
 
 ת   ק   נ   ו   ן

 
 ש  ל

                                  
 , ע"רמרכז  אירופה  יוצאיארגון  

 
 
 

                                  

 השם, המען והמטרות                        :סימן א' 

 

  ."ארגון יוצאי מרכז אירופה ע"ר"שם העמותה הוא  .1

 .אביב –מקום מושב העמותה הוא תל  .2

 ואת שעלו לישראל מארצות מרכז אירופההיהודים מייצגת את  העמותה .3
מדינת קבע בו/או תושבי ( )להלן: "יוצאי מרכז אירופה"צאצאיהם לדורותיהם 

 ישראל המזדהים עם מטרות הארגון וערכי הליבה שלו.

 ומטרותיה הן: קהילתי–חברתי העמותה היא גוף 

 , מדי פעם,, כפי שתמצאהנושאיםו לסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחים .א
 .ולנכון למועיל

או מצדיק  לפעול למען, ובשם יוצאי מרכז אירופה בכל עניין שלדעתה מחייב .ב
 פעולה, כאמור.

ותרבות  להקים ולנהל מפעלי סעד, בריאות, חברה, מדע, חינוך ליזום, לעודד, .ג
ו ומוסדות צדקה אחרים, ובלבד  שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמש

 מטרה מהמטרות הנ"ל.

ובתפוצות,  דומות בישראל ים עם אגודות וארגונים שמטרותיהםקשר לקשור .ד
 ולבצע תפקידים בשיתוף אתם.  

 בכדי להגשים את מטרותיה רשאית העמותה, בין יתר הדברים: .4

העירוניים  להופיע בפני כל בתי המשפט ובפני כל המשרדים הממשלתיים, .א
 ובחו"ל. או מוסדות אחרים בישראלוהמקומיים, ובפני כל רשויות 

נדים  לרכוש זכויות ולקבל על עצמה התחייבויות ולרכוש נכסים נדים ובלתי .ב
ולעשות  וזכויות בהם, וכן למכרם, להעבירם ולשעבדם, להשכירם, להחכירם

 בהם כל פעולה שהיא.

מכל סוג  לקבל תרומות ומתנות, זכויות הנובעות מצוואות, מענקים ותקבולים .ג
 שהוא.

את  לעשות כל פעולה אחרת המותרת לפי חוקי מדינת ישראל ושאינה סותרת .ד
  העמותה. מטרות

 

העמותה תשתמש בכל הכנסותיה ונכסיה אך ורק למימוש מטרותיה ובכל 
                                                                                                                                              בין חבריה.       ונכסיה  לא תהיה רשאית לחלק את הכנסותיהמקרה 
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 סימן   ב':  החברות   בעמותה

 

כמפורט בסעיף  –יוצאי מרכז אירופה ו/או אחרים בעמותה  יכולים להיות חברים  .5
 דמי חבר בהתאם ין זה ע"י הנשיאות, אשר משלמיםילענ ושאושר לעיל, 3

בהתאם להוראות  אם הופטרו מהתשלום, כולו או חלקו,אלא להוראות תקנון זה 
 תקנון ו/או בהתאם להחלטת הנשיאות. 

 אחד מהאופנים הבאים:הצטרפות לעמותה תיעשה ב .6

במקום ש עד הסניףוהמבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש בקשה בכתב לו .א
קבלה שתוקם  דתלנשיאות העמותה. וע –מגוריו של המבקש, ובאין סניף כזה 

ותחליט, לפי שיקול  בכל סניף ו/או ועדת קבלה מטעם הנשיאות תדון בבקשה
לא אושרה בקשתו, יוכל  דעתה הבלעדי, באם לאשר קבלתו של חבר אם לאו.

 .האסיפה הכללית המבקש לערער על ההחלטה

 במתן הודעה בכתב. בר יכול לעבור מסניף לסניף אחר,ח .ג

דמי החבר  סכום י שיקול דעתה הבלעדי, אתלפמדי פעם, נשיאות תיקבע, ה .ד
אחרים שעל חברי העמותה ו/או על הסניפים לשלם לעמותה,  ותשלומים

  לרבות מתן פטור מלא או חלקי.

אך הוא לא יהיה זכאי יהיה זכאי ליטול חלק בכל פעילות העמותה,  חבר חדש  .7
זכאי ונים לחברותו ולא יהיה החודשים הראש 3-לבחור את מוסדות העמותה ב

  .החודשים הראשונים לחברותו 6-להיבחר למוסדות העמותה ב

 של חבר בעמותה פוקעת בקרות אחד או יותר מאלה:  וחברות .8

    –, ובחבר  שהוא תאגידלצמיתות במות החבר או בגריעת כשרותו המשפטית .א
  עם קבלת החלטה על פירוקו או עם קבלת צו לפירוקו.

 

עד הסניף של החבר, ווימסר בכתב לבהודעת חבר על פרישתו מהעמותה שת .ב
ימים ממועד  15בתום  לנשיאות העמותה. החברות תפקע –ובאין סניף כזה 

 .ההודעה מסירת

     לא יוצא חבר .הוצאת חבר מן העמותה על פי החלטה של נשיאות העמותהב .ג
     אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפני הנשיאות, ורק אחד

  טעמים הבאים:או יותר מן ה
 

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;  .1

 החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  .2

 ;החבר לא קיים את הוראות התקנון או את החלטות הנשיאות  .3

  .קלנדריות רצופותשנתיים חבר לא שילם דמי חבר בגין ה .4

 

        לחבר העמותה תינתן עדיפות על פני מי שאינו חבר עמותה בקבלת שירותי .9
  העמותה, לבתי הורים, מחלקות סיעודיות ודירות שברשות העמותה.

                                                

 סימן  ג':  מוסדות  העמותה
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  המוסדות של העמותה הם:    .10
 

 הועידה השנתית. -  א.   האספה הכללית, בתקנון זה       

 דה השנתית הבוחרת.הועי -    . שלישיתב.   כל ועידה        

 הנשיאות.  - , בתקנון זה                     המנהלג.    הועד        

            המבקר.הגוף ועדת ביקורת או   -  ד.   ועדת הביקורת, בתקנון זה        

 ה.  בית דין  כבוד.        

 .ו.   ועדת הכספים        

 הסניף ז.          

 יותיו ותפקידיו של כל אחד מאלה יהיו כאמור בתקנון זה או בכלהרכבו, סמכו        
 החלטה שהתקבלה על פי הוראה מהוראותיו.        

                                                 

 ה :   הועידסימן  ד'
 

היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה תחייבנה את יתר השנתית הועידה  .11
 חברים של העמותה.ואת כלל ה המוסדות

אשר ייבחרו מעת לעת בהתאם  נציגי סניפים,, הועידה תהא מורכבת מצירים
 להוראות תקנון זה.

 לפחות אחת לשנה.השנתית הנשיאות תכנס את הועידה  .12

דרישה  הנשיאות רשאית לכנס בכל עת ועידה שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי .13
  חברי העמותה.או של עשירית מכלל  ועדת הביקורתבכתב של 

או שהם  הועידה השנתית תדון ותחליט בכל העניינים שיש להם חשיבות עקרונית .14
יוצאים מגדר תפקידו או מתחומו של סניף, ובלי לגרוע בכלליות האמור, בעניינים 

                                                     המפורטים בסעיף זה                                                                                   

דינים וחשבונות על פעולות הנשיאות, ועדת הכספים והגוף המבקר,  .א
אישור הדו"ח הכספי השנתי אישורם של דינים וחשבונות  אלה, לרבות 

 והדו"ח המילולי.

בפני השלטונות והרשויות  , לרבות העמותה וחבריהייצוג האינטרסים של  .ב
 סמכות וכן בפני גופים וארגונים לאומיים ובינלאומיים למיניהם.המו

הצעות והמלצות בדבר יישום מטרות העמותה ודרכים לפיתוח פעולותיה                  .ג
 והרחבתן.

, או הגוף המבקר )הנשיאות(, ועדת הביקורת הלנמהחברי הוועד בחירת  .ד
 וחרת()בדרך כלל בוועידה השנתית הב ברי בית הדין של כבודח

                  מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו. .ה

ועידה בתקנון זה וכן כל עניין שיובא בפניה ע"י                 וכל עניין אחר המיוחד ל .ו
  הנשיאות או הגוף המבקר, לפי העניין.

 

ועידה שלא מן המניין תדון ותחליט אך ורק בעניינים שיוחדו לה ע"י הנשיאות,             .15
, בעניינים שהוגדרו באותה דרישה 13אם כונסה על פי דרישה, כאמור בסעיף ו
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 בלבד.

 את סדר 14הנשיאות קובעת את התאריך, את המקום ובנתון להוראות סעיף  .16

 היום של כל ועידה.

צירי הוועידה יכהנו וישמשו בתפקידם בכל ועידה שנתית וכן בכל ועידה שלא מן  .17
 . בוחרת אחת למשנה.שתכונס בין ועידה שנתית  יןיהמנ

כל ועידה לכל ציר קול אחד והחלטות הועידה תתקבלנה ברוב קולות של ב .18
 המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

תקבע את סדרי תתנהל ותדון בנושאים הכלולים בסדר יומה בלבד. וכל ועידה  .19
ועידה או אחד מסגניו. ראש ה דיוניה, ובלבד שינוהל פרוטוקול שייחתם ביד יושב

להחליט על המשך דיוניה  יכולה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ועידה שנתית
 וסף שתאריכו ומקומו ייקבעו ע"י הנשיאות.נבכנס 

הסמכויות  למעט רשאית לאצול לנשיאות מסמכויותיה,הועידה השנתית  .20
 .1980כוח חוק העמותות, התש"מ  בלבד על פי המסורות לה 

                                                             

 סימן   ה':   ה נ ש י א ו ת
  

   חברים בהרכב הבא:  9 הנשיאות תמנה .21

)בסה"כ  ועוד חבר אחד מכל סניף תל אביבוב יושבי ראש הסניפים בירושלים א. 
 .חברים( 4

שיציעו , מקרב מועמדים חברים שיבחרו על ידי צירי הוועידה הבוחרת 5 .ב
 עצמם לכהונה בנשיאות.

לצרף חברים בכל מקרה שאין  , בין ועידה בוחרת אחת לשנייה,הנשיאות רשאית .22
 על פי המפורט להלן. 21בסעיף  הרכב מלא כפי שנקבע

 עידה השנתיתויתפנה מקומו של חבר הנשיאות, יכנס במקומו, לתקופה שעד לו .23
    - הקרובה הבוחרת

 מי שיתמנה במקומו לתפקיד זה. –,עילל )א(21אם התמנה על פי סעיף  .א

הבא אחריו לפי תוצאות הבחירות בוועידה  – )ב(21אם נבחר על פי סעיף  .ב
 השנתית הבוחרת האחרונות. 

 נבצרות מכהונה כחבר נשיאות. .24

נשיאות שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, ימונה לו מחליף והוראות חבר  .א
יין זה, כהגדרתה המשפטית "נבצרות" לענלעיל יחולו על מינוי זה.  23סעיף 

 כפי שתהיה במועד הרלוונטי. 

 

 

 

ישיבות נשיאות רצופות, ללא צידוק לדעת הנשיאות,  3השתתפות ב אי  .ב
יחולו  23בנשיאות והוראות סעיף חבר תהווה עילה להפסקת חברות ה

 בהתאמה. 

 העמותה. ענייניהנשיאות מייצגת את העמותה כלפי חוץ ומנהלת את  .25
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     שאית להסדיר את ניהול עניני העמותה על ידיה ואת כל הכרוך הנשיאות ר א.  .26
ה, ותילרבות אופן השתתפות חבריה בישיבבכך, כפי שתמצא לנכון ולמועיל, 

  ובלבד שינוהל פרוטוקול מכל החלטותיה.

נשיאות, בישיבתה הראשונה לאחר ועידה בוחרת, תבחר מקרב חבריה את ה ב.
  ת לו ממלא מקום.יו"ר הנשיאות ורשאית היא למנו

יו"ר הנשיאות יוכל להזמין מוזמנים להשתתף בישיבה או בישיבות  ג.
 הנשיאות, ללא זכות הצבעה.

 580027688נציג של ארגון עולי מרכז אירופה )חיפה( )ע"ר( עמותה מס'  
 יוזמן לכל ישיבות הנשיאות, כמשתתף קבוע, ללא זכות הצבעה.

למרות האמור לעיל,  .תקופות כהונה רצופות 2יו"ר הנשיאות יוכל לכהן  ד.
מהמשתתפים בבחירה בהתאם לס"ק ב' לעיל ניתן יהיה  75%ברוב של 

לבחור ביו"ר מכהן לתקופת כהונה נוספת )שלישית( אך לאחריה לא ניתן 
 יהיה עוד להאריך תקופת כהונתו.

   תפקידים ונושאי משרה בעמותה הנשיאות תקבע אילו מחבריה ו/או בעלי א.  .27
זכאים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה לבצע בשמה 

 שבסמכותה. פעולות

את העמותה תחייבנה חתימותיהם של שניים החותמים יחד, בצירוף שמה ב.  
של העמותה, מודפס או מוטבע בחותמת. הנשיאות תקבע את זהותם ואת 

 .של החותמים בשם העמותה הרכבם

לא  חלטות הנשיאות תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים,ה .28
נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הנשיאות פה אחד יכול שתתקבל בכתב גם 

 שלא בישיבת הנשיאות.          

 
 ורואה  החשבון רקהגוף המב/ועדת הביקורת סימן  ו'  :   

 

אולם הוועידה  השנתית הבוחרת.עידה וורואה החשבון ייבחרו בו ועדת הביקורת .29
 תוכל לבחור בגוף מבקר במקום ועדת הביקורת.הבוחרת השנתית 

הגוף  חברים שייבחרו על ידי הועידה השנתית הבוחרת. 3מנה ת ועדת הביקורת .30
 המבקר יהיה רואה חשבון שאינו חבר העמותה.

 בעלי תפקיד אחר בעמותה אויהיו חברי עמותה, שאינם ועדת הביקורת חברי  .31
 בתאגידים הקשורים לה או מצויים בחשש לניגוד עניינים עמה.

לקבל מידע מלא על כל פעולות  םרשאי והגוף המבקר יהיועדת הביקורת או  .32
 בעלי התפקידים ונושאי המשרה בעמותה. העמותה, מכל הגופים

 השנתית.  ועידהלו הםהגוף המבקר ידווח על ממצאיועדת הביקורת או  .33

   מבקר ותקבע את שכרו. רואה חשבון אחת לשנה, תמנה, הועידה השנתית  .34

 

 

                                               

 סימן  ז':  בית  דין  הכבוד 
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שופטי כבוד שייבחרו בועידה השנתית  בית דין כבוד ארצי מורכב משלושה .35
 בתל אביב. –מקום מושבו הבוחרת. 

 כספים אינם כשירים להיבחרוחברי ועדת הועדת הביקורת חברי הנשיאות, 
 כשופטים של בית הדין.                                                  

ויקבע את  או הרכב אחר, כפי שבית הדין יקבע, בית הדין יישב בהרכב של שלושה .36
שתינתן לצדדים לעניין שיובא בפניו הזדמנות  סדרי הדין בפניו בעצמו. ובלבד

 ותיהם.                                                                                                              נאותה להשמיע את טענ

סניף  למעט –בית הדין ידון בכל עניין שיובא בפניו ע"י הנשיאות, ועד של סניף  .37
כן  –או ע"י חבר העמותה. כמו  –הרשום בתור עמותה בהתאם להוראות תקנון זה 

ככל עמותה,  ידון בית הדין בערעור על החלטת בית דין של סניף הרשום בתור
  שיהיה כזה.

 בית הדין ייתן בכל עניין החלטה שתיראה צודקת.   .38

                                  

 :   ועדת   הכספים   הארצית סימן   ח'                              
      

   ספים.לעמותה תמונה ועדת כ .39

את  תמנה ועדת כספים ותקבע ,בישיבתה הראשונה לאחר בחירתה ,הנשיאות .א
 סמכויותיה, תפקידיה ויושב ראש שלה.

 עדת הכספים חברי ארגון שאינם חבריוהנשיאות רשאית למנות כחברים בו .ב
 נשיאות. יחבר ויהיורוב חבריו נשיאות, ובלבד שיו"ר הועדה 

 חברים. 5 ולא יעלה על  3 מיפחת מספר חברי ועדת הכספים הקבועים לא  .ג

 על ועדת הכספים לייעץ לנשיאות בעניין עריכת תקציבים, דוחות כספיים .40
 ומאזנים של העמותה וכל שלוחותיה.                    

                                                                  

 סימן   ט':   ס נ י פ י ם 

  

עידה והופים ברחבי הארץ, כפי שייקבע, מדי פעם על ידי לעמותה יהיו סני .41
 .השנתית, על פי המלצת הנשיאות

, מוסדותיו, ההליכים בסניף, הגופים המנהלים את הסניף וכל שאר ףעילות הסניפ .42
על ידי  הסניף, כפי שייקבע, מדי פעם,בנוהל ההוראות בדבר פעילותו יקבעו 

 הנשיאות

 .עמותהכאין סניף רשאי להירשם  .43

 

                               
 

 סימן   י':   הוראות   כלליות 
 

 אחוז 50המניין החוקי לישיבות כל מוסדות הארגון השונים יהיה בנוכחות של  .44
לפחות מחברי אותו מוסד, לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב 
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ה נוספת, בהזמנה, יראו את הישיבה כנדחית בחצי שעה, ללא צורך בהזמנ
 שר יהיה. אובישיבה זו יהיו הנוכחים רשאים להחליט יהיה מספרם 

של אותה  סדר היום של מוסד ממוסדות הארגון תכלול אתהזמנה לישיבה  .45
 ישיבה. 

במתן יעשה תמוסד ממוסדות העמותה, לרבות סניפיה, הזמנה של ישיבה של  .46
ף באותה לכל הזכאים להשתת)בכל אמצעי תקשורת אפשריים(  בכתבהודעה 

 ויתרו על קבלת הודעה כאמור. –ישיבה, אלא אם כל הזכאים להשתתף בישיבה 

 
  סימן יא: בחירות

 

 שנים. 3 -העמותה תקיים בחירות למוסדותיה בוועידה השנתית הבוחרת אחת ל .47

 נשיאות  תקבע את המועד להתכנסותה של ועידה בוחרת  ותודיע על כך לסניפיםה .48
   ימים מראש.  135לפחות 

 
 בהודעתה תקבע הנשיאות את מספר צירי הוועידה ואת חלקו היחסי של 

 חברי הסניף אותה עת. בקביעת החלק כל סניף במספר זה על פי מספר 
 היחסי יעוגל מספר הצירים לכל סניף כך שעודף של חצי ומעלה יעוגל כלפי 
 מעלה ועודף הקטן מחצי יעוגל כלפי מטה. אם כתוצאה מהעיגול יווצר 

 או חוסר במספר הצירים יושלם החסר על פי העודף הגדול ביותר עודף 
  מבין התוצאה היחסית שבין הסניפים.

 

 הבחירות למוסדות הארגון והסניף תהיינה בחירות ישירות וחשאיות. .א

 חירות יכריע רוב קולות המצביעים, אם אין בתקנון זה הוראה אחרת.בב .ב

 המצביעים. יותר של קולותחירות יבחרו אלה שקיבלו את המספר הגדול בבב .ג

 צירים לוועידה הבוחרת, חברי הארגון וחברי כל המוסדות האחרים שלה .ד
הארגון יצביעו אך ורק לפי הכרתם ואמונתם ואינם קשורים לכל הוראות או 

  מחויבויות שהן באשר לתוצאות הצבעתם.

 "נוהל הבחירות"חירות לוועידה הבוחרת ובסניפים יבוצעו בהתאם ועל פי הב .ה
מצורף לתקנון זה, כפי שיעודכן ו/או יתוקן על ידי הנשיאות, מדי פעם. עדכון ה

יום לפני החלטת  60ו/או שינוי נוהל בחירות יכול שייעשה לא יאוחר מ 
    הנשיאות על המועד לקיום הבחירות.

    

   כשירות לבחור ולהיבחר .49
 

נאים רשאי להציג מועמדות בסניף ובוועידה הבוחרת מי שעונה על כל הת .א
  הבאים:

 

מועמדותו  קודם למועד הגשת חודשים 6חבר הארגון ברציפות לפחות  .1
 ובמועד זה לא פקעה חברותו.

 

שנה האת דמי החבר בגין  ,במלואם, מועמדותועד מועד הגשת  ,לםשי .2
)גם אם הצטרף במהלך  לשנה בה נערכות הבחירות הקודמתהקלנדרית 
 .ותהשנה בה נערכות הבחיר וכן בגין אותה שנה(

גוף הקשור בנו עובד בשכר בארגון או בעמותה אחות או בתאגיד או אי .3
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 לארגון או לעמותה אחות או נשלטים על ידן.

ילם במועדם כל מי ששובוועידה הבוחרת רשאי לבחור למוסדות הסניף  .ב
הקודמת לשנה בה נערכות  ובמלואם את דמי החבר בגין השנה הקלנדרית

  . הבחירות תוכן בגין השנה בה נערכו הבחירות

   

 סימן   יב':   תיקון   התקנון   ופירוק   העמותה   מרצון

                             

ברוב של שני שלישים השנתית התקנון לא יתוקן אלא על פי החלטת הועידה  .50
 מצביעים בה. נוסח התיקונים המוצעים יישלח לכל הרשאים להצביעהממספר 

 יום לפני תאריך הועידה.  14 –לא יאוחר מ השנתית עידה ובו
 

ברוב של השנתית ועידה וה טעונה החלטה שלפירוק העמותה מרצון החלטה על  .51
, כאמור, יכולה שתכלול גם הוועידההחלטת  .המצביעים בה שני שלישים ממספר

לעניין הגוף שיימסרו לו הנכסים הצעה הצעות לעניין מינוי מפרק או מפרקים ו
 להלן.  52ור בסעיף הנותרים של העמותה, כאמ

תישלח לכל השנתית שעל סדר יומה הצעה לפירוק מרצון   עידהוההזמנה לו
 ימים מראש.  30ועידה לפחות ורשאים להצביע בה

 ההחלטה על פירוק העמותה מרצון תיקבע גם את היעוד של נכסי העמותה .52
ל"מוסד תרו אחרי שנפרעו כל חובותיה, ובלבד שהנכסים הנותרים יימסרו ושיו

שמטרותיו דומות למטרות ( לפקודת מס הכנסה, 2)9ציבורי" כמשמעותו בסעיף 
 בכל מקרה.     העמותה ולא יתחלקו בין חברי העמותה

 

 ביטוח ושיפוי נושאי משרה':   גסימן   י

 

, בכפוף לדין, להחליט על התקשרות העמותה בחוזה רשאיתהעמותה תהיה  .53
 כל אחת מאלה: לביטוח אחריות של נושאי המשרה בעמותה בשל

 
כלפי העמותה או  שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזותהפרת חובת הזהירות  .א

 כלפי אדם אחר;

 

הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה  .ב
 לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;

 
אחר בשל פעולה  חבות כספית שתוטל על בעל משרה לטובת אדם אחר או גוף .ג

שעשה מתוקף היותו נושא משרה בעמותה, ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום 
 לב.

 
 
 

 תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל כל אחת מאלה: העמותה א. .54

 
חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר או גוף אחר על פי פסק דין,  (1)

י בית המשפט, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על יד
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בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, ובלבד שאותה 
 פעולה בוצעה בתום לב ולטובת העמותה למיטב הבנתו.

 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  (2)
המשרה או שחוייב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי 

ידי אדם אחר או גוף אחר או באישום פלילי העמותה או בשמה או ב
שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה 
בעמותה, ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום לב ולטובת העמותה למיטב 

 הבנתו.
 

העמותה תחליט לגבי כל מקרה נתון מה יהיה סכום השיפוי אשר לו יהיה  ב.
 זכאי נושא משרה.

 

ונה הסמכות להחליט, במקרים שתמצא לנכון, שלא לשפות נושא לעמותה נת ג.
 משרה כלל.

 
 

  -הוראת שעה
 

השנתית הבוחרת יהיו  בחירות למוסדות בוועידה לעיל,  47למרות האמור בסעיף 
 שנים . 4באופן חד פעמי לאחר 
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