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 תקנון

 קולקטיביים ישראל' מרור'עמותה לכספים 

 2018יוני  25 -החל מ

 

 שם ועיר. 1סעיף 

 .קולקטיביים ישראל' מרור'עמותה לכספים : העמותה נקראת 1.1

 .היא נמצאת בעיריית לאוסדן 1.2

 "."SCMIמשרד : להלן, יש לה משרד בישראל, כמו כן 1.3

 מטרה ואמצעים. 2סעיף 

 :מטרת העמותה 2.1

בתוספת התשואות שהתקבלו ושעוד יתקבלו שזמינות או שיהיו , לחלק את הכספיםלנהל ו, לקבל .א

עמותת : כספי מרור אינדיבידואליים והעמותות בהאג: זמינות על ידי העמותה באמסטרדם

עמותת תביעות ביטוחים אינדיבידואליות שואה וכמו , תביעות ניירות ערך אינדיבידואליות שואה

עות בנקים אינדיבידואליים שואה לחלוקה עבור מטרות קולקטיביות לטובת עמותת תבי, כן

 ;תקנות ההקצבה 4סעיף קטן  5בהתאם לסעיף , הקהילה ההולנדית היהודית בישראל

בתוספת התשואות שעוד יתקבלו בהפחתת ההוצאות עבור , לחלק את הכספיםלנהל ו, לקבל . ב

או פרטיים אחרים מהעמותות /יבוריים והכספים שנובעים ממקורות צ ולחלק לנהל, לקבל

שזמינים לחלוקה עבור מטרות קולקטיביות לטובת הקהילה , דלעיל. הנזכרות בסעיף קטן א

 ;תקנות ההקצבה 4סעיף קטן  5בהתאם לסעיף , ההולנדית היהודית בישראל

 למטרות המפורטות שמוסיףאו , ב-ו. לבצע את כל הקשור למטרות המפורטות לעיל תחת א .ג

 .במובן הרחב ביותר
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 :העמותה משתדלת להגיע למטרתה באמצעות 2.2

 ;את האפשרות להגיש בקשות להקצבההמתאימה  הבאוכלוסיי לפרסם .א

בקשות וכמו כן ה על להביע דעה ,4סעיף קטן  5סעיף מתקנות ההקצבה לבהתאם  . ב

 .הלוואות וערבויות(, כולל מקדמות) הקצבהלקבוע או בהתאמה להעניק 

, ללא כוונת רווח, ניתן להעניק תשלומים אך ורק לישויות משפטיות על פי החוק הישראלי 2.3

התקנון או הפעילויות העובדתיות לארגן או לתמוך , על פי תקנתן( בין היתר)שמטרתן 

ית בישראל באחד או יותר הקהילה היהודית ההולנד( קבוצות בתוך)בפרויקטים בישראל לטובת 

 :התחומים הבאים

אינטרסים השגחה על . ז; ספורט ונופש. ו; טיפולים. ה; רווחה. ד; דת. ג; חינוך. ב; תרבות. א

 .עליה ואינטגרציה. א"י; מחקר מדעי. י; ביטחון. ט; זיכרון. ח; חיצוניים

 ההון. 3סעיף 

 :הון העמותה נוצר על ידי

 .;וב. תחת א 1ן סעיף קט 2ל בסעיף "הכספים הנ .א

 .;ל בסעיף קטן א"או רווחי ההשקעות של הכספים הנ/הריבית ו .ב

 . מענקים וירושות, כמו לדוגמה סובסידיות, כל הרכישות וההטבות האחרות .ג

 הרכב; ההנהלה. 4סעיף 

שלא מבצעים עבודות תמורת תשלום , בני אדם, הנהלת העמותה מורכבת מלפחות שמונה חברים 4.1

, במספר הכולל של שמונה חברי ההנהלה, מלבד זאת. 2עבור הארגונים הנזכרים בסעיף קטן 

וכמו כן לא היה חבר  2לפחות שניים מהם הם לא חברי ההנהלה בארגונים הנזכרים בסעיף קטן  

לפחות , במספר הכולל של עשרה או אחד עשרה חברי ההנהלה. לפני המינויבהנהלה בשנתיים 

וכמו כן לא היה חבר  2שלושה מהם הם לא היו חברי ההנהלה בארגונים הנזכרים בסעיף קטן  

בהנהלה בשנתיים לפני המנוי ובמספר הכולל של שתיים עשרה או שלוש עשרה  חברי ההנהלה 

וכמו כן לא היה  2הנהלה בארגונים הנזכרים בסעיף קטן  לפחות ארבעה מהם הם לא היו חברי ה

במידה וחברי ההנהלה . הרכב חסר שומר על סמכויותיו. חבר בהנהלה בשנתיים לפני המינוי

ההנהלה תמנה מספר חברי ההנהלה על מנת להרכיב ההנהלה של שמונה , הכולל פחות משמונה

 . חברים

וכמו כן לא היה  2ארגונים הנזכרים בסעיף קטן חברי ההנהלה המנויים הם לא חברים בהנהלה ב

 .חבר ההנהלה בשנתיים לפני המינוי

 : הארגונים הבאים 4.2

 ;ישראל 43104, רעננה, 715. ד.ת, עמותת איילה: העמותה . א

 ישראל, 67443, תל אביב, 157יגאל אלון , עמותת אלה: העמותה . ב

, תל אביב, 10שדרות יהודית , ישראליארגון על פי החוק ה(, IOH)ארגון עולי הולנד  .ג

 ישראל, 67016

 ;ישראל, 46812, הרצליה, 22דוד רזיאל , ארגון על פי החוק הישראלי, בית יוליאנה .ד
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 ;ישראל, 34749, חיפה, 1כיכר הרקפות , ארגון על פי החוק הישראלי, בית יולס . ה

, ירושלים, האוניברסיטה העברית, בניין יצחק רבין ,המרכז לחקר יהדות הולנד .ו

 ;ישראל, 91905

 ;ישראל, 46101, הרצליה, 5207. ד.ת, ארגון על פי החוק הישראלי, יד דוידס .ז

 ,ישראל, 67016, תל אביב, 10שדרות יהודית , ארגון על פי החוק הישראלי, ופ'צניני  .ח

להמליץ על חברי ההנהלה כמשמעות המשפט זכאים , כמו כן. זכאים למנות חבר מהנהלתן אחד

 .דלעיל 1השני בסעיף קטן 

דלעיל תבוטל כאשר חבר  2הזכות להמליץ על חבר ההנהלה של הארגון כמתואר בסעיף  4.3

אספות ההנהלה ( 4)ההנהלה או ממלא מקומו שהארגון המליץ עליו לא השתתף בארבעת 

ההנהלה המעורב או ממלא מקומו לא לאחר שהארגון כל פעם עודכן בכתב שחבר , האחרונות

 . הופיע

תקופת המינוי היא לשנתיים וניתן לחדש את המינוי שלוש . חברי ההנהלה ימונו על ידי ההנהלה   4.4

במינוי חברי ההנהלה ישימו לב לחלוקה מאוזנת . כל פעם לשנתיים נוספות, פעמים באופן מידי

חברותי והכרות עם הקהילה היהודית הארגוני וה, המשפטי, של מומחיות בתחום הפיננסי

 . ההולנדית בישראל

ארגון המועמד , ההנהלה לא תמנה את המועמד כחבר ההנהלה משמעותיתבמידה ובעקבות סיבה 

 . יקבל את ההזדמנות להמליץ על מועמד אחר

במשך תקופת המינוי לצורך כך  משמעותיתההנהלה זכאית לפטר חבר ההנהלה בעקבות סיבה 

דרוש רוב של שלושה רבעים מהקולות שהצביעו או על פי בקשת הארגון שהמליץ עליו או על 

 .  פי בקשת ההנהלה

על , דלעיל 2ההנהלה תמנה עבור כל חבר ההנהלה כמשמעותה במשפט הראשון של סעיף קטן  4.5

 . חל בהתאם  3 -ו 2, 1יפים קטנים כפי שנקבע בסע. ממלא מקום אחד, פי בקשת הארגון המציע

אלא אם הם ממלאים את מקומם של חברי ההנהלה לאחר , ממלאי המקום אינם חלק מההנהלה

 7שקבלו ייפוי כוח במקרה שחבר ההנהלה לא נוכח או בעקבות אי תפקודו על בסיס סעיף קטן 

מעל  -ממלא מקומו שמינו אותו כ –ממלא מקום שהחליף חבר ההנהלה . ז -ו. עד כולל ה. ק א"ס

כבר לא יכול להיות מועמד כחבר ההנהלה על ידי ארגון כמשמעותו סעיף , חמש פעמים בשנתיים

 . 2קטן 

ההנהלה תמנה , במקרה של מקום פנוי בהנהלה שלא ניתן למלא על ידי ממלא המקום האמור 4.6

 .מחליף בהקדם האפשרי

. מזכיר וגזבר, מורכבת מיושב ראשההנהלה בוחרת מחברי ההנהלה את ההנהלה היומית ש 4.7

או /ההנהלה רשאית להעביר חלק מתפקידה ומסמכותה להנהלה היומית מלבד ההחלטות ו

 .3סעיף קטן  5קביעות הנזכרים בסעיף 
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 :חבר ההנהלה או ממלא מקום יפסיק את תפקידו במקרים הבאים

 ;בפטירתו .א



 ;החופשי על הונוכאשר איבד את הניהול  .ב

 ;בתום תקופת המנוי .ג

 ;כאשר הגיש את התפטרותו בכתב .ד

 ;דלעיל 4לאחר פיטוריו כמשמעותה המשפט לפני האחרון בסעיף קטן  .ה

אספות רצופות ולאחר הודעות ( 4)כאשר חבר ההנהלה או ממלא מקומו לא נוכח בארבע  .ו

 ;3בכתב כמשמעות בסעיף 

 .   חוקבעקבות פיטוריו על ידי בית המשפט בהתאם ל .ז

 תפקידים וסמכויות; ההנהלה. 5סעיף 

 .תפקידה של ההנהלה הוא לנהל את העמותה והונה 5.1

למכור ולשעבד רכוש רשום , ההנהלה מוסמכת להחליט על השתתפותה בהסכמים על מנת לקבל 5.2

שלישי  צדב תומכת, וכמו כן על השתתפותה בהסכמים בהם העמותה ערבה או החייבת הראשית

 .לחוב של אחר האו ערב

 :העיקריים של ההנהלה הםהתפקידים  5.3

ולהחליט על בקשות להקצבה  להביע דעה, 4בהתאם לתקנות ההקצבה מסעיף קטן  .א

 .להלוואה ולערבויות וכמו כן לספקם(, כולל מקדמות)

או רב שנתית ואת המסמכים השנתיים /התוכנית השנתית ו, קביעת התקציב השנתי .ב

 .10בסעיף האחרים הנזכרים 

ועיון המסמכים לצורך  9מסירת המידע החיוני לוועדת הביקורת כמשמעותה בסעיף  .ג

 .ביצוע תפקידה של העמותה

תהליך הגשת וטיפול ( I)בהן נקבע  את תקנות ההקצבה, בהתאם לסעיפי התקנון, נהלה קובעתהה 5.4

 בהערכתשים הסטנדרטים המשמ( II, )הלוואה או ערבות, הקצבה, הבקשות עבור מקדמה

התקופה והדרך בהן יקבלו את ההחלטות על הבקשות וההודעה למבקשים ( III, )הבקשות האלו

(IV ) הסיבות לדחיית או החזרי התשלומים וכמו כן(V ) המקרים והדרך בהם ניתן לערער על

 .החלטות ההנהלה

דים והניהול לקבוע תקנות נוספות שמסדירות את התפקי, בהתאם לתקנון, ההנהלה מוסמכת   5.5

 .הכללי בעמותה

ההנהלה מוסמכת לשכור שירותם של מומחים ועוזרים אחרים שרשאים , לשם ביצוע תפקידה  5.6

כל ההוצאות הכרוכות הן על חשבון . לבצע באופן עצמאי משימות שייקבעו ובאחריותה ההנהלה

עקבות ביצוע ממלאי מקומם וחברי וועדת הביקורת ב, העמותה כמו ההוצאות של חברי ההנהלה

 .  הפיצויים המוענקים עבור הביצוע, על פי החלטת ההנהלה, תפקידם וכמו כן

 קביעת התקנות , ההנהלה תבדוק שכל הפעילויות שתבוצענה במסגרת העמותה וכמו כן 5.7
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 .  או לתקנון זה/לא יתנגדו לחוק ו

 ייצוג .6סעיף 



סמכות הייצוג ניתנת גם לשני חברי ההנהלה , כמו כן. העמותה מיוצגת על ידי ההנהלה היומית  6.1

 .  היומית שעובדים ביחד

על , ההנהלה היומית רשאית להעניק ייפוי כוח לאחד או יותר חברי ההנהלה וכמו כן לצד שלישי  6.2

 . מנת לייצג את העמותה במסגרת ייפוי הכוח

 אספות; ניהול .7סעיף 

או כאשר /אספות ההנהלה יתקיימו לפחות פעמיים בשנה וכמו כן על פי בקשת יושב הראש  ו  7.1

לפחות שני חברי ההנהלה אחרים הגישו בקשה בכתב ליושב הראש בה רשמו את נושאי 

כלומר שלא התקיימה אסיפה בתוך שלושה , במידה ויושב הראש אינו מתייחס לבקשה. האסיפה

 . המבקשים זכאים לארגן אסיפה בהתאם לכללים הנדרשים, השבועות לאחר קבלת הבקש

 . אספות ההנהלה יתקיימו במקום כפי שנקבע בהודעה 7.2

לא כולל , הודעה על האסיפה תימסר על ידי יושב הראש או המזכיר לפחות שבעה ימים מראש 7.3

באמצעות מכתב הודעת האסיפה , 1מלבד המשפט השני בסעיף קטן , יום ההודעה ויום האסיפה

 .  השעה והנושאים, על המקום

דהיינו בתנאי שכל , ניתן להגיע להחלטות תקפות, לא התמלאו 3גם במידה וההוראות בסעיף קטן  7.4

 .   חברי ההנהלה הפעילים או ממלאי מקומם נוכחים באסיפה ולא מתנגדים להחלטה

 .האסיפה את עצמה תנהלובהעדרו ; את האסיפה ינהליושב הראש  7.5

האספות פתוחות , שהם במצב שנבצר מהם לתפקדבהעדרם או ו חברי ההנהלהל פתוחות אספותה 7.6

 .אלה שחברי ההנהלה הנוכחים מאשריםלוכמו כן  םמקו אלממלאו לחלופין  כוח למייפה

. ירשום את הפרוטוקול של האסיפה, אחר שנוכח ושמונה על ידי יושב הראש שהויהמזכיר או מ 7.7

על ידי ההנהלה באספה הבאה וכהוכחה לכך יחתם על ידי יושב הראש  קבענהפרוטוקול 

 . והמזכיר

 החלטות; הנהלה. 8סעיף 

החלטות באסיפה יתקבלו אך ורק במידה ולפחות שני שליש של חברי ההנהלה פעילים או ממלאי      8.1

רוב גדול בככל שהתקנון אינו קובע שיש צורך . לכל חבר ההנהלה יש קול אחד. מקומם נוכחים

 .חברי ההנהלהקולות של  מוחלטרוב לאחר קבלת החלטות היתקבלו , יותר

, חות שני שליש של חברי ההנהלה הפעילים או ממלאי מקומםבמידה ובאסיפה לא נוכחים לפ 8.2

 .תתקיים אסיפה שנייה תוך ארבעה שבועות, כפוף לתקופת הודעה של לפחות יום אחד

 , או במקרה של הצבעה על בני אדם, אם יושב הראשכל ההצבעות יתקיימו בעל פה אלא  8.3
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הצבעה בכתב תבוצע באמצעות פתקי הצבעה . הצבעה בכתב ואו באם חבר ההנהלה יבקש

 . קולות ריקים נחשבו כאילו לא הצביעו. סגורים ובעילום שם

 .ההצעה נדחתה, במידה ובהצבעה השנייה יש שוב תיקו. תתקיים הצבעה חדשה במקרה של תיקו 8.4

ההנהלה רשאית לקבל החלטות מחוץ לאסיפה בתנאי שכל חברי ההנהלה או ממלאי מקומם יוכלו  8.5

החלטה כזו תתקבל ברגע שיהיה את . להצביע והצהירו בכתב שלא מתנגדים לשיטת החלטה כזו

או בהודעת /בטלפקס ו, כולל ובין היתר)שהתקבל בכתב , 1בהתאם לסעיף קטן , הרוב הנדרש



ח "והדו, על ההחלטה שהתקבלה מחוץ לאסיפהח "המזכיר יערך דו. ההצעה בעד( דואר אלקטרוני

ח הנזכר לעיל יצורף "הדו. באסיפה הבאה וכהוכחה לכך נחתם על ידי יושב הראש והמזכירנקבע 

 . ולפרוטוקול, למסמכים הנזכרים במשפט הראשון והשני בסעיף זה

מבצע תפקיד , רי ההנהלה האחריםלפי החלטת חב, חבר ההנהלה שיש לו תפקיד בהנהלה או  8.6

לא יצביע כאשר יחליטו על , שמשפיע על מדיניות ההנהלה או שהשפיע בשנתיים לפני ההחלטה

או ערבות לישות משפטית מסוימת או /הלוואה ו, מקדמה, בסיס תקנות ההקצבה על הקצבה

או /שותפה ו/או שותפו/בעלה ו/או אשתו/שבאופן ישיר קשור לישות משפטית בה החבר ו

ת משפחה עד הדרגה השניה /היא קרוב/או שהוא/האדם שאיתו החבר מנהל משק בית משותף ו

 .של חבר ההנהלה

הנקבע במשפט הקודם חל גם כאשר ההחלטה מתייחסת למטרה או לפרויקט שחבר ההנהלה או 

 מסוימת מעורבותיש השפעה גדולה או עניין ישיר או , אלה הנזכרים לעיל במשפט הקודם

 .  כל זה לפי החלטתם של חברי ההנהלה האחרים, לפני ההחלטה בשנתיים

 . הנקבע בשני המשפטים האחרונים חל גם על ממלאי מקום 8.7

 וועדת הביקורת. 9סעיף 

 .לעמותה יש וועדת ביקורת  9.1

וועדת הביקורת מייעצת להנהלה על התנגדויות שהוגשו על ידי מבקשים נגד החלטות ההנהלה  9.2

 . או ערבויות/הלוואות ו, ותבעניין הקצב

קובעות מה הם המקרים בהם ניתן להגיש  4סעיף קטן , 5תקנות ההקצבה כמשמעותו בסעיף  9.3

 . שיטת העבודה של וועדת הביקורת, התנגדויות ובאיזה אופן נגד החלטות ההנהלה וכמו כן

 ומנומקים משמעותייםההמלצות של וועדת הביקורת אינן מחייבות את ההנהלה אבל רק מטעמים  9.4

 .היטב היא יכולה לסטות מהעצות

וועדת הביקורת מורכבת משלושה או חמישה חברים שעל פי המלצת ההנהלה היומית ימונו על  9.5

 ידי ההנהלה לתקופה של ארבע שנים ולאחר תקופת המינוי מיד זכאיים לחידוש 
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ארגונית , משפטית, בהמלצה ובמינוי ישימו לב להשתתפות מאוזנת של מומחיות כספית. המנוי

רצוי שלפחות חבר אחד . וכמו כן ידע על הקהילה ההולנדית היהודית בישראל, וחברותית

וועדת הביקורת תבקש סיוע , ואם אין. חוק ההולנדיבבוועדת הביקורת יהיה משפטן שבקיא 

 .הולנדיממשפטן שבקיא בחוק ה

חבר ההנהלה או אדם שהיה חבר ההנהלה של העמותה או של ישות משפטית כמשמעותו בסעיף  9.6

 . אינו יכול להיות חבר בוועדת הביקורת, תוך שנתיים לפני המינוי המוצע 3סעיף קטן  2

. משמעותיותההנהלה זכאית לפטר חברי וועדת הביקורת בתקופת מינוים אבל רק מסיבות  9.7

על כך תתקבל ברוב של לפחות שני שליש של הקולות באסיפה בה כל חברי ההנהלה ההחלטה 

 .2סעיף קטן  11חל הנקבע במשפט השני בסעיף , כמו כן. או ממלאי מקומם נוכחים

 וניהולשנת הכספים . 10סעיף 



 .שנת הכספים של העמותה לפי השנה הלועזית  10.1

הפעילויות של העמותה לפי הדרישות הנובעות  הנהלה מחויבת לנהל את מצב הכספי ואת כל 10.2

המסמכים ונושאי הנתונים האחרים כך שבכל עת ניתן לראות , ולשמור את הספרים, מפעילותיה

 .את הזכויות ואת החובות של העמותה

ח רווח והפסד של העמותה תוך "ההנהלה מחויבת לערוך ולכתוב כל שנה את המאזן ואת דו 10.3

 . ת הכספיםשישה חודשים לאחר שנ

והשיטה של המאזן ואת מצב   1כמשמעותה בסעיף  הספרים ניהולאת  להגישההנהלה מחויבת  10.4

ספר  393רואה חשבון לבחירתו כמשמעותה סעיף  לבדיקת, 3הרווח וההפסד כמשמעותה בסעיף 

ועל פי החוק הישראלי למנות רואה חשבון או ארגון בו רואי החשבון כאלה , קוד האזרחי 2

רואה החשבון דיווח להנהלה על תוצאות ( ארגון) המסמכים לפנידים יחד ולא לקבוע את עוב

 .   בגין האמינות והחוקיות הבדיקה

 .ההנהלה מחויבת לקבוע את התקציב לפני כל תחילת שנת כספים חדשה 10.5

, הנתונים האחרים כמשמעותם בסעיף זהוהמסמכים , ההנהלה מחויבת לשמור את כל הספרים 10.6

 . לתקופה הקבוע בחוק של שבע שנים

 . שינוי התקנון. 11סעיף 

 .ההנהלה רשאית לשנות את התקנון 11.1

ההחלטה לשנות את התקנון תתקבל כאשר ברוב של  לפחות שני שליש של הקולות באסיפה בה  11.2

 .כל חברי ההנהלה או ממלא מקומם נוכחים

תתקיים תוך ארבעה שבועות , ר שבאספה לא נוכחים מספר חברי ההנהלה הנדרשבמידה ומתבר

אסיפה חדשה בה ניתן לקבל את ההחלטה ברוב של לפחות שני שליש של כלל קולות חברי 

 .ההנהלה בתפקיד
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יצורף הטקסט המילולי של השינויים , בהודעה על אסיפה בה ידונו על הצעת שינוי התקנון 11.3

 . המוצעים

 .כל חבר הנהלה רשאי להכין את המסמך. השינוי תקף רק לאחר שנערך מסמך נוטריוני מהשינוי 11.4

 . יחברי ההנהלה מחויבים למסור העתק מאושר של השינוי ושל התקנון המתוקן ברשם המסחר 11.5

 פירוק וחיסול. 12סעיף 

על  2 -ו 1סעיפי קטן  11יחולו ההוראות מסעיף . ההנהלה מוסמכת להחליט לפרק את העמותה 12.1

 .ההחלטה

 .העמותה ממשיכה להתקיים במידה וזה נדרש לחיסול הונה, לאחר פירוקה 12.2

 .החיסול יבוצע על ידי חברי ההנהלה 12.3

 .זה נותרות בתוקף ככל הניתן במהלך החיסול הוראות תקנון  12.4

ישתמשו בכסף הנותר ( ים)המחסל, לאחר התשלום לכל נושי הכספים של העמותה המפורקת 12.5

 . ככל הניתן בהתאם למטרת העמותה



המסמכים ונושאי הנתונים של העמותה המפורקת ישמרו במשך שבע , הספרים, לאחר החיסול 12.6

 .   ימנו( םי)שנים אצל אחד או יותר אנשים שהמחסל

 . על הפירוק והחיסול של העמותה חל הנקבע בחוק 12.7

 הוראה סופית. 13סעיף 

 .תחליט ההנהלה, או התקנון לא מספק/בכל המקרים  שהחוק ו 13.1

 הוראות ההעברה. 14סעיף 

 . התקנון חל מהיום בו שינוי התקנון יתקבל  14.1

 

    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


