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 שם העמותה , מטרות העמותה, חברות  –סימן א' 
 
 שם העמותה   .1

  " לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות  קרן "שלם  .א

 מקום מושבה הרשום של העמותה : בית דגן .  .ב

 גוף מפלגתי כלשהו. העמותה אינה גוף פוליטי ואינה מזדהה עם  .ג

 
 מטרות העמותה   .2

ולאוכלוסיות  .א התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  בקהילה  רווחה  שירותי  ושיפור  פיתוח 
 השיקום שטופלו באגף השיקום, טרם צירופו למינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והבטחון החברתי.

סיוע בהכשרה והשתלמות של עובדים מקצועיים המועסקים בשירותים הקהילתיים הנותנים מענה  .ב
גבלות שכלית התפתחותית ולאוכלוסיות השיקום שטופלו באגף השיקום, טרם צירופו  לאנשים עם מו

 למינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והבטחון החברתי. 

וניתוח נתונים לצרכי תכנון, פתוח, מחקר והערכה של שירותי רווחה בקהילה לאנשים עם  .ג איסוף 
באג שטופלו  השיקום  ולאוכלוסיות  התפתחותית  שכלית  למינהל  מוגבלות  צירופו  טרם  השיקום,  ף 

החברתי והבטחון  הרווחה  במשרד  עם   מוגבלויות  אנשים  של  לצרכים  הציבורית  התודעה  פיתוח 
ולאוכלוסיות השיקום שטופלו באגף השיקום, טרם צירופו למינהל  מוגבלות שכלית התפתחותית, 

החברתי, והבטחון  הרווחה  במשרד  ש  מוגבלויות  הקמת  קידום  בקהילה,  הרווחה  ושילובם  ירותי 
 הדרושים בקהילה. 

 להיות תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.   .ד 

 

 חברות  .3

חברים בעמותה הנם כל מנהלי אגפים ו/או מחלקות לשירותי רווחה ברשויות המקומיות במדינת  .א
ישראל, שלא הביעו התנגדות להיות חברים בעמותה וכן יו"ר הועד המנהל וחברי הועד המנהל 

 לתקנון, ככל שהם אינם מנהלי אגפים ו/או מחלקות לשירותי רווחה.  13 -ו 12שמונו ע"פ סעיף 

תה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי  חבר העמו .ב
 לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.   

 תקנון קרן שלם



 

 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.    .ג

 –החברות בעמותה פוקעת  .ד

 בגמר פירוקו.   -במות החבר, וחבר שהוא תאגיד  .1

 העמותה , הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש. בפרישת החבר מן  .2
 מרגע שחדל החבר מלכהן כמנהל אגף או מחלקה לשירותים חברתיים.  . 3
 בהוצאת החבר מהעמותה. . 4

 
מאחד הטעמים  מן העמותה האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר   .ה

 הבאים :

 נון או החלטה של האסיפה הכלליתהחבר לא קיים את הוראות התק .1

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.  .2

 החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון . 3

הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה  לא יציע הועד  לאסיפה .ו
( אלא לאחר  2( או )1להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה )ה()

 שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. 

 לו ביד או יישלח  ז.  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר 

רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו  בדואר 
 הרשום בפנקס העמותה.. 

 

 
 האסיפה הכללית  –סימן ב' 

 
 זמן ומקום    .4

הכללית ייקבעו בידי הועד המנהל. הועד המנהל יהיה רשאי להורות על   יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה
 כינוס אסיפה כללית בהיוועדות חזותית בה ניתן לראות ולשמוע את החברים המשתתפים באסיפה. 

 
 

 הזמנה   .5
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה  שתינתן לכל חבר לפחות  עשרה ימים מראש  ותציין יום, שעה,  

 לאסיפה. מקום וסדר יום 
 
 

 תפקידים של אסיפה כללית רגילה   .6

ובדין   , תדון בהם  ועדת הביקורת  ועל פעולות  וחשבון על פעולות הועד  דין  רגילה תשמע  כללית  אסיפה 
 וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת. 

 
 



 

 – מניין  .7

מהחברים  25%מחברי העמותה. לא הופיעו  25%המניין החוקי באספה כללית של העמותה יהיה 
לאסיפה הכללית, תידחה האסיפה ברבע שעה ואם אז לא יהיה נוכח מניין חוקי, החברים הנוכחים יהוו 

 .   20-מניין חוקי ובלבד שלא יהיו פחות מ
חברים ו/או נציגים   20ה לא נכחו לפחות חברים תדחה האסיפה בשעה ואם לאחר הדחיי 20לא נכחו 

 יום. . 14- הזכאים להשתתף בה, תידחה האספה ל

חברים   20יום, תכונס האסיפה הכללית מחדש ואם בשעה היעודה לא יהיו בה נוכחים לפחות  14לאחר 
 ו/או נציגים הזכאים להשתתף בה, תידחה בשעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. 

 
 יו"ר ומזכיר  .8

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

 החלטות  .9
אחר   דרשו  זה  תקנון  או  החוק  אם  זולת  קולות של המצביעים,  ברוב  יתקבלו  החלטות האסיפה הכללית 

 לקבלתו, היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 
 )שני שליש( מהנוכחים באסיפה. 66%בתקנון יתקבל ברוב מיוחד של  שינוי .10

 
 פרוטוקול  .11

 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. 
 

 

 הועד המנהל -סימן ג' 
 

 מספר החברים ומינויים  .12
הכללית. החברים ימונו ע"י מרכז השלטון   ויקבע מידי פעם בפעם ע"י האסיפה 15מספר חברי הועד יהיה 

המקומי, מהם רוב החברים )אחד יותר ממחצית( יהיו נציגי מרכז השלטון המקומי בישראל, ויתר החברים 
 ימונו על פי המלצת מנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי 

 

 
 יו"ר הועד וחברי הועד  .13

ן חברי הועד, חברי הועד הם אלה אשר  יו"ר הועד ייקבע על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל מבי
 שמותיהם מופיעים בנספח המצורף לתקנון זה ואשר ישתנה מעת לעת. 

 
 



 

 חבר הועד יחדל לכהן  .14
 )ה( לעיל בשינויים המחויבים. 3מהסיבות המנויות בסעיף  .א

 עם ביטול מינויו או פטירתו.  .ב

 עם התפטרותו מכהונתו על ידי הודעה בכתב.  .ג

 רגל.אם הוכרז פסול דין או פושט  .ד 

 
 הועד   ישיבות .15

 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן. 
 
 החלטות  .16

 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות החברים.  .א

 החלטת כל חברי הועד פה אחד, יכול שתתקבל גם שלא בהתכנסות ישיבה.  .ב

 
 פרוטוקול  .17

 והחלטותיו. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו 
 
 
 זכות חתימה  .18

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

 

 ועדת הביקורת -סימן ד' 

 
 תחולת ההוראות  .19

 של התקנון המצוי יחולו בשינויים המחויבים גם על ועדת    17עד  12א. הוראות תקנות 
 הביקורת.     

 ב. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת או בנוסף אליה ימונה רואה 
 חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות.      

 

 נכסים לאחר פירוק   -סימן ה' 
 
 נכסים דמים  העברת .20

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו בנכסים, יועברו נכסים אלה למרכז השלטון 
 המקומי אשר יחליט כיצד לנהוג בהם. 

  


