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פרק א' :כללי

.1

שם העמותה:
"מתן הדרך שלך לתת" ע.רMATAN Your Way to Give ,.
עמותה מס' .580335057

.2

מקום מושבה הרשום של העמותה:
רח' נחלת בנימין  ,41תל אביב .65162

.3

תקנון זה ישמש כתקנון העמותה.
מקום שנוהל  ,החלטה וכיו "ב של העמותה יעמדו בסתירה להוראות תקנון זה
תגברנה הוראות תקנון זה.

.4

העמותה איננה גוף פוליטי ואיננה מזדהה עם גוף מפלגתי.

,

פרק ב' :הגדרות
למונחים להלן תהיה המשמעות שלצדם:
.5

"ועדת השקעות" -הועדה המרכזת בידה את כל נושא ההשקעות הקשורות בפיתוח
מטרות העמותה  ,ובין היתר קבלת נכסים ניידים ולא ניידים  ,ממקורות ציבוריים
או פרטיים או בכל צורה שהיא  ,מהארץ ומחו"ל ,ולעשות בהם  ,בהכנסה ו/או בהון
הנובע מהם ,כל שימוש ,והכל בהתאם לתקנון העמותה ולמטרותיה.
"ועדת ייעוד כספים " -ועדה מייעצת המרכזת בידה את נושא ייעוד הכספים הלא
מיועדים שייתרמו לעמותה והכל בהתאם למטרות העמותה ולמען קידומן והשגתן.

פרק ג' :מטרות העמותה
.6

המטרות של העמותה הן כדלקמן:
א.

לפתח ולהטמיע תרב ות של נתינה בדרך של חינוך הציבור להרגלים של
אחריות חברתית ומעורבות בפתרון בעיות בקהילה דרך תרומה והתנדבות.

ב.

לייעד את הכספים שייתרמו לעמותה למגוון רחב של נושאים  ,בין היתר
בתחומים הבאים :חינוך ,רווחה ,בריאות ,איכות הסביבה ,תרבות ואמנות,
מחקר והשכלה גבוהה וכל מטרה ציבורית ראויה.

ג.

ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לפתרון בעיות חברתיות בין היתר
בתחומי הרווחה  ,החינוך והבריאות לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים
במקומות העבודה.

ד.

להוביל תהליך של הטמעת סטנדרטים למינהל תקין בארגונים ללא כוונת
רווח כדי להבטיח שקיפות לציבור והקפדה על שימוש נאות בכספי הציבור.

ה.

ליזום ,להקים ולטפח תכניות של העמותה על מנת לספק סיוע ומענה
לבעיות חברתיות וקהילתיות  ,בין היתר בתחומים הבאים  :חינוך ,רווחה,
בריאות ,איכות הסביבה ,תרבות ואמנות ,מחקר והשכלה גבוהה.

ו.

ליזום ,לפתח ולתת מענה בה קמת מסלולי סיוע פרטני ואישי ליחידים
במצוקה בריאותית  ,כלכלית ואישית  .בהתאם לנוהל הסיוע אשר נקבע
באסיפה הכללית.

ז.

לסייע בידי התורמים (חברות ישראליות  ,חברות זרות  ,תורמים פרטיים
בארץ ובחו "ל ,קרנות מחו "ל וכו ') להקים ,לארגן ולנהל קרנות מיועדות
התואמות למטרות התקנון.

ז.

לעשות פעולות בשיתוף עם ארגון אחר או עמותה אחרת או מוסד אחד
באופן ישיר ופעיל באמצעות השקעה כלכלית סבירה או באמצעות מתן
תרומה לאותו ארגון  ,עמותה או מוסד  ,והכל על מנת לקדם את מטרות
העמותה.

,

ח.

לפתח תמיכה ולעודד שיתוף פעולה מצד הקהילה לשירותים החב רתיים,
באמצעות מפגשים ופרסום באמצעי התקשורת  ,אשר יחזקו את היחסים
עם הקהילה ויעודדו החלפת רעיונות ושיתוף פעולה בין העמותה  ,המגזר
העסקי והקהילה המקומית.

ט.

לסייע בידי התורמים לתרום לחברה הישראלית באמצעות השקעה
בפעילויות ציבוריות של עמותות ומלכ "רים .הסיוע י כלול בין היתר  ,בחינת
מינהל תקין של עמותות ומלכ "רים ,איתור צרכים  ,הגדרת תוכניות ומעקב
ובקרה.

י.

לשתף פעולה עם ארגונים דומים בארצות אחרות לשם קידום מטרות
העמותה.

פרק ד' :סמכויות העמותה
.7

העמותה היא תאגיד כשיר לכל חובה ,זכות ופעילות משפטית.

.8

העמותה תהי ה מוסמכת ורשאית לעשות כל דבר נחוץ או מועיל לשם השגת
מטרותיה ולקידומן ,ובין היתר:
א.

לקבל מתנות  ,הקדשות ,ירושות ותרומות  ,הן בכסף והן בצורת נכסים
ניידים ולא ניידים  ,ממקורות ציבוריים או פרטיים או בכל צורה שהיא ,
מהארץ ומחו "ל ,ולהחזיק בנכסים אלה  ,לנהלם ,למכרם ,להשקיע בהם ,
להשתמש בהם או להעבירם או להשתמש בהכנסה ו /או בהון הנובע מהם ,
והכל בכפוף לרצון התורם ו /או התורמים ובהתאם להחלטת העמותה
ולצורך מטרות העמותה ,בתנאים ובהתחייבויות שהעמותה תמצא לנכון.

ב.

להקים ולקדם בישראל ובחו "ל מפעלים קהילתיים  ,קרנות ,תאגידים ,או
מוסדות בעלי מטרות דומות למטרות העמותה.

ג.

לפנות למוסדות הממשלה  ,מוסדות לאומיים וציבוריים  ,וכמו כן לקהל
באופן אישי  ,או בכל צורה שהיא  ,בארץ ובחו "ל ,לצורכי העמותה או
לצורכי קרנות מיוחדות שלה.

ד.

לקבל ולרשום על שמה של העמותה נכסי דלא ניידי הקשורים בפיתוח
מטרות העמותה.

ה.

לקבל תרומות מחברות  ,יחידים ,קרנות ,מענקים ,עזבונות והלוואות לשם
קידום מטרותיה.
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ו.

לייעד את התרומות למימון תוכניות ושירותים במדינת ישראל בלבד
ובהתאם למטרות העמותה.

ז.

לשתף פעולה עם ארגונים דומים בארץ ובארצות אחרות לשם קידום
מטרות העמותה.

ח.

להעביר תרומות שניתנו מישראל לעמותות שיש להן אישור לפי סעיף .46

ט.

( )1הכספים יועברו לתאגיד אחר עם מטרות דומות ,ובלבד שמדובר
בתאגיד שהחוק אוסר עליו חלוקת רווחים בין חבריו ,לרבות אפשרות
לחלוקה כאמור בעתיד עקב שינוי נסיבות התלוי בחברי התאגיד.
( )2לפני העברת הכספים בהתאם למטרות העמותה  ,תתקבל הסכמה
להעברתם על ידי מי שנתן לעמותה תרומות או תמיכות.
( )3במקרה שיועבר סכום שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות
העמותה ,יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית בטרם העברת
הכספים .בכל מקרה אחר ,טעון הדבר אישור ועד העמותה.

י.

לעשות כל פעולה אחרת שיש לה קשר או שיכולה לעזור בהשגת מטרות
העמותה.

איסור חלוקת רווחים
נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרות העמותה
רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה.

 ,וחלוקת

פרק ה' :חברות בעמותה
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החברים בעמותה יהיו כמפורט להלן:
()1

מייסדי העמותה החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

()2

כל אדם או גוף משפטי שיגיש בקשה להתקבל כחבר בעמותה וחברותו
תאושר על ידי הועד המנהל של העמותה ,וזאת בהתאם למטרות העמותה.
הועד המנהל רשאי לסרב לקבל חבר מבלי לנמק עמדתו.

()3

בקשה להתקבל כחבר בעמותה תוגש בנוסח הקבוע בחוק.

זכויותיו של חבר העמותה הן:
()1

להשתתף באסיפות הכלליות והמיוחדות של העמותה.

()2

לבחור למוסדות העמותה.

()3

להיבחר למוסדות העמותה.

()4

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

חובותיו של חבר העמותה הן:
למלא אחר הוראות תקנון העמותה ואחר החלטות מוסדות העמותה.

.13

פקיעת החברות

חברות בעמותה תופסק:
א.

בפירוקו של תאגיד שהינו חבר בעמותה  ,הן מרצון והן על ידי כל רשות
מוסמכת.

ב.

במותו של חבר אם הוא פרט יחיד.

ג.

בפרישתו של חבר מן העמותה על ידי מתן הודעה חתומה כדין על ידו לועד
המנהל של העמותה על כוונתו לפרוש מהעמותה תוך  30יום לפני מועד
פרישתו.

ד.

בהוצאתו של חבר מן העמותה  ,אם האסיפה הכללית החליטה כך ברוב
קולות ,ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו  ,באופן
הבא:
האסיפה הכללית רשאית  ,לפי הצעת הועד  ,להחליט על הוצאת חבר מן
העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(א) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה
הכללית;
(ב) החבר פעל בניגוד למטרות העמותה;
(ג) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(ד) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

פרק ו' :מוסדות העמותה
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מוסדות העמותה הם:
א.

האסיפה הכללית.

ב.

הועד המנהל.

ג.

ועדת הביקורת.

סימן א' -האסיפה הכללית
א.

האסיפה הכללית תכונס לפחות פעם בשנה.

ב.

האסיפה הכללית תקבע את מדיניות העמותה ואת קווי פעילותה ; תבחר
ועד מנהל  ,ועדת ביקורת ורואה חשבון ; תאשר את הדו "חות הכספיים
השנתיים של העמותה; תדון בכל עניין אחר שיובא לפניה.

ג.

אסיפה כללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות
ועדת הביקורת  ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד המנהל ,
תחליט על אישורם ותבחר בועד המנהל ,בועדת הביקורת וברואה החשבון.

.16

ד.

הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין  ,להלן:
"אסיפה מיוחדת " ,ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת ,
של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ה.

אסיפה כללית תכונס על ידי הו דעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים
מראש ותציין יום  ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה  .יומה ,שעתה ומיקומה
של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי הועד המנהל  .במקרה ששינוי התקנון
יעמוד על סדר היום ,ההצעות לשינוי יישלחו עם ההזמנה לאסיפה.

ו.

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה ;
היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל
החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ז.

 ,החברים
לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה
הנוכחים יהוו מניין חוקי ובלבד שלא יהיו פחות משבעה  .לא נכחו שבעה
חברים ת ידחה האסיפה בשעה נוספת  .אם לאחר הדחייה לא נכחו לפחות
שבעה חברים תידחה האסיפה בארבע עשרה יום ובאסיפה נדחית זו יהיו
הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהא מספרם אשר יהא.

ח.

ההחלטות תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב רגיל של החברים המשתתפים
באסיפה הכללית ותחייבנה את כל חברי העמותה .לכל חבר יהיה קול אחד
בהצבעה .במקרה של שוויון קולות יכריע יו"ר האסיפה.

ט.

חברי האסיפה הכללית רשאים לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל
אמצעי התקשורת  ,למעט בהחלטות לפי סעיפים  36 ,11ו43 -א לחוק
העמותות.

י.

האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה יו"ר לאסיפה.

יא.

האסיפה הכללית תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה  .כל פרוטוקול
ייחתם על ידי יו"ר האסיפה הכללית.

סימן ב' -הועד המנהל
א.

הועד המנהל ייבחר על ידי האסיפה הכללית.

ב.

הועד המנהל ימנה לפחות עשרה חברים עד עשרים חברים לכל היותר
אשר ימלאו את תפקידם בהתנדבות וללא כל תמורה.

ג.

הועד המנהל ייבחר באסיפה כללית אחת לשנתיים ; חבר הועד המנהל
; חבר הועד
רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד.

נתפנה מקומו של חבר ועד המנהל  ,רשאים הנותרים למנות חבר אחד של
העמותה לכהן כחבר הועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה ; עד למינוי
כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כועד המנהל.

ה.

חבר ועד המנהל שנבצר ממנו למלא תפקידיו  ,רשאים הנותרים למנות חבר
עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ו.

סמכויות ותפקידי הועד המנהל:
()1

הועד המנהל ינהל את ענייני העמותה בהתאם לתקנונה ולהחלטות

,

()2
()3
()4

()5

.17

.18

.19

האסיפה הכללית ,ויהיה מוסמך להפעיל את כל סמכויות העמותה
ולעשות כל פעולה עבורה.
הועד ימנה מנכ"ל לעמותה ,שינהל את ענייניה השוטפים
על פי החלטות מוסדות העמותה .המנכ"ל יהיה עובד העמותה
ומתוקף תפקידו ישתתף בכל ישיבות מוסדותיה.
הועד המנהל רשאי למנות ועדות שונות בהתאם לצורך ,בין היתר
תפעלנה הועדות הבאות ,בהתאם להגדרתן בתקנון זה:
"ועדת השקעות"; "ועדת ייעוד כספים".
ועד המנהל יקבע את הרכב הועדות האמורות ואת יו"ר כל ועדה.
יו"ר הועדה ייבחר אך ורק מקרב חברי הועד המנהל .חברי הועדה
ייבחרו אך ורק מקרב חברי הועד המנהל ,אלא אם כן אותה ועדה
משמשת כמייעצת בלבד.
הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה
להן ,המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
; היו הקולות

ז.

החלטות הועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות המצביעים
שקולים -לא נתקבלה ההחלטה.

ח.

החלטות כל חברי הועד המנהל פה אחד יכול שתתקבלנה גם שלא בישיבות
הועד.

ט.

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו  .כל פרוטוקול ייחתם על ידי
יו"ר הועד המנהל או ממלא מקומו או סגנו.

סימן ג' -ועדת הביקורת
א.

ועדת הביקורת תמנה  3חברים שאינם חברי הועד המנהל אשר ייבחרו
באסיפה כללית רגילה אחת לשנתיים ,ובכפוף להוראות כל דין.

ב.

האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת או בנוסף
אליה ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה על ידי רשם העמותות (
להלן" :הגוף המבקר") ,ובהתאם לאמור על פי דין.

פרק ז' :סניפים
א.

העמותה רשאית להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
ענייניהם.

ב.

העמותה רשאית לפעול כאמור בסעיף א ' לעיל רק לאחר אישור האסיפה
הכללית ברוב קולות.

ג.

הקמת סניפים וקביעת ארגונם וסדרי ניהול הסניפים יבוצעו על ידי הועד
המנהל של העמותה.

ד.

כל הוראות תקנון זה יחולו על סניפי העמותה כאמור בסעיף זה.

פרק ח' :שינוי התקנון
שינוי הוראות תקנון זה ייעשה בישיבה של האסיפה הכללית בהחלטה של שני
שלישים מן החברים הנוכחים באסיפה.
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פרק ט' :פירוק העמותה
א.

העמותה רשאית  ,בהחלטה של האסיפה הכללית  ,להחליט על פירוק מרצון
ועל מינוי מפרק או מפרקים.

ב.

ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה  ,שעליה ניתנה
לכל חברי העמותה הודעה  21ימים מראש תוך ציון כי על סדר היום
החלטה על פירוק העמותה.

ג.

תחילת הפירוק יהיה כעבור שבועיים מהמ ועד שבו התקבלה ההחלטה על
פירוק מרצון של העמותה  ,אלא אם החליטה האסיפה לצורך פירוק על
תאריך מאוחר יותר.

א.

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש  ,יועבר רכוש
זה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  )2( 9לפקודת מס הכנסה ,
בכל צורה ,ולא יחולק בין חבריה.

פרק י' :זכות ייצוג
הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ואת מנכ"ל העמותה
לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה  ,ולבצע בשמה פעולות שהן
בתחום סמכותו.

