תקנון עמותה ישראלית להשתלות דנטליות ע"ר 58-038-052-5

)Israeli Association of Oral Implantology (IAOI
סימן א' :מטרות העמותה
"העמותה הישראלית להשתלות דנטליות" )להלן " :העמותה"( ,הינה ארגון מקצועי שאינו למטרות רווח.
מטרתה  -לקדם את הצרכים המקצועיים של החברים .מטרה זאת תוגשם על ידי קידום מקצועי במישור
הלאומי והבין לאומי ,קידום שיטות מודרניות להשתלות שיניים ,קידום המידע הזורם בין המוסדות
האקדמיים והמרפאות ,אבטחת איכות בהשתלות ,כמו גם מידע בלתי תלוי לציבור הצרכנים באשר
לשיטות המוכרות בענף .כל זאת בכפוף להוראות פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל"ז.1976-
אלה יושגו בין היתר תוך הסתייעות באמצעים הבאים:
)א(

קידום הידע המקצועי של רופאי השיניים הכלליים בישראל בתחום ההשתלות הדנטליות.

)ב (

הקמת תכניות לימודים ומסגרות הכשרה לרופאים ,טכנאים וצוותי מרפאות שיניים בארץ
ובחו"ל;

)ג(

ארגון ימי עיון ,קונגרסים וכנסים מדעיים לצרכי הכשרה מקצועית בארץ ובחו"ל;

)ד (

שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים,חברות לשיווק דנטאלי ,תאי רופאי השיניים בארגונים
מקצועיים מקבילים ,בארץ ובחו"ל.

)ה(

מיסוד מדע ההשתלות בתכניות הלימוד האקדמיות ,כשיטה המוכרת ברפואת שיניים;

)ו(

הזמנה וקידום מחקרים;

)ז (

פרסום והפצה של עבודות מדעיות ותוצאות מחקרים;

)ח(

קידום והפצת ספרות מקצועית;

)ט(

ניצול האינטרנט ואמצעיים אלקטרוניים אחרים לקידום הרמה וההכשרה המקצועית;

)י(

הקמה וקידום של קבוצות לימוד ,בארץ ובחו"ל;

)יא(

פעילות להעלאת המודעות לציבור הצרכנים באמצעות פרסום ,כנסים ,עלונים.

סימן ב' :חברות
.1

קבלת חברים
)א(

חבר בעמותה יכול שיהיה  -רופא שיניים ,טכנאי שיניים ,שיננית או נציג שמי מתאגיד מתחום
רפואת השיניים או הרפואה – המעוניין בקידום מטרות העמותה ותכליתה )להלן"חבר" " /חבר
העמותה"( .

)ב (

החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלת העמותה בקשה בלשון זו:
"אני )שם ,מען ומספר זהות  /מספר ח.פ (.מבקש להיות חבר ב"עמותה ישראלית להשתלות
דנטליות" .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את
הוראות התקנון ,את החלטות האסיפה הכללית ואת החלטות מוסדות העמותה".
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-2)ג(

כל חבר אשר יצטרף לעמותה יירשם במקביל כחבר ב"קונגרס המשתילים הבין-לאומי" –

ICOI

) ,(International Congress of Oral Implantologistsוכן כחבר ב"עמותה הגרמנית להשתלות
דנטליות" – ) - DGOI (Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologieללא תוספת בדמי החבר,
אלא אם ביקש בכתב שלא להירשם לאיזה מהארגונים דלעיל.
)ד (

תנאי לקבלת חברות – הגשת בקשה לידי חבר בהנהלת העמותה באמצעות מילוי טופס הרשמה.
הבקשה לחברות יכולה להישלח בדואר ו/או פקס ו/או בדואר אלקטרוני.

)ה(

ההחלטה בדבר אי קבלת המבקש כחבר העמותה נתונה בידי הוועד; במקרה של סירוב  -רשאי
מגיש בקשה לחברות להגיש ערעור בכתב ,תוך חודש ,לוועד והערעור ידון בישיבת האסיפה
הכללית הקרובה.

)ו(

.2

חבר עמותה ייחשב ככזה אם עמד בכל תנאי התקנון לענין הצטרפות לעמותה ושילם את דמי
החברות לעמותה כמתחייב.

זכויות וחובות של חבר
)א(

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא
זכאי לבחור להנהלת העמותה ולועדת הביקורת.

)ב (

חבר עמותה זכאי להיבחר להנהלה ו/או לועדות העמותה אם הוא עומד באחת או יותר
מהתנאים המפורטים להלן:
 (1ברשותו תעודת  Fellowבתוקף מטעם ה.ICOI -
 (2ברשותו תעודת  Diplomatבתוקף מטעם ה.ICOI -
 (3הוא חבר בעמותה מעל ארבע שנים.

)ג(

חבר עמותה זכאי להיבחר כחבר הנהלה מורחבת גם אם אינו עומד בקריטריונים שבסעיף .2ב,
אך ללא זכות החלטה בישיבות ועד.

)ד (

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

)ה(

חבר עמותה זכאי לעיין בדוחות כספיים של העמותה.

)ו(

 .1ההנהלה תקבע דמי חברות שנתיים שתשלומם יהיה חובה על חבר בגין שנה קלנדארית )1
בינואר –  31דצמבר( .תשלום זה איננו בר החזרה.
 .2במקרה של הוצאה כספית חריגה תהיה רשאית ההנהלה להביא להצבעה בפני האסיפה
הכללית בקשה להטיל על חברי העמותה תשלום נוסף לפי הצורך.

.3

)ז (

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת
חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

)ח(

רשאית הנהלת העמותה להחליט על שינוי גובה דמי החברות השנתיים.

אסור לחבר בעמותה ליהנות מחשבון הוצאות למטרות אשר אינן זהות עם מטרות העמותה  ,או
)ט(
מכל הטבה אחרת .הוצאות מהותיות אשר יוצאו על ידי חברי העמותה יאושרו מראש על ידי
הוועד ברוב אשר לא יפחת מ –  75%מכלל המצביעים באותה הישיבה.
פקיעת חברות
)א(

החברות בעמותה פוקעת -

-3 (1במות חבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -בפירוקו;
 (2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלת העמותה  90יום מראש ואינה
פוטרת אותו מאחריות למילוי כל התחייבויותיו הכספיות לעמותה.
 (3בהוצאתו מן העמותה.
האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת וועדת ביקורת ו/או ההנהלה ,להחליט על הוצאת חבר מן
העמותה מאחד הטעמים הבאים:

)ב (

 (1החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטה של האסיפה הכללית ו/או ההנהלה;
 (2החבר לא שילם את דמי החברות השנתיים למעלה מ –  90יום לאחר מועד התשלום האמור;
 (3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 (4החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 (5הרחקה אפשרית רק מסיבות חשובות במיוחד .על הרחקה יוחלט בועדת ביקורת שתציג
החלטתה בפני ההנהלה לאחר שימוע .החלטה על הרחקה תלווה בהסברים מנומקים בכתב
שיוגשו לחבר בדואר רשום .כנגד החלטת הרחקה יוכל החבר המורחק לערער בפני האסיפה
הכללית הבאה.
)ג(

.4

לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו ,ולאחר שהתרתה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או יישלח
בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים ,ו/או בפקס ,ו/או בדואר אלקטרוני ובכל אמצעי אלקטרוני
אחר; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את פרטיו כפי שרשומים בפנקס החברים.ההודעה תחשב
שהתקבלה כעבור  48שעות משליחתה.

סימן ג':
.5

האסיפה הכללית

זמן ומקום
יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי ההנהלה.
אסיפה כללית מן השגרה תתקיים אחת לשנה.

.6

הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר עמותה בכתב ו/או באמצעים אלקטרוניים לפחות 20
יום מראש ותציין יום ,שעה ,מיקום וסדר יום לאסיפה.

.7

תפקידים של אסיפה כללית

-4האסיפה הכללית מוסמכת לעשות כל פעולה אשר מוקנית לה על פי חוק .מבלי לגרוע מכלליות האומר
לעיל ,האסיפה כללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת ,תדון בהם
ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה ,תחליט על אישורם ,ותבחר בחברי הנהלה ובועדת הביקורת.
כמו כן יוצג לחברים דו"ח כספי מפורט על שנת הפעילות שחלפה  .דו"ח זה יוצג לכל המאוחר באסיפה
הכללית הסמוכה לחודש ספטמבר של השנה הקלנדרית.
.8

מנין
)א( אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת
האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
)ב( לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא צורך
בהזמנה נוספת ,שעה לאחר מועד ההזמנה ולאותו מקום ,ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון
ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה ,והחלטתם תחייב את חברי העמותה לכל דבר ועניין.

.9

יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

.10

החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב
אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים תיערך הצבעה נוספת שעה לאחר המועד .לא הושגה הכרעה בהצבעה
האמורה ,יראו את ההצבעה ככזו אשר לא הצליחה וההצעה במסגרתה לא תעבור.

.11

פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
אסיפה כללית שלא מן המניין
הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין והוא חייב לעשות כן אם נתבקש בכתב ע"י לפחות 10%
מחברי העמותה או על פי דרישה של וועדת הביקורת.

סימן ד' :ההנהלה
)א( מס' חברי ההנהלה יהיה חמישה .אחד מהם הינו נשיא העמותה.
)ב(חברי ההנהלה יחלקו ביניהם את תפקידי הניהול השוטף של העמותה ובינהם את תפקיד הגזבר ומזכיר
העמותה.

.13

כשירות לכהונה בהנהלת העמותה

-5כשיר להגיש מועמדותו לכהן בהנהלת העמותה ובוועדת הביקורת כל חבר אשר עומד בתנאי סעיף )2ב( לתקנון זה.
נשיא העמותה יהיה בעל תעודת  DIPLOMATEבתוקף וכיהן לפחות שנה בהנהלת העמותה.
.14

תקופת הכהונה
)א(

ההנהלה תיבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים .הנהלה נבחרת תישאר בכל מקרה
תקפה ,עד לבחירת הנהלה חדשה .כל חבר הנהלה יבחר באופן אישי.

)ב (

תקופת כהונת הוועד מסתיימת בשנה קלנדארית ב  31 -בדצמבר ,הוועד הנבחר החדש ייבחר
באסיפה הכללית שתיערך במועד הסמוך ביותר לחודש ספטמבר של אותה שנה ,ויכנס לתפקידו
ביום  1בינואר בשנה העוקבת.

)ג(

חברי הוועד הנבחר יוזמנו ויקבלו פרוטוקול ישיבות הוועד המכהן לצורך חפיפה והעברת
התפקיד.

)ד (

בישיבות וועד אלו עד ל  31בדצמבר לא תהיה לחברי הוועד החדשים זכות הצבעה בישיבות
הוועד.

)ה(

כל חבר עמותה שכיהן בהנהלת העמותה היוצאת יכול להיבחר להנהלה הנבחרת.

)ו(

עם סיום חברות בעמותה – מסתיימת גם חברות בהנהלה.

)ז (

חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה; חבר ההנהלה יחדל
לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל .היה וחלק מחברי הנהלה מפסיקים פעילותם לפני תם
הכהונה ,יוחלפו ע"י חברים אחרים על פי בקשת החברים שנותרו בהנהלה עד לאישור כהונתם
בהנהלה ע"י האספה הכללית .היה וכל חברי ההנהלה מפסיקים את כהונתם לפני תם הקדנציה,
חייב הוועד לכנס אספה כללית בהקדם ולבחור הנהלה חדשה.

)ח(

נשיא העמותה נבחר על ידי האספה כללית .אורך כהונתו שנתיים )עם אפשרות הארכה לקדנציה
נוספת בלבד באישורה של האסיפה הכללית( .עם סיום כהונת הנשיא הוא ישמש "כנשיא יוצא"
כאשר במסגרת זו ,הוא יתמוך ,ילווה וייעץ לנשיא הנכנס בכל הנוגע לתפקידו ומסגרת פעילותו.
למען הסר הטוב יובהר ,כי לנשיא היוצא לא תהא כל זכות החלטה במסגרת ההנהלה וכי
זכויותיו יהיו כזכויות כל אחד מחברי העמותה.

.15

)ט(

נשיא העמותה זכאי להיבחר בתנאי שמילא לפחות תקופת כהונה בת שנה כחבר הנהלה פעיל.

)י(

נשיא העמותה רשאי להיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד לאחר הפסקה של תקופת כהונה
מלאה בהנהלה החדשה.

השלמת הנהלה
)א(

חבר הנהלה המפסיק פעילותו לפני תום תקופת הכהונה ,רשאית ההנהלה לקרוא לחבר בעמותה,
שהיה המועמד הבא בתור ברשימת המועמדים בבחירות לוועד ,למלא את תפקידו בהנהלה עד
לבחירתו או בחירת מחליף על ידי האסיפה הכללית שתכונס במפגש הבא של חברי העמותה.

-6)ב (

לא נימצא מועמד מתאים כאמור בסעיף ) 15א( ,רשאית ההנהלה לקרוא לחבר בעמותה לכהן
בהנהלה עד לבחירתו או בחירת מחליף על ידי האסיפה הכללית שתכונס במפגש הבא של חברי
העמותה.

)ג(

חבר הנהלה שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד
שישוב למלא תפקידיו.

)ד (

פיטורי חבר הנהלה אפשריים במקרים מיוחדים על פי סעיף  3ב'  ,על ידי החלטה פה אחד של
חברי ההנהלה האחרים רק לאחר פנייה בכתב לוועדת ביקורת ואישורה באופן זמני  ,עד לאישור
האסיפה הכללית הבאה שתכונס במפגש הבא של חברי העמותה.
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)ה(

הנהלת העמותה תודיע לחברים במכתב/בדואר אלקטרוני ,על הפסקת שירותו של אחד מחברי
ההנהלה.

)ו(

וועד העמותה ימשיך לפעול במתכונת מצומצמת עד לבחינת חבר הוועד במקום זה אשר הפסיק
לכהן במסגרתו.

ישיבות הנהלה
ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,מיקומן ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש בהן ודרך
ניהולן )לרבות באמצעות טלפון ,אינטרנט או כל מדיה חלופית אחרת( .הישיבה תקפה רק אם משתתפים
בה לפחות  2/3מחברי הועד.

.17

החלטות
החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה ההצעה .החלטות
יכולות להתקבל גם דרך מדיה ,טלפון או אמצעי אלקטרוני אחר ובלבד שכל חברי הועד שומעים ומזהים
את החבר.

.18

פרוטוקול
ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה .יועבר פרוטוקול באופן קבוע לחברי ועדת ביקורת שיתנו
דעתם בכתב לישיבת הועד הבאה.

.19

זכות הייצוג
ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה,
ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

.20

מזכירות
)א(

לשם ביצוע מטלות שוטפות ,טיפוח החברים בעמותה ויחסי ציבור ,תוקם המזכירות שתנוהל על
ידי מזכיר כללי החבר בעמותה .המזכירות רשאית להיות סמוכה אצל אחד מחברי ההנהלה.

)ב (

חבר הנהלה רשאי ,לאחר אישור ההנהלה ,לקבל החזר להוצאות ובתנאי שהוצאות אלו הינן
לצורכי העמותה בלבד.

)ג(

החלטות באשר לכוח אדם יתקבלו על ידי ההנהלה.

)ד (

ההנהלה תבחר ברוב קולות בעלי מקצוע נותני שרות לעמותה )יועץ משפטי  ,רואה חשבון וכ'(.

-7)ה(

כל הוצאה כספית מעל סכום שהוא פעמים סכום דמי החברות השנתיים ומעלה ,מחייבת קבלת 2
עד  3הצעות מחיר בכתב ,ככל שניתן לקבל הצעות כאמור .אישור ההוצאה יעשה ע"י הוועד
והצ'ק ייחתם ע"י שני מורשי החתימה של העמותה.

סימן ה' :הנהלה מורחבת
)א(

ההנהלה המורחבת מאוישת ע"י עד ) 4ארבעה( חברי עמותה.

)ב (

חברי ההנהלה המורחבת שאינם חברי הנהלה ימונו ו/או יסיימו תפקידם על ידי ועד העמותה.

)ג(

תפקידה של ההנהלה המורחבת לעזור להנהלת העמותה בנושאים חשובים במיוחד ,כפי שיוגדרו
מעת לעת על ידי הועד .במקרה הצורך רשאית ההנהלה להטיל על חברי ההנהלה המורחבת
מטלות ותפקידים מיוחדים .יחד עם זאת ,ההנהלה אינה רשאית להעביר איזו מסמכויותיה
הבלעדיות לחברי ההנהלה המורחבת.

סימן ו':
.21

תחולת הוראות
)א( הוראות תקנות  13עד  15יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על ועדת הביקורת.
)ב( האסיפה הכללית תבחר  2חברי ועדת ביקורת פעם בתקופת כהונה .היה ואחד מתפטר /מפוטר ייבחר
חבר חדש ע"י הוועד המכהן עד לאסיפה הכללית הבאה שתכונס במפגש הבא של חברי העמותה.

סימן ז':
.22

ועדת הביקורת

סניפים

הקמת סניפים וארגונם
העמותה רשאית ,בהחלטת האסיפה הכללית ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
ענייניהם.

סימן ח' :נכסים לאחר פירוק
.23

העברת נכסים עודפים
)א(

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל
צורה שהיא ,בין חבריה ,אסורה.

)ב (

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה לידי מוסד
ציבורי אחר שמטרותיו דומות למטרות העמותה ,כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה.

)ג(

ההחלטה על העברת נכסי העמותה בעת פירוק תיעשה ע"י רוב של שני שלישים מן המצביעים
באסיפה הכללית.
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סימן ט' :תהליך בחירות
)א( כאמור בסעיף ) 14א( בחירות יתנהלו אחת לשנתיים ובהם תיבחר הנהלה חדשה  ,כמו כן נשיא נבחר
העומד בקריטריונים מסעיף .14
)ב( הודעה לחברים תהיה בכתב ובכל מדיה אלקטרונית אחרת לפי נוהל אסיפה כללית.
)ג( כל חבר עמותה העומד בקריטריונים בסעיף )2ב( רשאי להציג מועמדות כחבר וועד.
)ד( הצגת המועמדות תהיה עד שבועיים לפני תאריך האסיפה הכללית .
)ה( שמות המועמדים יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה  ,בה כל מועמד רשאי להציג תמונה,קורות
חיים וחזונו האישי.
נוהל בחירות
 .1אסיפה כללית:
)א( הנחיית תחילת האסיפה תעשה ע"י חבר וועד פעיל.
)ב( בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית של הבחירות תיקבע בהצבעה ידנית וספירת ידיים.
 .2חברי וועד:
)א( תמונה וועדת קלפי ובראשה יו"ר וועד הקלפי כאחראי על ספירת הקולות  ,מזכיר העמותה וחבר
וועדת ביקורת נוסף למניית הקולות.
)א( רשימת המועמדים תוצג על גבי מסך או בכל דרך שתהיה ברורה לחברי העמותה.
)ב( כל חבר עמותה יקבל מעטפה ובה ירשום את מס' המועמדים המכסימלי לוועד החדש ,קרי ,עד
חמישה חברים.
)ג(חבר עמותה רשאי לתת יפוי כח ) (PROXYבכתב עם חתימתו ליו"ר ועדת הקלפי ,לצורך הצבעה בשמו ,
בכל מקרה שלא יעלה בידו להיות נוכח בהצבעה.
)ד( המעטפות ישולשלו אל תוך קופסת הקלפי שתעמוד בסמוך ליו"ר הקלפי.
)ה( ספירת הקולות תבוצע בנוכחות יו"ר הקלפי  ,מזכיר העמותה וחבר ועדת הביקורת.
)ו( תוצאות הבחירות יפורסמו עם סיום מנייתם בפני חברי העמותה  ,כמו כן באתר העמותה
ישיר ע"י דואר אלקטרוני .

ובדיוור

 .3בחירת נשיא:
)א( נשיא העמותה יבחר על ידי האספה הכללית מבין חברי ההנהלה המכהנת ,במידה ואף אחד מחברי
ההנהלה לא יהיה מועמד לתפקיד זה ,רשאית האספה הכללית לבחור נשיא מבין חברי העמותה ובתנאי
שיעמוד בקריטריונים בסעיף )2ב(.
)ב( באם מועמד נשיא יחיד – הבחירה תבוצע עם מניית ידיים ע"י וועדת הקלפי.
באם יותר ממועמד אחד לנשיאות –יצורף שם מועמד אחד בלבד לרשימה תחת כותרת נשיא.
)ג( ההודעה על הנשיא הנבחר תהיה זהה לצורת ההודעה על בחירת חברי ההנהלה )סעיף)ו((.
שינוי תקנון

-9)א( הוספה ו/או שינוי סעיף בתקנון יוגש כהצעה מסודרת ע"י דיוור ישיר ו/או דיוור אלקטרוני לכל חברי
העמותה  20יום לפני מועד האסיפה הכללית.
)ב( ההצעה תהפוך לחלק מהתקנון אך ורק כאשר יצביעו בעדה לפחות  75%ממניין הבוחרים החוקי
באסיפה הכללית ולאחר רשום התיקון אצל רשם העמותות.
)ג( היה וחברי העמותה מעוניינים בשינוי /הוספת סעיף בתקנון יעלו בקשה בכתב דרך ועדת ביקורת
ובלבד שיהיו  15%מחברי העמותה חתומים על המכתב .ההצעה תהפוך לחלק מהתקנון אך ורק
כאשר יצביעו בעדה לפחות  75%ממניין הבוחרים החוקי באסיפה הכללית ולאחר רשום התיקון אצל
רשם העמותות.
)ד( מועד כינוסה של האסיפה הכללית לשינוי התקנון יהיה בכנס האסיפה הקרוב למועד הגשת הבקשה
לשינוי התקנון ובלבד שתינתן הודעה מראש של  20יום לפני מועד כינוס האסיפה לתכלית זו.

