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 מטרות העמותה. 6

 

חסד ועזרה                                , אהבת הארץ, תורה, הפעלת והחזקת בית הכנסת ומרכז קהילתי לתפילה 1.1

 .ברוח הציונות הדתית לאומיתהדדית 

 .הם יעורי תורה סדירים בהשתתפות פעילה של החברים ומשפחותקיום שי 1.2

תרבותית וחברתית לחברי , פעילות תורנית, ח "ניהול קופת גמ, ייזום פעילות חסד 1.3

 .העמותה ולתושבי רחובות

סיוע לחברים נזקקים ועזרה הדדית בין חברי העמותה ובמידת האפשר גם לסביבה  /.1

 .כולה

 .תורנית קיום וניהול ספריה 1.8

 

 סמכויות. 2

 

  .ווהחזקתבית הכנסת הפעלת  2.1

הקדשות והקצבות ממוסדות ציבוריים , עזבונות, מתנות, נדבות, קבלת תרומות 2.2

מגופים ציבוריים ומאנשים פרטיים לשם החזקת , ממוסדות עירוניים , וממשלתיים

 .שיפורם ושכלולם, בית הכנסת ולכל מוסדות העמותה שלידו

עירוני או מקומי ולקבל מהם כל מיני , הסכמים שונים עם כל מוסד ממשלתילסכם  2.3

 .זכויות קדימה והנחות

קים יפויי כוח 'שטרות וצ, הסכמים והתחייבויות, ניהול משא ומתן וחתימה על חוזים /.2

 .ומסמכים שונים בקשר עם הפעולות להשגת מטרות העמותה

 .ת כספיות אחרות מאת חברי העמותהגביית כספים והתחייביו, הטלת מסי חבר. 2.8

מומחים ויועצים בשכר ושלא בשכר לשם ביצוע , מינוי והעסקה עם עובדים , קשר 2.6

 .הפעולות הנחוצות לקיום העמותה ומטרותיה
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מוסדות , משרדים, בוררויות , בתי דין , להופיע כישות משפטית בפני בתי משפט  2.7

 .מוסדות ממשלתיים וציבוריים, עירוניים

, ערבי זכרון, ערבי התייחדות, שיעורים תורניים, שיחות, קיום וסידור הרצאות  2.5

עונג , סעודה שלישית, "מלווה מלכה" , ראש חודש, מסיבות לרגל סיומי מסכתות

פעילות חברתית , בר מצווה, טכסי ברית מילה, מסיבות יום טוב, "קידושים", שבת

 .הםוכל זה עבור חברי העמותה ובני משפחותי

ספרי קודש וכל ציוד אחר הדרוש לבית הכנסת בתמורה או שלא , רכישת ספרי תורה 2.2

 (.המתאימות לרשויותייזום מגביות ופניות .) בתמורה

קיום תפילות בתוך כתלי בית הכנסת במועדים קבועים או מיוחדים וקביעת סדרי  2.10

וח על ביצוע הוראות שבת ומועד ופיק, תפילה והתנהגות בתוך בית הכנסת בימי חול

 .אלו

 .סיוע ויסוד ועדות לשם הוצאה לפועל של מטרות העמותה 2.11

 .השכרת מקומות תפילה בבית הכנסת בתשלום 2.12

הספריה התורנית של העמותה וקביעה מידי פעם תקנות הקשר להשאלת ניהול  2.13

 .כ ומחוצה לו"וסדרי העיון בהם בתוך כתלי ביה, ספרים

, כ "או תורניות עבור בני נוער בביה/פעולות תרבותיות ו, רים הרצאותקיום שיעו /2.1

קריאה בתורה והפטרה ותפקידים נוספים שונים אשר יוטלו , הדרכה לתפילה בציבור 

 .י החלטות ההנהלה"עליהם עפ

של קרובי   םנשמותיההקמת והחזקת לוח זיכרון באולם בית הכנסת לעילוי  2.18

 .מחירים ללוחיות אלו ולקבוע וקיריהםהמתפללים 

ריאת התורה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים קלשקוד על שמירת שקט בתפילה ו 2.16

 .וכל זאת בדרכי נועם, להגשמת מטרה זו

 .כ והדרו"לשקוד על נקיון ביה 2.17

 .ש העמותה"ניהול והחזקת חשבונות בנקים אך ורק ע 2.15
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וכנית אב לעיצוב פנים וחוץ של בית יש להכין ת ,פנים וחוץ –עיצוב בית הכנסת  2.12

י הנהלת העמותה ותאפשר לכל תורם בתאום "תאושר ע, תוכנית זו. הכנסת והאולם

 .עם הנהלת העמותה לתרום ולהנציח את יקירי התורמים

 

 מחויבויות. 3

 

 שמירה על בית הכנסת ועל ציודו 3.1

שי בהתאם יוח צד שלבחברת ביטוח וכן לדאוג לביט( מבנה ורכוש ) כ "ביטוח ביה 3.2

 .לצורך

הלל שלם בלא ברכה )ביום שחרור ירושלים , קיום תפילות חגיגיות ביום העצמאות  3.3 

לחיילי " מי שברך " תפילת  –בכל שבת וחג , וכן( בערב והלל שלם בברכה בבוקר

וכל תפילה שתורה , תפילה להחזרת השבויים והנעדרים, ל ולשלום המדינה"צה

 .שראלהרבנות הראשית לי

חלוקת רווחים או . משמשים אך ורק למטרותיה יהוהכנסותהעמותה להבטיח שנכסי  /.3

 .אסורה –טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה 

אין לאשר קיום תפילה . יושכר לכל דורש במגבלות תקנון העמותה השמחותאולם  3.8

תפילה הנהלת העמותה רשאית לאשר קיום , במקרים חריגים. לשוכריםבאולם 

 .יפריע למהלך התפילה בבית הכנסתולא ובתנאי שיובטח כי קיום התפילה לא יפגע 

 

 חברות בעמותה. 4

 

 :חברות בעמותה מותנית במילוי התנאים הבאים 1./

 .קבלת תקנון העמותה. א      

התשלום יבוצע . (עשרת אלפים שקלים)₪   10000תשלום דמי כניסה לעמותה בסך . ב      

מתוך  .אסיפה הכלליתהאו יקבע בהחלטות / ח התשלומים שנקבע  ובהתאם ללו



 

 ית זלצר ב
 ית כנסת ומרכז קהילתיב  

 מותת מעלות יוסףע
 

 //85022522ר "מלכ/ עמותה ' סמ 01267רחובות  22ט "הבעש

 

 - 6 - 

יהיה התשלום למשפחות כאלו  (0/עד גיל )מטרה לקרב ולקלוט משפחות צעירות 

 התשלום יבוצע בתיאום בין המשלם להנהלה ,(שלושת אלפים שקלים)₪  3000

 .חבר שנתיים לעמותה כסדרם וכפי שיקבע מדי שנה דמיתשלום . ג      

אחריות אישית על שמירת השקט של החבר וילדיו בשעת התפילה קריאת התורה . ד      

 .ודברי התורה

במקרה של דחיית מועמד תשמר לו . י הנהלת העמותה"קבלת חברים חדשים תעשה ע 2./

 .הזכות לערעור בפני האסיפה הכללית במועד כנוסה הקרוב

עמותה בקשה בכתב לפי הנוסח כל אדם הרוצה להיות חבר בעמותה יגיש להנהלת ה 3./

 :הבא או נוסח דומה

" מעלות יוסף " מבקש להיות חבר בעמותת ..................גר ברחוב.................אני     

מטרות העמותה ודרכי פעולתה ידועים ונהירים לי  אם אתקבל כחבר בה . ברחובות

 .ת העמותהמתחייב אני למלא אחרי הוראות התקנון ואחרי החלטות מוסדו

יוכר המועמד , ל "רק לאחר קבלת התחייבות על כל התשלומים ומילוי התנאים הנ /./

 .יות והחובות המוטלים על חברי העמותהוכחבר עמותה ויחולו עליו כל הזכ

 

 וזכיותיהםהחברים חובות . 5

 

יקיים את החלטות האסיפה הכללית , חבר העמותה ימלא אחר הוראות ההנהלה  8.1

 .יעזור בקיום העמותה ובהשגת מטרותיה, שמה הטוב של העמותה  ישמור על

 .לכל חבר בעמותה יש זכות לבחור ולהבחר למוסדות העמותה כפוף לכתוב בתקנון זה 8.2

חברי  לילדינים להצטרף לעמותה תינתן עדיפות יבמקרה שיווצר תור של ממת  8.3

 .העמותה

 (.בנים ובנות , שה יא) משפחתו כל חבר בעמותה זכאי למקומות קבועים לו ול /.8

האב החל /בנות החבר הזכאים למקום ישיבה קבוע ליד האם / לפי האמור להלן בני 8.8

 .'מכניסתם לכיתה א
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אלא יהפכו ( לצורך מקומות  )בנים ובנות אשר נישאו לא יחשבו כילדי חברי העמותה       

ית הנהלת שארבימים שהמקומות פנויים . למועמדים לחברות בעמותה בעצמם

 .העמותה להושיב באופן ארעי מתפללים אחרים

חבר שמוצא אורח יושב באחד ממקומותיו הקבועים יבקש מאחד הגבאים למצוא       

 .מקום ישיבה אחר לאורח ולא יפנה בעצמו אל האורח כדי שיפנה את מקומו

 .מתייחס גם לגבי המקומות בעזרת נשים /.8 – 8.8כל האמור בסעיף  8.6

. הזכות למקומות ישיבה הוא אך ורק לחבר עמותה ששילם את כל חובותיו לעמותה 8.7

זכאית ההנהלה להושיב מתפלל אחר , חבר אשר לא ישלם את חובותיו במועדם

במקומו לאחר שהתרתה בחבר ועברו שבועיים מאז ההתראה מבלי שהחבר הסדיר 

 .חובותיו

' כל שינוי במס. צון החבריםי ההנהלה בהתחשב בר"מקומות הישיבה ישובצו ע 8.5

 .י החלטת ההנהלה לפי האמור בתקנון"המקומות של החבר ומקומו מחדש יבוצע עפ

  כל חבר ובניו אשר הגיעו לגיל בר מצווה זכאים לעלות לתורה באירועים משפחתיים  8.2

י ההנהלה בכפוף לסדר הקדמיות "סדר הקרואים נקבע ע( ' שבת בר מצווה וכד)

 .ובכל מקרה אין לעורר מחלוקת, (ו"משנה ברורה באור הלכה קל) המופיע בהלכה

 :החברות בעמותה מופסקת במקרים הבאים 8.10

הודעה זו אינה פוטרת אותו ממילוי כל חובותיו . חבר העמותה הודיע על עזיבתו . א        

 .הכספיות ונפסק ביום עזיבתו

ו תעשה אך ורק באישור האסיפה או שלילת זכויותי/ הוצאת חבר מן העמותה ו. ב       

 . 8.11הכללית בהתאם לסעיף 

מהחברים בהצבעה חשאית ולפי הצעתה של  2/3האסיפה הכללית רשאית ברוב של  8.11

 :הנהלת העמותה להוציא חבר מן העמותה במקרים הבאים

לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי העמותה ועל אף שתי אזהרות בכתב אשר . א      

או ועדת בקורת ובלבד שעברו לא פחות משלושים יום /י ההנהלה ו "לחבר זה ענתנו 

 .בין אזהרה לאזהרה
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 . פעל בניגוד למטרות העמותה. ב      

ולא נענה להתראות הגבאים מפריע בדיבור במהלך התפילה או קריאת התורה . ג      

 .וההנהלה

 .כ"ולית את ביהאו מיל/התנהג בצורה אשר אינה הולמת פיזית ו . ד      

בכל מקרה תהיה הזדמנות נוספת לפני קבלת החלטות כדי שהחבר ישמיע את       

 .טענותיו בפני האסיפה הכללית

חוזר החבר , בלו את הצעה להוציא את החבר מהעמותהיבמידה ובאסיפה לא ק 8.12

 .למלא זכויותיו החוקיות בעמותה

 .חברותו בעמותהכל חבר בעמותה זכאי לקבל אישור בכתב על  8.13

 

 ויהגנסדרי בית הכנסת ומ. 1

 

 .ז"מהדורת תשע נוסח התפילה בבית הכנסת יהיה נוסח ספרד לפי סידור רינת ישראל 6.1

 :בתפילת שבת בערב ובבוקר יאמרו דברי תורה לפי הפירוט הבא 6.2

 (.דקות  7כ ) בליל שבת בין קבלת שבת למעריב יינתן דבר תורה קצר . א      

 (.דקות  18-20כ ) בשבת בבוקר לאחר התפילה יינתן דבר תורה . ב      

 .במקרים מיוחדים דבר התורה יהיה מיד לאחר ההפטרה. ג

במקרים מיוחדים שמחות ימי זיכרון , (מפטיר +  7) בת יהיו ללא תוספת עליות בש 6.3

 .ד תתאפשר הוספת עולים לתורה ובלבד שלא לגרום למחלוקת בבית הכנסת"וכ

חברי  2/3ברוב מיוחד של (  7ראה פרק ) מנוי רב לקהילה ייעשה באסיפה הכללית   /.6

 .העמותה

 . כ"בביה" כיבודים " לא ימכרו  6.8

, בזמן התפילה תהיה הקפדה יתרה על שמירת השקט של המבוגרים והילדים  6.6

 .הגבאים ינקטו בכל הצעדים הנחוצים כדי לקיים שקט זה
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 האסיפה הכללית. 0

 

 .האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה 7.1

 : של האסיפה הכללית הם והסמכויותהתפקידים  7.2

 .כינוס לפחות פעם אחת בשנה. א      

אם ישנה דרישה להתכנס לאסיפה שלא מן המניין התנאי צריך להיות בקשה בכתב . ב      

 .מכלל חברי העמותה 30%של ועדת בקורת או 

 .נהלת העמותהבחירה בה. ג      

 .בחירה בועדת בקורת. ד      

ח הכספי של "ח ההנהלה וועדת הביקרות ואת הדו"לאשר או לדחות את דו, לבקר. ה      

 . העמותה

 (. 8.11סעיף  8פרק )  לדון בהוצאת חברים מהעמותה. ו      

 .שינוי תקנון העמותהלדון ב. ז      

 .החלטה על פרוק העמותה. ח      

 .הנחיית ההנהלה בקשר לפעילות העמותה וסדרי התפילה. ט      

 .החלפת חבר או חברי ההנהלה בגין אי מילוי תפקיד. י      

אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים לכל הפחות אחת לשנה במוצאי שבת של  7.3

 .באסיפה זו יתקיימו בחירות להנהלה ולשאר מוסדות העמותה. אמצע חודש דצמבר

סדר היום והעתק מן ההודעה יהיה בהודעה מוקדמת , השעה, היום, האסיפהמקום  /.7

וכן בכל האמצעים  כ"ויפורסם על לוח המודעות של ביה מראששל שבועיים 

 ."ל וכד"דוא, מיסרון בנייד: האלקטרוניים העומדים לרשותה כגון

 .נהלהי הה"סדר היום של כל אסיפה כללית הן רגילה והן יוצאת מן הכלל נקבע ע 7.8

האסיפה הכללית לא תדון ולא תקבל כל החלטה בנושא שלא נרשם בהזמנה לאותה  7.6

 .משתתפי האסיפהאסיפה אלא בהסכמה של רוב 

 :אסיפה כללית שלא מן המנין תצא לפועל בקרות אחד מן הבאות 7.7
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 .לפי החלטת ההנהלה. א

 .מכלל חברי העמותה 30%לפי בקשה בכתב של למעלה מ . ב

 .בקשה בכתב מועדת ביקורת. ג

יום  21לא יאוחר מ , ההנהלה תדאג לכנס את האסיפה שלא מן המנין לפי סעיפים ב ו ג

 .מהגשת הבקשה

, אין לדון ולהחליט בשום שאלה לא באסיפה הרגילה ולא בזאת היוצאת מן הכלל 7.5

חצי אם אין מספיק משתתפים תוך . מהחברים 2/3אלא אם כן משתתף בה לפחות 

המועד לא יעלה על . האסיפה תדחה וההנהלה תקבע מועד חדש -שעה מהזמן שנקבע  

אלא אם כן . במועד השני אין לדון ולהחליט באף שאלה. יום מהתאריך המקורי 21

דקות מהשעה  30אם עברו  –במועד השני . מהחברים 1/3משתתפים בה לפחות 

החברים ' יפה בכל מסשנקבעה להתכנסות ולא נמצאו מספיק משתתפים תקוים האס

 .וכל החלטה שתתקבל תהיה חוקית שהיגיע

/ הזכות להצביע נתונה אך ורק לבן . אחת הצבעהלכל משפחה החברה בעמותה זכות  7.2

יש אפשרות השתתפות בהחלטות . המשתף אישית באסיפה 15בת משפחה מעל גיל 

 .י כחובתנאי שיציג יפו י בא כוח שאינו בן משפחה כאמור לעיל"האסיפה ע

החלטות של כל סוגי האסיפות יקבעו ברוב קולות של הנוכחים פרט למקרים  7.10

 .המוזכרים בתקנון שבהם דרושה החלטה ברוב אחר

אלא אם תבוא דרישה , י הרמת יד "כל ההצבעות באסיפה הכללית תהינה גלויות ע 7.11

פי ולא בחירות להנהלה תהינה בכל מקרה בקל. מהנוכחים להצבעה בקלפי 28%של 

 .גלויות

הפרוטוקול .ירשום החלטות ותוצאות ההצבעות ,מזכיר האסיפה ינהל פרוטוקול  7.12

יפורסם על גבי לוח המודעות של בית הכנסת ויופץ , ר האסיפה ומזכירה"י יו"יחתם ע

הפרוטוקול ישמש הוכחה מכרעת לאמיתות העובדות  .ל"לחברי העמותה בדוא

  .ספתבלא צורך בראיה נו,הרשומות בו 
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 הגבאים/ ההנהלה . 8

 

הנהלת העמותה מורכבת מחמישה חברים ההנהלה תחליט אלו חברים יישאו  5.1

, ר"יו: בין התפקידים יהיו. ניהול בית הכנסת ונהול התפילה, בתפקידי ניהול העמותה

 .גזבר/ מזכיר , גבאים

ר העמותה י מזכי"הרשימה של חברי ההנהלה החדשה תשלח לרשם העמותות כחוק ע      

ההנהלה מסיימת את תפקידה עם כניסת הנהלה חדשה . אחת לשנה לאחר הבחירות

 .כל סמכויותיה עוברות להנהלה החדשה, לתפקיד

 .י האסיפה הכללית לתקופה של שנה אחת"הנהלת העמותה נבחרת ע 5.2

 .מועמדים להנהלה יבחרו בבחירות חשאיות. א      

או חלקם /אים לבחור באותם חברים כולם ו החברים באסיפה הכללית רש. ב      

 .לתקופה של שנה נוספת

במידה . לא יכהן חבר הנהלה מעבר לשנתיים ויחויב להמתין שנת הפסקה אחת. ג     

 .וחברי העמותה מעונינים לבחור בו שוב

 (:כולל כולם ) חבר עמותה יכול להבחר להנהלה בתנאים אלו  5.3

 .נה אחת לפחותהוא חבר עמותה במשך ש. א      

 .אינו עובד בשכר העמותה. ב      

 .כ חברי העמותה"מסה 60%האסיפה הכללית יכולה להחליף חבר הנהלה ברוב של  /.5

ההנהלה תנהל את עניני העמותה ובעיקר תשקוד על קיום והגשמת מטרות העמותה  5.8

  .ותשתמש בסמכויות שניתנו לעמותה בתקנות אלה

ר העמותה ינהל את הישיבה והמזכיר ירשום "יו.  עתמעת לההנהלה תתכנס  5.6

  .חברי הנהלה 3 –ישיבת הנהלה היא חוקית אם משתתפים בה לפחות . פרוטוקול

, במקרה של הצבעה שקולה. קול אחד בהצבעה( ר "כולל היו) לכל חבר הנהלה   5.7

 .ר"תכריע דעתו של היו

 .ר"הודעה בכתב ליו כך –חבר הנהלה המבקש להתפטר מתפקידו ימסור על  5.5
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תהיה חייבת ההנהלה לצרף , התפנתה משרה של חבר הנהלה בעקבות החבר שהתפטר 5.2

קולות רב בבחירות האחרונות ובלבד שהמועמד ' אליה את המועמד שקיבל מס

במידה ומועמד זה לא יסכים יתבקש לכהן כחבר הנהלה החבר שבא . מסכים לכך

 .ל"הקולות כנ' אחריו מבחינת מס

תהיה לארבע , קים והתחייבויות כספיות למינהן'זכות החתימה בשם העמותה של צ 5.10

על כל . מזכיר/ ר העמותה והגזבר "יו: מבן חברי ההנהלה כאשר שניים מהם הם 

/ ר או המזכיר "המחאה של העמותה יחתמו שני מורשי חתימה כשאחד מהם הוא היו

 .גזבר

לכל חבר עמותה תהיה זכות לעיין . מסודרההנהלה תנהל ספר תקבולים ותשלומים  5.11

ח כספי "ההנהלה תפרסם אחת לשנה מאזן וד. גזבר/ בספר בתיאום עם המזכיר 

 .י ועדת ביקורת"מפורט של פעולות העמותה מאושר ע

י עלות ההוצאה הנדרשת לצורך "ההנהלה תקבע את גובה דמי החבר השנתיים עפ 5.12

לעלות  18%אית להוסיף סכום של עד ההנהלה רש. כ "האחזקה השוטפת של ביה

 .ל לפי שיקול דעתה"הנ

 .החלטות ההנהלה תהיינה בכתב ותתקבלנה בישיבות סגורות 5.13

י החברים הנוכחים ויאגדו באופן "הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה יהיו חתומים ע       

של  ג לוח המודעות"הפרוטוקולים יפורסמו ע. סידורי התואם את תאריכי הישיבות

 .ל לכל חברי העמותה"ובדוא כ"ביה

גם אם , כל חברי ההנהלה יישאו באחריות קולקטיבית בקשר לכל החלטה שנקבעה /5.1

 .התקבלה ברוב דעות בלבד

ההנהלה רשאית לבחור ועדות מקרב חבריה ולצרף לועדות אלה גם חברים שאינם  5.18

 .נושאי תפקיד במוסדות העמותה

לאחר שנבחרה באסיפה הכללית : ל ההנהלה החדשה הואמועד תחילת כהונתה ש 5.16

 .כשבוע ממועד בחירתה, שזומנה כחוק 
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ו באתר /או כ"הודעה או החלטה שתפרסם ההנהלה על לוח המודעות של ביה 5.17

 .לידיעת החברים עם פרסומה נמסרהתחשב כאילו  ל"ו בדוא/האינטרנט או

, מוסדות, גופים, תה בפני יחידיםר הנהלת העמותה יהיה דוברה ומייצג העמו"יו 5.15

ובפני מוסדות משפטיים ייצגו את  .שלטונות עירוניים וממשלתיים, מועצות דתיות

העתק החלטת העמותה . ר ההנהלה וחבר הנהלה נוסף שיבחר לשם כך"יו –העמותה 

 .בצירוף חותמת ישמשו הוכחה בפני הגוף המשפטי על היותם מייצגים את העמותה

תה יהיה בין השאר מפקח על פעולות הגבייה והנהלת החשבונות ואחראי גזבר העמו 5.12

להמצאת הדיווחים על פעולותיה הכספיות של העמותה אחת לשלושה חודשים 

 .בישיבת הנהלה קבועה

ההנהלה רשאית למנות את החברים שיטפלו בפועל בפעולות הגבייה ובכללם אחד  5.20

 .מחברי ההנהלה

 .ר האסיפה הכללית בעת התכנסותה"ישמש כיור הנהלת העמותה "יו 5.21

בתאום ) כל חבר עמותה יהיה רשאי להופיע ולומר את דברו בפני ההנהלה בישיבתה  5.22

 .ובתום הצגת דברו יעזוב את ישיבת ההנהלה( ר ההנהלה "מראש עם יו

כולל כתובת וטלפונים עדכניים אחת , ההנהלה תפיץ את רשימת חברי העמותה 5.23

 .ות רצוי לפני מועד האסיפה השנתיתלשנה לפח

 

 ועדת ביקורת. 9

 

 .חבריה יהיו שניים' רת אשר מסוהאסיפה הכללית תבחר ועדת ביק 2.1

התנאים הנדרשים מחברי העמותה כדי שיוכלו להבחר לועדת בקורת יהיו זהים לאלו  2.2

ת ובכל מקרה לא יכהן בועד .י תקנון זה"הנדרשים כדי להבחר להנהלת העמותה עפ

 .ר הנהלת העמותהבהביקורת מי שבשנה שקדמה לבחירתו היה ח

 .חברי ועדת הביקורת אינם רשאים להבחר בו זמנית לכל ועדה אחרת של העמותה 2.3

 :נוסף על ההקפדה לשמירת האמור בתקנון זה יהיו תפקידי ועדת הביקורת כדלהלן /.2



 

 ית זלצר ב
 ית כנסת ומרכז קהילתיב  

 מותת מעלות יוסףע
 

 //85022522ר "מלכ/ עמותה ' סמ 01267רחובות  22ט "הבעש

 

 - 1/ - 

 .אינן כספיותלבקר את הפעולות הכספיות של העמותה והפעולות ש. א      

בעניינים אלה ולהביאן לידיעת ההנהלה ולידיעת האסיפה , קבלת החלטות . ב      

 .הכללית

הפרוטוקולים וספרי , הכתבים, ועדת ביקרות רשאית לבדוק את כל המסמכים . ג      

י ההנהלה והועדות ולמסור את התוצאות הביקורת להנהלה "העמותה המנוהלים ע

 .ולועדות

ועדה רשאית להציע להנהלה לבצע תיקונים ולדווח על ממצאיה לאסיפה הכללית ה. ד      

הקרובה וזאת לאחר שתמסור את ממצאיה להנהלה ותקיים התיעצות בנידון עם 

 .חברי ההנהלה

צריכה  –לבקר גם פעולות שההנהלה לא עושה ולפי שיקול דעת ועדת הביקורת . ה      

 .לעשות

 .ה שקדמה לבחירתה ובשנה הנוכחיתועדת הביקורת תעסוק בשנ 2.8

ועדת הביקורת רשאית להתריע כנגד להחלטת ההנהלה אם תמצא שההחלטה נוגדת  2.6

יכולה הועדה לדרוש , במקרה שההנהלה אינה מקבלת את דעת הועדה.את התקנון

 (. 7.7סעיף  7ראה פרק . ) כינוס של האסיפה הכללית להכרעה

להנהלה ולהפך ייעשה אך ורק בכתב בשביל  שיח בין ועדת הביקורת –כל דו  2.7

 .הפרוטוקול ועל מנת לשמור על הסדר הטוב

 

 ועדת בחירות. 67

 

מחודש לפני מועד כינוס האסיפה ההנהלה תבחר בועדת הבחירות לא יאוחר  10.1

ועדת הבחירות תהיה מורכבת משלושה חברי עמותה שלא מבין חברי . השנתית

ל ההכנות לקיום בחירות להנהלה ולועדת עליה מוטל לעשות את כ, ההנהלה

 .הביקורת

 . 7.3סעיף  7רק פמועד בחירת הועדות יחול בכל שנה בהתאם לאמור ב 10.2
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ועדת הבחירות תפקח על סדרי הבחירות וניהולן ואין ערעור אחרי החלטותיה ובלבד  10.3

עדת לועדת הבחירות תהיה הרשות לפנות בערער לו. י תקנון זה"שהועדה פועלת עפ

ועדת הביקורת תהיה מוסמכת לאשר או לקרוא . י תקנון זה"הביקורת ולא לפעול עפ

לצורך פסילת בחירות ואין לה רשות לפסול את סדרי  הכלליתלכינוס האסיפה 

 .הבחירות ותוצאותיהם אלא באישורה של האסיפה הכללית

שימת בעלי ועדת הבחירות תפרסם לפחות שני שבועות לפני מועד הבחירות את ר  /.10

 .זכות הבחירה

מחודש לפני מועד כינוס ניתן להציע מועמדים להנהלה ולועדת הביקורת החל   10.8

השמות יפורסמו על . עד למועד כינוס האסיפה הכללית ועד בכללו האסיפה השנתית

 .לוח המודעות של בית הכנסת

ולא יותר (. תר לא יו) בפתקי ההצבעה בקלפי חייבים לנקוב בחמשה שמות להנהלה   10.6

הפתק יפסל כולו , במקרה שיצוינו יותר שמות מהמותר. משני שמות לועדת ביקרות

 .שמות מועט מהמותר לא יפסל' ואילו פתק שיכלול מס

ועדת הבחירות מודיעה על תוצאות הבחירות מיד עם תום מנין הקולות בסיום  10.7

 .ועדת הבחירות תאשר בחתימתה את תוצאות הבחירות. הספירה

 

 פרוק העמותה. 66

 

 : החלטה אודות פרוק העמותה תתקבל בשני שלבים 11.1

החלטה לפרק את העמותה  תתקבל, באסיפה מיוחדת שתקרא למטרה זו :'שלב א        

החלטה זו לא תהיה סופית אלא תזומן אסיפה חדשה . מהנוכחים באסיפה¾ ברוב של 

זימון לאסיפה  השניוע השלב לבצ. יום מהאסיפה הראשונה 30ל  21בתקופה שבין 

 ישלח לכל חבר בעמותה

מהנוכחים ¾ באסיפה השניה שוב תתקבל ההחלטה ברוב מיוחד של   :'שלב ב      

 .באסיפה
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תחליט האסיפה על , משנתקבלה החלטה של האסיפה הכללית על פרוק העמותה 11.2

 .צורתו וגורל נכסי העמותה וחובותיה, אופן הפרוק

 

 וןשינויים בתקנ. 62

 

האסיפה הכללית רשאית לשנות תקנות בתקנון זה אם נקבעה אסיפה למטרה זו  12.1

ובתנאי שההנהלה הביאה לידיעת החברים את דבר התיקון המוצע לפחות שבועיים 

 .ג לוח המודעות של בית הכנסת"התיקון המוצע יודגש ע. לפני האסיפה

 ,מהמשתתפים באסיפה 2/3של  י הצבעה וברוב"שינוי או הוספה לתקנון יש לקבל ע 12.2

 .מהמשתתפים באסיפה //3ישונה ברוב של . 6בפרק  /.6החלטה בעניין סעיף 

 

 מנהגי בית הכנסת – תוספות. 63

 .תפילה או עלייה לתורה, אין חזקה בבית הכנסת לשום כיבוד 13.1

 .ל יאמרו כשהציבור עומד"תפילה לשלום המדינה ומי שברך לחילי צה 13.2

 .ם האומרים קדיש יתאספו ליד הבימה ויגידו את הקדיש ביחדאבליה 13.3

 .תחנון, אבינו מלכנו, סליחות: צ"בתענית ציבור סדר התפילה לאחר חזרת הש /.13

 .בקבלת שבת שליח הציבור יתפלל מהבימה וערבית מהעמוד 13.8

 .בהשענא רבא מוצאים את כל ספרי התורה ניתן להניח אותם על הבימה 13.6

 

 

 

 שמחות חוץ –וספות ת. 64

 

בר מצווה בבית הכנסת / משפחה מחוץ לבית הכנסת הרוצה לחגוג שבת חתן  1./1

 .תתחייב להגיע במשך חודש לפני השמחה לתפילות בשבתות
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, טלפונים, תחתום על הסכם ותתחייב למנוע חילול שבת בזמן האירוע הכולל צילום 2./1

 .והגעה עם רכב לבית הכנסת

הצמיד למשפחה חבר שידריך אותם בתפילה כולל בעזרת ידאגו ל חברי ההנהלה 3./1

 .נשים

 

 תוקף התקנון. 56

 

 .י האסיפה הכללית"מיום אישורו ע

  11/01/2020 ף"תש ד טבת"י, ויחיללית נערכה במוצאי שבת פרשת האסיפה הכ

 .ואושר כנדרש

עמותות תגיש אותו ההנהלה לרשם ה, עם אישור התקנון החדש על ידי האסיפה הכללית

 " .תקנון המצוי"לאישור המהווה חלופה ל


