הצגתם בפני האסיפה הכללית ובאתר העמותה.
 .2פרוטוקול ישיבות הועד יחתם ע''י יו''ר הועד ומזכיר
הועד והעמותה ויפורסמו באתר העמותה בתוך  14יום
ממועד קיום הישיבה.

רפי הוידה
סעיף  15בכתב ההצבעה

יא .תוספת לסעיף  .19א)  )1בסימן ה' :הועד
מוצע:

 .1ראוי שפעילות הועד בנושאים
מהותיים תפורט בתקנון.
 .2ראוי שפרוטוקול ישיבות הועד
יפורסם באתר העמותה בתוך מועד
קצוב בתקנון.

 .1התקנון קובע כללי כשירות
להיבחרות לועד– תקופה רצופה של
שנה לפחות טרם מועד הבחירות
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
 .1ועדת הבחירות תפרסם במועד מוקדם את מספר
החברים הזכאים למועמדות לועד העמותה וכן את מספר
חברי העמותה הזכאים לבחור ולהשתתף בהליך
הבחירות לועד העמותה.

רפי הוידה
סעיף  16בכתב ההצבעה

יב .תיקון ותוספת בסעיף  .24בסימן ה' :הועד
מוצע:
 .1נשיא העמותה ,מזכיר העמותה ויו''ר ועדות העמותה.
 .2סעיף  24ב) בסמוך לאחר התקיימות בחירות לועד ,
הועד הנבחר ימנה מבין חבריו:
 )1מזכיר הועד והעמותה ויו''ר וחברי ועדות הקבע:

דברי הסבר מטעם המציע
ולרבות הקלה מסוימת בסעיף .19א))1
וכן כללים בדבר הזכאים להצביע
בהליך הבחירות לועד – חברות רצופה
של  4חודשים לפני מועד הבחירות.
 .2עם קביעת מועד הבחירות לועד
העמותה ראוי כי ועדת הבחירות
תפרסם את מספר הזכאים להיות
מועמד לחברות בועד ומספר הזכאים
להצביע וזאת לאחר ביצוע בדיקה
בפנקס החברים והיקף הזכאים
להיבחר ולבחור וזכאותם להצביע
תימסר לחברי האיגוד עם פירסום
ההודעה המוקדמת של ועדת
הבחירות.
 .1ראוי שחברי הועד יקבלו על עצמם
תפקידים וסמכויות במטרה להיטיב את
משילות הועד הנבחר והשקיפות
בהקשר לפעילות העמותה.

אסיפה כללית  – )18.6.2018( 2018ריכוז הצעות חברי העמותה לשינויי תקנון
(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
כספים ,תשתיות המרשם והמחלף ,קשרי קהילה.
 )2ועד העמותה יקבע את התפקידים והסמכויות של
מזכיר הועד והעמותה ושל ועדות הקבע ויפרסם זאת
באתר העמותה.
רפי הוידה
סעיף  17בכתב ההצבעה

יג .תיקון ותוספת לסעיף  29א) בסימן ה' :הועד

דברי הסבר מטעם המציע

 .1ראוי כי מייצגי העמותה בתחום
הכספי יפורסם באתר העמותה.

מוצע:
 .1שמות מורשי החתימה יפורסם באתר העמותה.
רפי הוידה
סעיף  18בכתב ההצבעה

יד .תוספת לסעיף  – 30סימן ו' :תקנון
מוצע:
 .1סעיף  .30א) ירשם מה שנרשם בסעיף  30הקיים.
 .2סעיף  .30ב) ועדת תקנון בת חמישה חברי העמותה
תמונה מדי שנה ע''י ועד העמותה בסמוך לאחר
התקיימות הבחירות לועד העמותה .ועדת התקנון תגיש
את המלצותיה מדי שנה לועד העמותה ולאסיפה
הכללית.

 .1בשנים האחרונות חלו שינויים
תכופים בתקנון העמותה בעת
האסיפות הכלליות השנתיות.
 .2מן הראוי כי תמונה ועדת קבע על פי
התקנון אשר תפעל במהלך כל השנה
לבחינת נושאים תקנונים בשיתוף
פעולה עם כלל חברי העמותה ותגיש
את המלצותיה הן לועד העמותה והן
לאסיפה הכללית.
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
דברי הסבר מטעם המציע

החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
בתקופה האחרונה אנחנו עדים לכך
הצעה לשינוי תקנון – תוספת לסעיף  3ו – הוועד לא
רועי שלומי
יקבל כחבר בעמותה עובד בעמותה ,או קרוב משפחה של שמנכל העמותה ,יורם הכהן ,ואחותו,
סעיף  19בכתב ההצבעה
בתיה הכהן,
עובד בעמותה כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח.
פועלים בעמותה ,מצביעים באספות
הכלליות תוך ניגוד עניינים גמור
בעניינים הנוגעים לפעילות מנכ"ל
העמותה .יש להימנע ממצבים כאלו
בעתיד.
כעמותה שחרטה ,בין השאר ,על דגלה
הוספת סעיף (.3ט) ,לרבות סעיפי המשנה (.3ט)( )1ו-
יהודה דויטש
את קידום האינטרנט בישראל ,היא
(.3ט)( ,)2יחד עם תיקון סעיף (.7א) לתקנון –
סעיף  20בכתב ההצבעה
מתנהלת באמצעים פחות אינטרנטיים
ופחות מתקדמים .התקשורת בין חברי
(.3ט) חברי עמותה ימסרו לכל הפחות אמצעי קשר
העמותה לרוב מתקיימת בכנסים או
אלקטרוני אחד המאפשר שליחת הודעות ממוכנת
באסיפות כלליות .פורום חברי
לשימוש מוסדות העמותה ,ואשר יהיו מוכנים לקבל בו
העמותה שהוקם בעקבות פעילות של
תקשורת מצד חברי עמותה אחרים .אמצעי קשר אלה
יתועדו בפנקס החברים ויהיו גלויים לשאר חברי העמותה מציע הצעה זו ,הוא לא פתרון אם הוא
לא נמצא בשימוש .לכן על מנת לקיים
בהתאם לחוק העמותות.
את מטרות פנקס החברים כפי שהוא
( )1אמצעי הקשר הראשוני הוא כתובת הדוא"ל
בא לידי ביטוי בהנחיות הרשם לניהול
המוזכרת בסעיף . 7א(.
( )2לחברי העמותה תינתן שהות של  30יום מכניסת עמותות ,הצעה זו מעדכנת את תוכן
הפנקס על מנת לאפשר לחברי
סעיף זה לתוקף לעדכן את פרטי לאמצעי קשר אחר.
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
במהלך תקופה זו לא ימסרו פרטי אמצעי הקשר כאמור
לחברי עמותה אחרים.
שינוי סעיף (.7א) –
במקום "או שישלח במסר אלקטרוני לטלפון הנייד של
החבר” .יבוא "או במסר אלקטרוני לאמצעי הקשר שמסר
החבר על פי סעיף .3ט)".

דברי הסבר מטעם המציע
העמותה לתקשר ביניהם ללא תיווך של
מערכות מנוטרות.
הצעה זו גם מבהירה כי אמצעי הקשר
המתועד בפנקס החברים המשמש על
פי התקנון לצורך תקשורת של
העמותה עם חבריה ,הוא הוא האמצעי
שחברים אחרים יכולים לתקשר עם
החבר בהתאם להוראות החוק ,התקנון
והרשם ,ועל כן חייב להיות גלוי לחברי
העמותה.
הבהרה בצד ההצעה טיעונים כגון
פגיעה בפרטיות או שפנקס החברים
הנו מאגר רשום אינם רלוונטיים .לצערי
נאלצתי להתמודד עם טיעונים אלה
מצד המחזיקים בפנקס החברים,
ועם כל הערכתי אליהם לרוחב ידיעתם
וניסיונם ,מדובר בטיעון חסר תוקף.
חברי עמותה מצטרפים מתוך מודעות
לחוק העמותות ולתקנון העמותות ,ואם
אין זה המצב ,הרי שהבעיה אינה
בסעיף זה או אחר בתקנון או בחוק
אלא בצורת גיוס החברים ,ויש לפתור

אסיפה כללית  – )18.6.2018( 2018ריכוז הצעות חברי העמותה לשינויי תקנון
(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה
יהודה דויטש
סעיף  21בכתב ההצבעה
בדומה לסעיף ההצבעה
הקודם ,אך ללא סעיפי
המשנה (.3ט)( )1ו-
(.3ט)(.)2
לבקשת המציע ,ההצבעה
על סעיף זה תיערך רק
במידה וההצעה הקודמת
(סעיף  20בכתב ההצבעה)
לא תתקבל.

דברי הסבר מטעם המציע

בעיה זו מבלי לפעול בניגוד לחוק או
לתקנון העמותה.
הוספת סעיף (.3ט) ,יחד עם תיקון סעיף (.7א) לתקנון – כעמותה שחרטה ,בין השאר ,על דגלה
את קידום האינטרנט בישראל ,היא
מתנהלת באמצעים פחות אינטרנטיים
(.3ט) חברי עמותה ימסרו לכל הפחות אמצעי קשר
ופחות מתקדמים .התקשורת בין חברי
אלקטרוני אחד המאפשר שליחת הודעות ממוכנת
העמותה לרוב מתקיימת בכנסים או
לשימוש מוסדות העמותה ,ואשר יהיו מוכנים לקבל בו
באסיפות כלליות .פורום חברי
תקשורת מצד חברי עמותה אחרים .אמצעי קשר אלה
יתועדו בפנקס החברים ויהיו גלויים לשאר חברי העמותה העמותה שהוקם בעקבות פעילות של
מציע הצעה זו ,הוא לא פתרון אם הוא
בהתאם לחוק העמותות.
לא נמצא בשימוש .לכן על מנת לקיים
את מטרות פנקס החברים כפי שהוא
שינוי סעיף (.7א) –
בא לידי ביטוי בהנחיות הרשם לניהול
במקום "או שישלח במסר אלקטרוני לטלפון הנייד של
החבר” .יבוא "או במסר אלקטרוני לאמצעי הקשר שמסר עמותות ,הצעה זו מעדכנת את תוכן
הפנקס על מנת לאפשר לחברי
החבר על פי סעיף .3ט)".
העמותה לתקשר ביניהם ללא תיווך של
מערכות מנוטרות.
הצעה זו גם מבהירה כי אמצעי הקשר
המתועד בפנקס החברים המשמש על
פי התקנון לצורך תקשורת של
העמותה עם חבריה ,הוא הוא האמצעי
שחברים אחרים יכולים לתקשר עם
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(מומלץ לקרוא מסמך זה יחד עם המסמך בו מסומנים השינויים על-גבי נוסח התקנון הנוכחי של האיגוד)
מספור סעיפי התקנון יותאם בהתאם לתוצאות האסיפה ולפי סדר כרונולוגי
החבר שהעלה את ההצעה נוסח שינוי התקנון המוצע
ומספר הסעיף בכתב
ההצבעה

דברי הסבר מטעם המציע
החבר בהתאם להוראות החוק ,התקנון
והרשם ,ועל כן חייב להיות גלוי לחברי
העמותה.
הבהרה בצד ההצעה טיעונים כגון
פגיעה בפרטיות או שפנקס החברים
הנו מאגר רשום אינם רלוונטיים .לצערי
נאלצתי להתמודד עם טיעונים אלה
מצד המחזיקים בפנקס החברים,
ועם כל הערכתי אליהם לרוחב ידיעתם
וניסיונם ,מדובר בטיעון חסר תוקף.
חברי עמותה מצטרפים מתוך מודעות
לחוק העמותות ולתקנון העמותות ,ואם
אין זה המצב ,הרי שהבעיה אינה
בסעיף זה או אחר בתקנון או בחוק
אלא בצורת גיוס החברים ,ויש לפתור
בעיה זו מבלי לפעול בניגוד לחוק או
לתקנון העמותה.

