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 תקנון העמותה
 

 שם ומטרות -פרק א' 
 

 שם העמותה -סימן א' 
 
 שם העמותה: .1
 

 שם העמותה הוא: מועדון ספורט מיתר 
 

 מטרות העמותה -סימן ב' 
 
 מטרות העמותה: .2
 

 מטרות העמותה הן כדלקמן:
 

לנהל, להחזיק, להפעיל, לתחזק, לטפח ולפתח את מרכז הספורט במיתר לרווחת  2.1
 ותושבי מיתר. חברי העמותה

 
 לעודד, לארגן, לקיים ולהסדיר פעילויות ספורט ופנאי שונות לחברי העמותה. 2.2

 
לשתף פעולה עם המועצה המקומית מיתר ועם מועדוני, אגודות וארגוני ספורט ופנאי  2.3

 אחרים לעידוד, ארגון וקיום פעילויות ספורט ופנאי.
 

 רי העמותה.לשמור, לטפח ולפתח את האינטרסים של חב 2.4
 

  
 

 הגדרות -פרק ב' 
 
 
 בתקנון זה: .3
 

אנשים החיים בצוותא חיי משפחה תחת קורת גג אחת ומקיימים משק  2משמעו   -"זוג" 
 בית משותף.

 
 

 חברים -פרק ג' 
 
 

 כשירויות, זכויות וחובות -סימן א' 
 
 כשירויות: .4
 

 כשיר להיות חבר העמותה מי שנתקיימו בו כל אלה: 
 

 שנה. 18שנה או זוג שלשני בני הזוג מלאו  18יחיד שמלאו לו  4.1
 

לפחות בין אחד מבני הזוג( לבין מינהל מקרקעי ישראל נחתם חוזה  -בינו )ובזוג  4.2
 פיתוח ו/או חוזה חכירה ביחס למגרש למגורים במיתר.

 
)שבע( השנים שקדמו להגשת הבקשה להתקבל כחבר העמותה  7 -הוא לא הורשע ב 4.3

 שני בני הזוג לא הורשעו כאמור. -בעבירה פלילית שהיא עוון או פשע ובזוג 
 

 הוא שילם לעמותה את דמי ההצטרפות כפי שקבע הועד, אם קבע. 4.4
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 :חבר אחד -זוג  .5
 

 זוג שהתקבל כחבר העמותה ייחשב, ביחד, לכל דבר ועניין, כחבר אחד בעמותה. 
 
 יות:זכות השתתפות והצבעה באסיפות הכלל .6
 

אחד מבני הזוג בלבד( זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה  -חבר העמותה )ואם הוא זוג  
 כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

 
 זכות בחירה למוסדות העמותה: .7
 

 לאסיפת הנציגים, אחד מבני הזוג בלבד( זכאי לבחור בבחירות -חבר העמותה )ואם הוא זוג  
 ועד או לועדת הביקורת.אסיפת הנציגים, לחר ללועד ולועדת הביקורת ולהיב

 
 זכות השתתפות בפעולות העמותה: .8
 

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות מהשירותים ומההטבות שהיא  
 מעניקה לחבריה, הכל עפ"י התנאים, הכללים וסדרי העדיפויות שיקבע הועד מפעם לפעם.

 
 מתן הודעות לחבר: .9
 

ישה, התראה וכל הודעה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר הזמנה, דר 
רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו 

 הרשום בפנקס החברים.
 

 קבלת חברים -סימן ב' 
 

 בקשה להתקבל כחבר העמותה: .10
 

 ( יגיש לועד בקשה בלשון זו:"המבקש"אדם החפץ להיות חבר העמותה )להלן:  
 

"אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה מועדון  
ספורט מיתר. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. מתקיימות 

לתקנון העמותה. אם  4בי כל הכשירויות הנדרשות בסעיף 
אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את 

ללית של העמותה ואת הוראות המוסדות החלטות האסיפה הכ
 והגופים המוסמכים של העמותה".

 
 הדיון בבקשה להתקבל כחבר: .11
 

 הועד רשאי להזמין את המבקש להופיע בפניו לראיון. 11.1
 

הועד רשאי לשקול במסגרת שיקוליו, בדונו בבקשת המבקש, כל שיקול שהוא לדעתו  11.2
 לטובת העמותה ו/או חבריה.

 
יום מהיום  60עד ידון בבקשת המבקש, יחליט ויודיע למבקש את החלטתו, בתוך הו 11.3

 בו קיבל את הבקשה.
 

סירב הועד לקבל את המבקש כחבר העמותה, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני  11.4
 האסיפה הכללית שתדון בערעור בישיבתה הקרובה.

 
 החלטת האסיפה הכללית בערעור המבקש תהיה סופית. 11.5
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 פקיעת חברות -סימן ג' 
 

 מתי פוקעת החברות: .12
 

 החברות בעמותה פוקעת בקרות אחד מאלה: 
 

 במות שני בני הזוג(. -במות החבר )וכשהחבר הוא זוג  12.1
 

 שעות לאחר שנתן לועד הודעת פרישה בכתב. 24בפרישת החבר מן העמותה,  12.2
 

 להלן. 13בהוצאת החבר מן העמותה, כמפורט בסעיף  12.3
 

 הוצאת חבר מן העמותה: .13
 

 הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד או יותר מן הטעמים הבאים: 13.1
 

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו. 13.1.1
 

 החבר לא קיים ו/או הפר הוראה מהוראות התקנון. 13.1.2
 

 ה הכללית או הועד.החבר לא קיים ו/או הפר החלטה מהחלטות האסיפ 13.1.3
 

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה. 13.1.4
 

 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שהיא עוון או פשע. 13.1.5

 בין החבר לבין מינהל מקרקעי ישראל אין עוד חוזה פיתוח  13.1.6
 ו/או חוזה החכירה ברי תוקף ביחס למגרש למגורים במיתר. 

 
חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה לא יחליט הועד על הוצאת  13.2

 להביא טענותיו לפני הועד.
 

)שני שלישים(  2/3לא תתקבל החלטה בועד על הוצאת חבר מן העמותה אלא ברוב של  13.3
 מחבריו הנוכחים בישיבה.

 
 ימים מהמועד שנתקבלה. 15הועד יודיע לחבר המוצא על החלטתו תוך  13.4

 
ה עצמו נפגע מהחלטת הועד להוציאו מהעמותה רשאי להגיש חבר מוצא הרוא 13.5

ימים מהמועד בו נודע לו על החלטת הועד, ערר מנומק  15לאסיפה הכללית, תוך 
 בכתב.

 
לעיל, אלא לאחר  13.5לא תחליט האסיפה הכללית לדחות ערר שהוגש לה עפ"י סעיף  13.6

 ו בפניה.שנתנה לחבר המוצא, העורר, הזדמנות נאותה להביא טענותי
 

לעיל בישיבתה  13.5האסיפה הכללית תדון ותחליט בערר שהוגש לה עפ"י סעיף  13.7
 יום ממועד קבלת ההחלטה. 30הקרובה ותודיע החלטתה לחבר המוצא, העורר, בתוך 

 
 לעיל הנה סופית. 13.7החלטת האסיפה הכללית בערר עפ"י סעיף  13.8

 
לוק כל התשלומים שהגיעו לעמותה מן פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסי 13.9

 החבר ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
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 מוסדות העמותה -פרק ד' 
 
 

 האסיפה הכללית -סימן א' 
 

 מקום וזמן: .14
 

 האסיפות הכלליות של העמותה ייערכו בישוב מיתר. 14.1
 

לעיל  14.1בכפוף לאמור בסעיף יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו,  14.2
 להלן, בידי הועד. 21.1ובסעיף 

 
הועד יכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הקרובה כל נושא שיידרש בכתב על ידי  14.3

יום לפני מועד כינוס  30חבר העמותה ובלבד שהדרישה הגיעה לידי הועד לפחות 
 האסיפה.

שהוגשה לו דרישה לכך, חתומה על ידי  ימים מיום 21הועד יכנס אסיפה כללית תוך  14.4
לפחות עשירית מכלל חברי העמותה ובמקרה כזה כינוס אסיפת הנציגים לא יבוא 

 במקום כינוס אסיפה כללית.
לעיל יחול אך ורק לגבי כינוס אסיפה כללית )ולא  14.4 -ו 14.3, 14.2האמור בסעיפים  14.5

 לגבי כינוס אסיפת נציגים(.
 
 

 הזמנה: .15
 

)עשרה( ימים  10אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתינתן לכל חבר לפחות  15.1
 מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 
לאסיפת לעיל, הזמנה לאסיפה כללית בה יתקיימו בחירות  15.1למרות האמור בסעיף  15.2

)שלושים( ימים  30לועד ו/או לועדת הביקורת תינתן בכתב לכל חבר לפחות הנציגים, 
לועד  לאסיפת הנציגים, מראש ותבקש מהחברים המעונינים בכך להציג מועמדותם

 או לועדת הביקורת.
 

 מנין: .16
 

)חמישית( מחברי העמותה הזכאים  1/5אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות  16.1
קבל להצביע. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ול

 החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 

דקות מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו  30לעיל תוך  16.1לא נתכנס המניין האמור בסעיף  16.2
את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה אחת מהזמן הנקוב בהזמנה, 

רם לאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספ
 אשר יהיה.

לעיל יחול אך ורק לגבי אסיפה כללית )ולא לגבי אסיפת  16.2-ו 16.1האמור בסעיפים  16.3
 נציגים(.

 
 הצבעה: .17
 

 ההצבעה באסיפה הכללית תהיה גלויה, בהנפת יד. 17.1
 

)שני שלישים( מהחברים הנוכחים הזכאים להצביע,  2/3עפ"י דרישתם של לפחות  17.2
 חשאית.תהיה ההצבעה 

 
 הצבעה בקלפי שלא במהלך אסיפה כללית: .18
 

למרות האמור בכל מקום אחר רשאי הועד, ברוב של למעלה ממחצית חבריו, להחליט על  
קיום משאל בין כל חברי העמותה ו/או הצבעה בנושא כלשהו לכלל חברי העמותה שתתקיים 

 בקלפי/ות.
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ת כאמור תיחשב להחלטה החלטה שהתקבלה במשאל כאמור ו/או בהצבעה בקלפי/ו 
 שהתקבלה באסיפה הכללית.

 
 ניהול האסיפה: .19
 

יו"ר ועדת הביקורת או מי שנתמנה לכך על ידו, ישמש כיו"ר האסיפה הכללית והוא יבחר,  
  מבין חברי העמותה או עובדיה, מזכיר לאסיפה.

 האמור בסעיף זה יחול אך ורק לגבי אסיפה כללית )ולא לגבי אסיפת נציגים(. 
 

 החלטות: .20
 

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או  20.1
 תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

 
 לא התקבלה ההחלטה. -היו הקולות שקולים  20.2

 
 אסיפה כללית רגילה: .21
 

 
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ועדת הביקורת ופעולות  21.1

הועד, תדון בהם, בדו"ח הכספי שיגיש לה הועד ובנושאים אחרים שעל סדר יומה, 
בועד ובועדת באסיפת הנציגים, תבחר  -תמנה רו"ח לעמותה ואם מתקיימות בחירות 

 הביקורת.
 

והמתייחסת לאסיפה כללית רגילה יצורפו דו"ח לעיל  15להודעה האמורה בסעיף  21.2
יום לפני משלוח ההודעה, דו"ח  30 -הועד על פעילותו ממועד הדו"ח הקודם ועד ל

ועדת הביקורת על פעילותה בתקופה הנ"ל והצעות ההחלטה של הועד לאסיפה 
 הכללית.

 ם(.האמור בסעיף זה יחול אך ורק לגבי אסיפה כללית )ולא לגבי אסיפת נציגי 21.3
 

 :ועדת הבחירות א.21
 

 )שלושה( מחברי העמותה לועדת הבחירות. 3אסיפת הנציגים תמנה  א21.1
 

אסיפת הנציגים תמנה את אחד מחברי ועדת הבחירות לתפקיד יו"ר הועדה וחבר  א21.2
 אחר לתפקיד ממלא מקום יו"ר הועדה.

 
ם, לועד ולועדת ועדת הבחירות תהיה אחראית לניהול הבחירות לאסיפת הנציגי א21.3

 הבקורת ולקביעת תוצאות הבחירות.
 

ועדת הבחירות תקבע, בכפוף להוראות חוק העמותות ותקנון זה, את כללי ונהלי  א21.4
 הבחירות ותפרסם אותם בכתב לכלל חברי העמותה.

 
ועדת הבחירות תקבע, בכפוף להוראות חוק העמותות ותקנון זה, את תוצאות  א21.5

 תן בכתב לכלל חברי העמותה.הבחירות ותפרסם או
 
 

 העברה מכהונה של אסיפת הנציגים, נציג, הועד או חבר בועד: ב.21
 

האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, להעביר את אסיפת הנציגים, נציג, הועד או חבר  ב21.1
בועד מכהונתם. האמור בסעיף זה יחול אך ורק לגבי אסיפה כללית )ולא לגבי אסיפת 

 נציגים(.
 

העבירה האסיפה הכללית את אסיפת הנציגים או הועד מכהונתם, לא ייכנסו הפיטורין  ב21.2
להלן  26לתוקפם אלא כאשר ייבחרו אסיפת נציגים חדשה בהתאם להוראות סעיף 

 להלן, לפי העניין. 36ו/או ועד חדש בהתאם להוראות  סעיף 
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 פרוטוקול: .22
 

 האסיפה הכללית תנהל ספר פרוטוקולים. 22.1
 

חבר הועד, חבר העמותה או עובד העמותה שהועד מינהו לכך, ירשום בספר  22.2
הפרוטוקולים, בתמציתיות, את מהלך דיוני האסיפה הכללית ואת ההחלטות 

 שנתקבלו בכל אסיפה.
 

ספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית יהיה פתוח לעיון חברי העמותה בשעות  22.3
 קבלת הקהל במשרדי העמותה.

 
לאחר סיום כל אסיפה כללית ייחתם הפרוטוקול בידי מי שכתב אותו ובידי יו"ר  22.4

האסיפה הכללית ומשנחתם ע"י השניים, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות ניהול 
 האסיפה וקבלת ההחלטות בה.

 
 אסיפת הנציגים -סימן ב' 

 
 אסיפות כלליות בדרך של כינוס נציגים: .23
 

למרות האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, כל עוד עולה מספר החברים בעמותה על  23.1
)ארבע מאות(, יהיו אסיפותיה הכלליות בדרך של כינוס נציגים והאמור בסימן  400

 זה יחול על אף הכתוב בכל מקום אחר בתקנון זה.
 

 לעניין תקנון זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית. 23.2
 

האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, כל עוד עולה מספר החברים בעמותה על למרות  23.3
 )ארבע מאות(: 400

 
בכל מקום בתקנון זה בו נכתב: "אסיפה כללית" יש לקרוא כאילו כתוב:  23.3.1

 "כינוס נציגים" אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 

לו בכל מקום בתקנון זה בו נכתב: "האסיפה הכללית" יש לקרוא כאי 23.3.2
 כתוב: "כינוס הנציגים" אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 
בכל מקום בתקנון זה בו נכתב: "האסיפות הכלליות" יש לקרוא כאילו  23.3.3

 כתוב: "כינוסי הנציגים" אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 

 ."אסיפת נציגים"להלן: לכינוס נציגים על פי תקנון זה ייקרא  23.4
 

 ."נציג"גים ייקרא להלן: מי שנבחר לאסיפת הנצי 23.5
 

 :מספר חברי אסיפת הנציגים .24
 

 )שלושים ושלושה(. 33מספר חברי אסיפת הנציגים יהיה  
 

 :תקופת הכהונה .25
 

)שלוש( שנים אולם בכל מקרה תכהן  3תקופת כהונתה של אסיפת הנציגים תהיה  25.1
ם חדשה נבחרה אסיפת הנציגים מהיבחרה ע"י כלל חברי העמותה ועד שאסיפת נציגי

 ע"י כלל חברי העמותה.
 

 .נובמברלעיל יתקיימו הבחירות לאסיפת הנציגים בחודש  25.1בכפוף לאמור בסעיף  25.2
 

 נציג שכיהן באסיפת הנציגים היוצאת יכול להיבחר לאסיפת הנציגים החדשה. 25.3
 

 הנציגים.נציג רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב ליו"ר אסיפת  25.4
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 :בחירת הנציגים .26
 

מי שנבחר כחבר הועד יהיה, כל עוד הוא משמש בתפקידו כחבר הועד, גם נציג  26.1
 באסיפת הנציגים.

 
מי שנבחר כחבר ועדת הביקורת יהיה, כל עוד הוא משמש בתפקידו כחבר ועדת  26.2

 הביקורת, גם נציג באסיפת הנציגים.
 

נציגים לאסיפת הנציגים ייבחרו ע"י כלל חברי העמותה )עשרים ושלושה( ה 23שאר  26.3
 בבחירות שתהיינה חשאיות וכלליות.

 
אחד מבני הזוג( שאינו מציג מועמדותו לתפקיד  -כל חבר העמותה )וכשהחבר הוא זוג  26.4

רשאי להציג את מועמדותו  ושאינו חבר ועדת הבחירות חבר הועד או ועדת הביקורת
 יגים.לתפקיד נציג באסיפת הנצ

 
( ימים לפני המועד חמישהעשרים ו) 25 -עד ל לועדת הבחירותהמועמדות תוגש בכתב  26.5

 שנקבע לקיום הבחירות.
 

( ימים לפני ניים עשר)ש 12בכתב לכל חברי העמותה, לפחות ועדת הבחירות תפרסם  26.6
המועד שנקבע לקיום הבחירות, את שמות כל החברים שהציגו מועמדותם כאמור 

 לעיל. 26.5 בסעיף
 

 ההצבעה בבחירות תתקיים ע"י הטלת פתק/י הצבעה לקלפי/ות. 26.7
 

 במועד הבחירות יהיה כל חבר הזכאי להצביע, רשאי להטיל פתק הצבעה לקלפי. 26.8
 

)חמישה(  5 -בפתק ההצבעה יהיה כל חבר רשאי לסמן שמותיהם של לא יותר מ 26.9
 מועמדים.

 
המועמדים שיזכו למספר הקולות הגבוה ביותר ייבחרו לנציגים )עשרים ושלושה(  23 26.10

 לעיל. 26.2, 26.1באסיפת הנציגים והם יצטרפו לאלה האמורים בסעיפים 
 

 כינוס אסיפת הנציגים הראשונה: .27
 

)שלושים( ימים  30יכנס את אסיפת הנציגים לישיבתה הראשונה, בתוך  ועדת הבחירותיו"ר  
 ממועד בחירתה.

 
 רת יו"ר אסיפת הנציגים וסגנו וכהונתם:בחי .28
 

בישיבתה הראשונה תבחר אסיפת הנציגים, מבין חבריה שאינם נמנים על אלה  28.1
 לעיל, את: 26.2, 26.1שנבחרו כאמור בסעיפים 

 
 יו"ר אסיפת הנציגים. 28.1.1

 
 סגן יו"ר אסיפת הנציגים וממלא מקומו. 28.1.2

 
 ("בעלי התפקידים")להלן ביחד: 

 
כל אחד מבעלי התפקידים יכהן בתפקידו ממועד בחירתו ועד לתום כהונת אסיפת  28.2

 הנציגים בה הוא חבר.
 

כל אחד מבעלי התפקידים רשאי להתפטר מתפקידו ע"י מסירת מכתב התפטרות  28.3
 לאסיפת הנציגים.

 
אסיפת הנציגים רשאית להפסיק כהונת אחד או יותר מבעלי התפקידים בתפקידו  28.4

 )שני שלישים( מחבריה. 2/3ו להחליפו בתפקידו ברוב של לפחות ו/א
 

התפטר אחד מבעלי התפקידים מתפקידו או הופסקה כהונתו, תבחר אסיפת  28.5
 הנציגים, לא יאוחר מאשר בישיבתה הקרובה, נציג אחר לתפקיד שנתפנה.
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 פקיעת חברות: .29
 

 מאלה:חברותו של נציג באסיפת הנציגים תפקע בקרות אחד  
 

 עם מסירת מכתב התפטרות לאסיפת הנציגים. 29.1
 

 עם פרישתו או הוצאתו מהעמותה. 29.2
 

 עם הכרזתו כפסול דין או כפושט רגל. 29.3
 

 בפטירתו. 29.4
 

לעיל, עם פקיעת  26.2או  26.1אם הוא נבחר לאסיפת הנציגים כאמור בסעיפים  29.5
 חברותו בועד או בועדת הביקורת, לפי העניין.

 
 להלן. 30.2)ששה( ימים לאחר קבלת החלטה באסיפת הנציגים על פי סעיף  6 29.6
 ב לעיל.21.1עם קבלת החלטה על כך ע"י האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף   29.7

 
 הפסקת כהונה בשל היעדרות: .30
 

נציג באסיפת הנציגים שלא נבחר לאסיפת הנציגים בשל היותו חבר הועד או ועדת  30.1
 6 -)שלוש( ישיבות רצופות של אסיפת הנציגים או ב 3 -הביקורת, אשר לא השתתף ב

)ששה( חודשים, רשאי יו"ר אסיפת  6)שש( ישיבות שאינן רצופות במשך תקופה של 
הנציגים, אם סבר שהסיבה להיעדרות אינה מוצדקת, לשלוח לו מכתב התראה על 

 כך.
 

ת הנציגים בשל היותו חבר הועד או ועדת נציג באסיפת הנציגים שלא נבחר לאסיפ 30.2
לעיל ואשר לא השתתף  30.1הביקורת, לאחר שקיבל מכתב התראה כאמור בסעיף 

)שתי( ישיבות רצופות נוספות של אסיפת הנציגים, רשאית אסיפת הנציגים, ברוב  2 -ב
)שני שלישים( מהנוכחים, להחליט על הפסקת כהונתו כנציג באסיפת  2/3של 

 הנציגים.
 

 השלמת אסיפת הנציגים: .31
 

נתפנה מקומו של נציג באסיפת הנציגים, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של  31.1
העמותה לכהן כנציג והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של אסיפת הנציגים אליה 

 הצטרף.
 

 לעיל רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כאסיפת נציגים. 31.1עד למינוי עפ"י סעיף  31.2
 

 כינוס אסיפת הנציגים: .32
 

יו"ר אסיפת הנציגים או סגנו וממלא מקומו יסדירו את מועד כינוסי אסיפת הנציגים,  32.1
 ההזמנה להם וסדר יומם.

 
)שלוש( פעמים בשנה במועד  3אסיפת הנציגים תכונס, עפ"י הוראות היו"ר, לפחות  32.2

 ים מראש.)עשרה( ימ 10ובמקום עליו יודיע לכל הנציגים, לפחות 
 

שלא מן  לכינוס ( ימים מיום הדרישה.חמישה עשר) 15תוך אסיפת הנציגים תכונס  32.3
אסיפת הנציגים או ועדת ( חברי אחד עשר) 11המניין אם דרשו זאת בכתב לפחות 

 .או עשירית מכלל חברי העמותה תהביקור
 

ו יבקשו הועד, לסדר היום של הכינוס הבא של אסיפת הנציגים יוסף כל נושא אות  32.4
 ועדת הביקורת או נציג.
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)חמישה עשר( מהנציגים  15כינוס אסיפת הנציגים לא יפתח אם לא נכחו לפחות  32.5
למרות האמור לעיל, כינוס אסיפת  וביניהם יו"ר אסיפת הנציגים או ממלא מקומו.

לעיל לא ייפתח אם לא נכחו  32.3הנציגים שלא מן המניין בהתאם להוראות סעיף 
)חמישה עשר( מהנציגים. בהעדר יו"ר אסיפת הנציגים או ממלא מקומו  15חות לפ

 יבחרו הנוכחים מבינהם יו"ר לכינוס.
 

לעיל נוכח בפתיחת הכינוס, רשאית אסיפת הנציגים  32.4היה המניין האמור בסעיף  32.6
 להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

 
שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, רבע לעיל בתוך  32.5לא נתכנס המניין הקבוע בסעיף   32.7  

ייראו את הכינוס כנדחה, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו 
מקום ובכינוס נדחה זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. 

מו יבחרו הנוכחים מביניהם יו"ר לכינוס בהעדר יו"ר אסיפת הנציגים או ממלא מקו
  הנדחה.

 
 

 פרוטוקול: .33
 

 אסיפת הנציגים תנהל ספר פרוטוקולים. 33.1
 

נציג, חבר העמותה או עובד העמותה שיו"ר אסיפת הנציגים מינהו לכך, ירשום בספר  33.2
הפרוטוקולים, בתמציתיות, את מהלך דיוני אסיפת הנציגים ואת ההחלטות 

 ל כינוס של אסיפת הנציגים.שנתקבלו בכ
 

ספר הפרוטוקולים של אסיפת הנציגים יהיה פתוח לעיון חברי העמותה בשעות קבלת  33.3
 הקהל במשרדי העמותה.

 
לאחר סיום כל כינוס של אסיפת הנציגים ייחתם הפרוטוקול בידי מי שכתב אותו  33.4

השניים, יהיה ראיה ובידי יו"ר אסיפת הנציגים או ממלא מקומו ומשנחתם ע"י 
 לכאורה לתוכנו ולכשרות ניהול הכינוס וקבלת ההחלטות בו.

 
 הועד -סימן ג' 

 
 מספר חברי הועד: .34
 

 )שבעה(. 7מספר חברי הועד יהיה  
 

 תקופת הכהונה: .35
 

)שלוש( שנים אולם בכל מקרה יכהן הועד מהיבחרו  3תקופת כהונתו של הועד תהיה  35.1
 ותה ועד שכלל חברי העמותה יבחרו ועד חדש.על ידי כלל חברי העמ

 
לעיל יתקיימו הבחירות לועד באותו מועד בו מתקיימות  35.1בכפוף לאמור בסעיף  35.2

 הבחירות לאסיפת הנציגים.
 

 חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש. 35.3
 

 חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לועד. 35.4
 

 ירת חברי הועד:בח .36
 

 הועד ייבחר ע"י כלל חברי העמותה בבחירות שתהיינה חשאיות וכלליות. 36.1
 

אחד מבני  -להלן, כל חבר העמותה )וכשהחבר הוא זוג  36.3בכפוף לאמור בסעיף  36.2
 הזוג( רשאי להציג את מועמדותו לתפקיד חבר הועד.

 
לתפקיד נציג באסיפת הנציגים או מי שהציג מועמדותו חבר ועדת הבחירות וכן  36.3

 לתפקיד חבר ועדת הביקורת לא יהיה רשאי להציג מועמדותו לתפקיד חבר הועד.
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)חמישה עשר( ימים לפני המועד  15 -עד ללועדת הבחירותהמועמדות תוגש בכתב  36.4
 שנקבע לקיום הבחירות.

 
ימים לפני מועד  )שבעה( 7בכתב לכל חברי העמותה, לפחות  ועדת הבחירות תפרסם 36.5

 לעיל. 36.4הבחירות, את שמות כל החברים שהציגו מועמדותם כאמור בסעיף 
 

 ההצבעה בבחירות תתקיים ע"י הטלת פתק/י הצבעה לקלפי/ות. 36.6
 

 במועד הבחירות יהיה כל חבר הזכאי להצביע, רשאי להטיל פתק הצבעה לקלפי. 36.7
 

 )שני( מועמדים. 2 -מותיהם של לא יותר מבפתק ההצבעה יהיה כל חבר רשאי לסמן ש 36.8
 

 )שבעה( המועמדים שיזכו למספר הקולות הגבוה ביותר ייבחרו לחברי הועד. 7 36.9
 

  :הועד חברי שיפוי .א36

 לפי, שהוציא או עליו שהוטלו ובלבד מאלה אחת כל בשל ועד חברתשפה בדיעבד   העמותה 
 :ועד חבר היותו בתוקף בתום לב שעשה פעולה עקב, העניין

 
 פסק או בפשרה שניתן דין פסק לרבות, דין פסק י"עפ עליו שהוטלה כספית חבות  1.א36

 ;משפט בית בידי שאושר בורר
 

 עקב ועד חבר שהוציא, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות 2.א36
 ואשר, הליך או חקירה לנהל המוסמכת רשות בידי נגדו שהתנהל הליך או חקירה

 כחלופה כספית חבות עליו שהוטלה ובלי נגדו םאישו כתב הגשת בלא הסתיים
 כספית חבות בהטלת אך נגדו אישום כתב הגשת בלא שהסתיים או, פלילי להליך

 ;פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה פלילי להליך כחלופה
 

 שחויב או ועד חבר שהוציא, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות 3.א36
, אחר אדם בידי או בשמה או העמותה בידי נגדו שהוגש בהליך, משפט בית בידי בהן
 שאינה בעבירה הורשע שבו פלילי באישום או, זוכה שממנו פלילי באישום או

 .פלילית מחשבה הוכחת דורשת
 

, החברות לחוק 260 בסעיף להם הנתונה זו היא זה בסעיף המונחים משמעות  4.א36
 .1999 -ט"תשנ

 
 

 כינוס ישיבת הועד הראשונה: .37
 

)חמישה עשר( ימים ממועד בחירתו,  15יו"ר הועד היוצא יכנס את הועד הנבחר, בתוך  
 לישיבתו הראשונה.

 
 בחירת יו"ר הועד, סגנו והגזבר וכהונתם: .38
 

 בישיבתו הראשונה יבחר הועד מבין חבריו את: 38.1
 

 יו"ר הועד. 38.1.1
 

 סגן יו"ר הועד וממלא מקומו. 38.1.2
 

 גזבר העמותה. 38.1.3
 

 ("בעלי התפקידים")להלן ביחד: 
 

כל אחד מבעלי התפקידים יכהן בתפקידו ממועד בחירתו ועד לתום כהונת הועד בו  38.2
 הוא חבר.
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כל אחד מבעלי התפקידים רשאי להתפטר מתפקידו ע"י מסירת מכתב התפטרות  38.3
 לועד.

 
הועד רשאי להפסיק כהונת אחד או יותר מבעלי התפקידים בתפקידו ברוב של לפחות  38.4

 )שני שלישים( מחבריו. 2/3
 

התפטר אחד מבעלי התפקידים מתפקידו או הופסקה כהונתו, יבחר הועד, לא יאוחר  38.5
 מאשר בישיבתו הקרובה, חבר ועד אחר לתפקיד שנתפנה.

 
 פקיעת חברות בועד: .39
 

 חבר הועד תפקע בקרות אחד מאלה: חברותו של 
 

 עם מסירת מכתב התפטרות לועד. 39.1
 

 עם פרישתו או הוצאתו מהעמותה. 39.2
 

 עם הכרזתו כפסול דין או כפושט רגל. 39.3
 

 בפטירתו. 39.4
 

 עם קבלת החלטה על כך באסיפה הכללית שעל סדר יומה הופיע הנושא. 39.5
 

 להלן. 40.2בועד על פי סעיף )ששה( ימים לאחר קבלת החלטה  6 39.6
 

 הפסקת כהונה בשל היעדרות: .40
 

)שש( ישיבות  6 -)שלוש( ישיבות רצופות של הועד או ב 3 -חבר הועד שלא השתתף ב 40.1
)ששה( חודשים, רשאי יו"ר הועד, אם סבר  6שאינן רצופות במשך תקופה של 

 .שהסיבה להיעדרות אינה מוצדקת, לשלוח לו מכתב התראה על כך
 

לעיל ואשר לא השתתף  40.1חבר הועד, לאחר שקיבל מכתב התראה כאמור בסעיף  40.2
)שני שלישים(  2/3)שתי( ישיבות רצופות נוספות של הועד, רשאי הועד, ברוב של  2 -ב

 מהנוכחים, להחליט על הפסקת כהונתו כחבר הועד.
 

 השלמת הועד: .41
 

ים למנות חבר אחר של העמותה לכהן נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותר 41.1
 כחבר הועד והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של הועד אליו הצטרף.

 
 לעיל רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כועד. 41.1עד למינוי עפ"י סעיף  41.2

 
חבר הועד שעל פי פנייתו בכתב לועד, נבצר ממנו, באופן זמני, למלא תפקידו, רשאים  41.3

 ת חבר אחר של העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידו.הנותרים למנו
 

 לעיל רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כועד. 41.3עד למינוי עפ"י סעיף  41.4
 

 ישיבות הועד: .42
 

יו"ר הועד או חבר אחר של הועד שהועד מינהו לכך יסדיר את מועד ישיבות הועד,  42.1
 ההזמנה להן וסדר יומן.

 
ס, עפ"י הוראות היו"ר, לפחות פעם אחת בכל חודש במועד ובמקום עליו הועד יכונ 42.2

 )שלושה( ימים מראש. 3, לפחות וועדת הביקורת יודיע לכל חברי הועד
 

)ארבעה( חברי ועד לפחות  4ישיבת ועד שלא מן המניין תכונס אם דרשו זאת בכתב  42.3
 )שבעה( ימים מיום הדרישה. 7תוך 
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יבה הבאה של הועד יוסף כל נושא אותו יבקש חבר הועד בישיבת לסדר היום של היש 42.4
 הועד.

 
)שלושה( מחברי הועד וביניהם יו"ר  3ישיבת הועד לא תיפתח אם לא נכחו לפחות  42.5

 הועד או ממלא מקומו.
 

לעיל נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך  42.5היה המניין האמור בסעיף  42.6
 אף אם פחת מספר הנוכחים.בדיוניו ולקבל החלטות 

 
 החלטות: .43
 

החלטות הועד יתקבלו, באין הוראה אחרת בחוק או בתקנון זה, ברוב קולות  43.1
 המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הועד להכריע בקולו.

 
 החלטת כל חברי הועד, פה אחד, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד. 43.2

 
ה כדין לא תשונה ולא תבוטל אלא אם תמכו בשינוי או החלטת הועד שהתקבל 43.3

)ארבעה(  4בביטול, בישיבת הועד שעל סדר יומה הופיע השינוי או הביטול, לפחות 
 מחברי הועד.

 
 פרוטוקול: .44
 

 הועד ינהל ספר פרוטוקולים. 44.1
 

חבר הועד, חבר העמותה או עובד העמותה שהועד מינהו לכך, ירשום בספר  44.2
הפרוטוקולים, בתמציתיות, את מהלך דיוני הועד ואת ההחלטות שנתקבלו בכל 

 ישיבה.
 

ספר הפרוטוקולים של הועד יהיה פתוח לעיון חברי העמותה בשעות קבלת הקהל  44.3
 במשרדי העמותה.

 
לאחר סיום כל ישיבת ועד ייחתם הפרוטוקול בידי מי שכתב אותו ובידי יו"ר הועד  44.4

ומשנחתם ע"י השניים, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות ניהול או ממלא מקומו 
 הישיבה וקבלת ההחלטות בה.

 
 זכות הייצוג: .45
 

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, לחתום בשם העמותה על מסמכים  45.1
 שיחייבו אותה ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.

 
מהמוסמכים, בצירוף חותמת העמותה תחייב את חתימתם של שניים )ביחד(  45.2

  .העמותה
 
 

 :דמי חבר ודמי הצטרפות .46
 

 מבלי לפגוע בסמכות מסמכויותיו יהיה הועד רשאי להחליט מפעם לפעם על: 46.1
 

דמי חבר שנתיים ו/או תקופתיים שעל כל חבר לשלם לעמותה. דמי החבר  46.1.1
י השנתיים ו/או דמי השימוש ישולמו בנוסף ו/או בלא כל קשר לדמי המנו

 שישלם חבר המשתמש במתקני ו/או שירותי מרכז הספורט.
 

דמי הצטרפות שעל כל מי שמבקש להצטרף כחבר בעמותה לשלם לעמותה  46.1.2
 כתנאי להצטרפותו.

 
הועד רשאי להחליט על תוספת של ריבית ו/או הפרשי הצמדה על כל תשלום ו/או חוב  46.2

 תה ועל אופן החישוב.בר לשלם לעמושעל הח
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 כללים להפעלת מרכז הספורט:      .47
 

מבלי לפגוע בסמכות מסמכויותיו יהיה הועד רשאי להחליט ולקבוע כללים, נהלים  47.1
ותקנונים בכל הקשור להתנהגות במרכז הספורט, הפעלתו והשימוש בו )להלן ביחד: 

 "(.הכללים"
 

ו/או להחליף את הכללים מפעם לפעם, לפי שיקול הועד יהיה רשאי לשנות ו/או לתקן  47.2
 דעתו, ברוב קולות חבריו.

 
 על חברי העמותה והמשתמשים במרכז הספורט להתנהג ולפעול בהתאם לכללים. 47.3

 
 

 כללים להתקשרות בחוזים: א.47
 

 הועד יקבע כללים להתקשרות בחוזים בין העמותה לבין ספקי טובין ו/או שירותים. א47.1
 

הצעות, באילו  3בכללים ייקבע, בין היתר, באילו התקשרויות תידרש קבלת לפחות  א47.2
התקשרויות תידרש קבלת פחות הצעות ובאילו התקשרויות לא תידרש כלל קבלת 

 הצעות 
 

לא תתקשר העמותה בחוזה לרכישת טובין או שירותים אלא בהתאם לכללי  א47.3
 ההתקשרות שקבע הועד כאמור לעיל.

 
ים לקבלת ייעוץ משפטי וביקורת חשבונות, יהיו כפופים לאישור האסיפה חוז א47.4

 הכללית.
 

 יו"ר הועד: .48
 

 מבלי לפגוע בכל סמכות אחרת שיש לו על פי תקנון זה: 
 

 יהיה יו"ר הועד אחראי לכך שהחלטות הועד וועדות המשנה יבוצעו כהלכה. 48.1
 

מכספי העמותה, יהיה יו"ר הועד הצריכה החלטת הועד או ועדת המשנה הוצאה  48.2
 אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב שאושר ע"י הועד ובלא חריגה ממנו.

 
 ועדת הביקורת -סימן ד' 

 
 מספר חברי ועדת הביקורת ובחירתם: .49
 

 )שלושה(. 3מספר חברי ועדת הביקורת יהיה  49.1
 

נציג באסיפת הנציגים או מי שהציג מועמדותו לתפקיד חבר ועדת הבחירות וכן  49.2
 לתפקיד חבר הועד לא יהיה רשאי להציג מועמדותו לתפקיד חבר ועדת הביקורת.

 
 בפתק ההצבעה יהיה כל חבר רשאי לסמן שמו של מועמד אחד בלבד. 49.3

 
)שלושה( המועמדים שיזכו למספר הקולות הגבוה ביותר ייבחרו לחברי ועדת  3 49.4

 הביקורת.
 

את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיה יו"ר ועדת הביקורת ומי שבא  המועמד שקיבל 49.5
 אחריו במניין הקולות יהיה סגן יו"ר ועדת הביקורת וממלא מקומו.

 
 החלת הוראות העוסקות בועד על ועדת הביקורת: .50
 

 ,39.1, 38.5, 38.4, 38.3, 38.2 א,36 ,36.7, 36.6 ,36.5, 36.4, 36.2, 36.1, 35יפים הוראות סע 
דלעיל יחולו, בשינויים המחויבים,  44, 43.2, 43.1 ,42.4 ,41, 40, 39.6, 39.5, 39.4, 39.3, 39.2

 גם על ועדת הביקורת.
 

 השלמת ועדת הביקורת: .51
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העמידו עצמם לבחירה לתפקיד חבר ועדת הביקורת פחות חברים מהמספר האמור בסעיף  

ת את החסרים ואלה יכהנו עד תום דלעיל, יבחרו החברים שנבחרו לועדת הביקור 49.1
 תקופת הכהונה של ועדת הביקורת אליה הצטרפו.

 
 מניין: .52
 

 )שניים( מחבריה. 2ישיבת ועדת הביקורת לא תיפתח אם לא נכחו לפחות  52.1
 

היה מניין זה נוכח בפתיחת הישיבה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות  52.2
 אף אם פחת מספר הנוכחים.

 
 כינוס ישיבות הועדה: .53
 

 4ועדת הביקורת תכונס ע"י יו"ר הועדה, או בהיעדרו ע"י ממלא מקומו, לפחות  53.1
 )ארבע( פעמים בשנה.

 
)עשרה( ימים מיום הדרישה,  10ישיבה שלא מן המניין של ועדת הביקורת תכונס תוך  53.2

 )שני( חברי הועדה. 2אם דרשו זאת בכתב לפחות 
 

 וספות:סמכויות נ .54
 

בנוסף לסמכויותיה עפ"י דין, מוסמכת ועדת הביקורת לבדוק ולדון בכל פעולה ו/או  54.1
 החלטה של הועד ו/או אחת מועדות המשנה.

 
ועדת הביקורת רשאית להזמין כל חבר ועד, ועדת משנה ו/או כל נושא תפקיד אחר  54.2

 (."מוזמן"בעמותה )להלן: 
 

 ועדת הביקורת במועד בו קבע יו"ר הועדה. כל מוזמן חייב להופיע בפני 54.3
 

על כל מוזמן למסור לועדת הביקורת את כל הידוע לו, את האמת כולה ורק את האמת  54.4
 ולהציג בפניה כל מסמך הנוגע לעמותה, כפי שיידרש.

 
 סייגים לכהונה ומניעת ניגוד עניינים -סימן ה' 

 
 סייגים לכהונה: .55

 
 כחבר ועדת הביקורת מי שמשרת את העמותה בשכר.לא יכהן כחבר הועד או 

 
 מניעת ניגוד עניינים: .56

 
נציג באסיפת הנציגים, חבר הועד או חבר ועדת הביקורת לא יהיו צד לחוזה או  56.1

 לעסקה עם העמותה.
 

דלעיל לא תחול לגבי חוזה שנחתם בין העמותה לבין חבריה ככאלה  56.1הוראת סעיף  56.2
בדבר מתן שירות מהשירותים שהעמותה מספקת לחבריה, לנציג וכן לגבי חוזה 

 באסיפת הנציגים, חבר הועד או חבר ועדת הביקורת.
 

נציג באסיפת הנציגים, חבר הועד או חבר ועדת הביקורת שיש לו, במישרין או  56.3
בעקיפין, בעצמו או ע"י קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת 

בכל חוזה או עסקה שנעשו או העומדים להיעשות עם העמותה, למענה או  הנאה
בשמה, או בכל עניין העומד לדיון בועד ו/או בועדת הביקורת, פרט לחוזה שבין 

 העמותה לבין חבריה ככאלה:
 

יודיע על כך לאסיפת הנציגים, לועד או לועדת הביקורת, לפי העניין, בכתב  56.3.1
דע לו כי החוזה, העסקה או העניין האמורים או בע"פ, מיד לאחר שנו

 עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול.
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לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסקה או העניין באסיפת הנציגים ו/או  56.3.2
 בועד ו/או בועדת הביקורת ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

 
 

 תקציב העמותה -פרק ה' 
 
 

צע חודש נובמבר, יגיש גזבר העמותה לועד את הצעתו לתקציב העמותה מדי שנה, עד לאמ .57
 לשנה הבאה.

 
מדי שנה, עד לסוף חודש נובמבר, יקיים הועד דיון בהצעת התקציב שהוגשה לו ע"י גזבר  .58

 העמותה ויגבש הצעה של הועד לתקציב העמותה לשנה הבאה.
 

יפה הכללית את הצעת תקציב העמותה בדצמבר, יגיש יו"ר הועד לאס 1מדי שנה, עד ליום  .59
 לעיל. 58לשנה הבאה, כפי שגובשה ואושרה ע"י הועד כאמור בסעיף 

 
מדי שנה, עד לסוף חודש דצמבר, תדון האסיפה הכללית בהצעת תקציב העמותה לשנה  .60

 הבאה, תחליט ותקבע את תקציב העמותה לשנה הבאה 
 

לפי שיקול דעתה, לשנות ו/או לתקן את האסיפה הכללית תהיה רשאית, מפעם לפעם,  .61
 לעיל. 60החלטתה על פי סעיף 

 
מחבריו, להעביר כספים  4הועד יהיה רשאי, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו, ברוב של לפחות  .62

 מסעיף לסעיף בתקציב השנתי ובלבד שלא תהיה חריגה מהמסגרת הכוללת של התקציב.
 

אם ההוצאה מופיעה בתקציב השנתי של העמותה לא תוציא העמותה כספים כלשהם אלא  .63
 שאושר כאמור לעיל.

 
כל החלטה של האסיפה הכללית אשר ביצועה כרוך בהוצאה כספית, תציין את הסעיף  .64

 התקציבי ממנו תוצא ההוצאה.
 

כל החלטה של הועד אשר ביצועה כרוך בהוצאה כספית, תציין את הסעיף התקציבי ממנו  .65
 תוצא ההוצאה.

 
 לעיל. 63גזבר העמותה יהיה אחראי לקיום וביצוע הוראות סעיף  .66
 
 

 הוראות מעבר
 

, ימשיך ויהיה חבר בה 28/07/97למען הסר ספק מובהר כי כל מי שהיה חבר בעמותה ביום  .67
 גם לאחר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה.

 
 למרות האמור בכל מקום אחר: .68
 

לאסיפת הנציגים, לועד ולועדת הביקורת שייערכו בהתאם הבחירות הראשונות  68.1
 .31/10/97לתקנון זה, יתקיימו באותו יום, לא יאוחר מאשר עד ליום 

 
הועד וועדת הביקורת המכהנים ביום אישורו של תקנון זה, ימשיכו בכהונתם עד  68.2

 לעיל. 67.1לבחירות שיתקיימו כאמור בסעיף 
 

 .15/11/97לתקנון ייכנסו לתקפם ביום  61 ,60, 59, 58, 57סעיפים  68.3
 

 .01/01/98לתקנון ייכנסו לתקפם ביום  66, 65, 64, 63, 62סעיפים  68.4
 
 


