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 תקנון העמותה

 
 

 הוא: הארגון הארצי של חברי ההגנה. שם העמותה .1
 

   ,23א. מקום מושבה של העמותה: בית אליהו גולומב, שד' רוטשילד 
 .תל אביב     
 

  העמותה היא מייסודם של ה"ה: .ב
 אבידן שמעון, אבידר יוסף, אייל שמואל, אלמוג מיכאל, גולן יוסף, גולן נחום,              
 גלילי ישראל, ורדי רפאל, חביליו שלמה, יעקובסון יוסף, כרמל משה, מרדור              
 יעקב, פרי מיכה, קציר אפרים, ריבלין מוניה, ניצן יהודה, נרקיס עוזי, סלמן              
 גרשון, ריבלין משה, שחם מישאל, שריג נחום.             

 
 
 
 

 מטרות העמותה .2
 

 לשמור על מורשת ארגון "ההגנה", לטפח ולהנחיל את ערכיה. .א

 

לפרסם, להנחיל ולהפיץ כל מידע אודות ארגון "ההגנה" ופעליו; תפקידה של  .ב
להעמיק את תודעת ערכי  ,מדינת ישראל וצה"ל היישוב, בהקמת בהקמת"ההגנה" 

 "ההגנה" בעם.

 

להפיץ מידע על תולדות ההגנה העברית בארץ ישראל, על מעשיה בתהליך יישובה  .ג
של הארץ ובהכשרת הכח הצבאי היהודי ובנינו. על מאמציה להגן על חיי היהודים, 

מרחבי  רכושם וכבודם בארץ ישראל ומחוצה לה, על פעולותיה להעפלת יהודים
 ארץ ישראל, ועל לחימתה במלחמת העצמאות עד להפיכתה לצה"ל.להעולם 

 

ודברי ספרות בנושאי ההגנה העברית ופרסומם  תזיכרונולעודד כתיבת מחקרים,  .ד
 ובשאר אמצעי התקשורת. בסרט בדפוס,

 

ימי עיון ם גורמים מתאימים עריכת כינוסים, ליזום בכוחות עצמה ובשיתוף ע .ה
 הנים בנושאים מתולדות ההגנה ולעודד לימודים בתחומים אלהרצאות וסמינריו

 במוסדות חינוך ובמרכזי נוער.

 

 להקים ולקיים מוזיאונים להנצחת מורשת ההגנה. .ו

 

 לחזק את יחסי הגומלין עם משרד הבטחון וצה''ל. .ז
 

וח ההתנדבות האישית והציבורית של חברי העמותה, ולהעמיק את התודעה ר לטפח .ח
 ברי העמותה ובקרב העם בישראל.הביטחונית בקרב ח

 
 לשמור על יחסי רעות ואחווה בין חברי העמותה ולטפחם. .ט

 

ה ולעשות למניעת , להקים נר לזכרם של חבריולהנציח את ארגון ההגנה ופועל .י
 ותפקידה המכריע בהקמת המדינה. טשטוש וסילוף ערכה של ההגנה
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 .להקים ולנהל קרן שתסייע לפעולות ארגון חברי ההגנה .יא

 

 לייצג את ארגון ההגנה במעמדים ציבוריים ובפני הרשויות המוסמכות של המדינה. .יב

 

 .''הגנה''להבטיח הזכויות של חברי ה .יג

 

 ולסייע בכך לגורמים המתאימים. ''הגנה''לעשות לריכוז חומר תיעודי על ה .יד
 

 לעשות לריכוז חומר תיעודי על ההגנה ולסייע בכך לגורמים המתאימים. .טו
 

אגודות או אנשים אחרים בכל סוגי הפעולות אשר יש בהן  לפעול יחד מוסדות .טז
 קידום מטרות העמותה.

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 העמותהסמכויות  .3
 

 לגייס כספים, תרומות, ועזרה אחרת לשם קידום מטרות העמותה, הן בארץ והן בחו"ל. .א

 

, ירושות ועזבונות, לנהל מגביות בין חברים ובין אנשים ומוסדות שאינם תרומותלקבל  .ב
שם פיתוח וקידום פעולות העמותה. לתת בטוחות ומשכונות חברים, הן בארץ והן בחו"ל, ל

 על רכוש העמותה כדי להבטיח הלואות כאלה.

 

ולעשות כל מיני פעולות  לפתוח חשבונות בבנקים ולנהל אותם, להפקיד כספים בבנקים .ג
בנקאיות, לתת כספים והלוואות, להעניק פרסים, לקבל בטוחות ומשכונות על כל מיני רכוש 

 ח פרעון הלואות אלו.בכדי להבטי
 

לרכוש, לקנות, לשכור, למכור, להשכיר ולהחכיר, להשתמש ולהחזיר הן בתמורה והן שלא  .ד
 נכסים מסוג ניידי ודלא ניידי.כל בתמורה, לקבל ולמסור בכל דרך אחרת 

 
 לשם ביצוע מטרות העמותה.ומתנדבים לשכור ולהעסיק עובדים  .ה

 
ו חובות אחרים מכל סוג שהוא לשם קידום למשכן, לקבל משכנתא, שעבודים, זכויות א .ו

 מטרות העמותה.
 

לפעול יחד עם מוסדות אגודות או אנשים אחרים בכל מיני פעולות אשר יש בהן קידום   .ז
 מטרות העמותה.

 
 לעשות כל פעולה שיש עמה משום הגשמת מטרות העמותה. .ח

 
 

 

 מעמד העמותה .4
 
 םע כתובעת, כנתבעת ובכל מיני הליכילהופי תוכלאישיות משפטית, ובתור שכזאת  הינהעמותה ה

ופרטיים  הן ממשלתיים והן מוניציפאליים משפטיים ובפני כל המוסדות המשפטיים וגופים אחרים, 
 או אחרים בארץ ומחוצה לה.
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 חברות בעמותה .5
 

וכן חברים בעמותה כל חברי ההגנה,  יחשבו כחברי העמותה לצמיתותמייסדי העמותה  .א
 .של סניפי העמותה  הרשומים בפנקס החברים

 

או מי שהומלץ ע''י יו''ר סניף שיהיה מעונין להיות חבר בעמותה  של חבר ההגנה,צאצא  .ב
בקשה   למקום מגוריו או לועד המנהל של העמותהלסניף הקרוב או הועד המנהל  ויגיש 

 להתקבל כחבר בעמותה בלשון זו:
ות העמותה ותקנונה "אני )שם, מען ותעודת זהות( מבקש להיות חבר בעמותה. מטר

לי, אם אתקבל כחבר אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, והחלטות ידועים 
 של העמותה''.האסיפה הכללית 

   
העמותה. ההחלטה בדבר  ועדהסניף יעביר בקשות לחברות שיתקבלו אצלו להחלטת  .ג

את  קבלועד לה . סירבנתונה בידי הועד קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו,
 בפני האסיפה הכללית.על הסרוב לערור   רשאי הוא המבקש,

 
 מזכיר העמותה ינהל את פנקס החברים. הרישום בפנקס ייחשב ראיה לנכונותות. .ד

 

כל חבר יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית של העמותה וכן לבחור ולהיבחר  .ה
 למוסדותיה.

 
 
 

  
 מוסדות העמותה    . 6 

 
 :מוסדות העמותה יהיו          

 
 האסיפה הכללית. .א

 הועד המנהל. .ב

 סניפים עפ''י חלוקה גיאוגרפית. .ג

 ועדת הבקורת. .ד

 ועדות אחרות אשר ימונו ע''י הועד המנהל. .ה
 
 
 

 האסיפה הכללית  .7
 

וכן ישתתפו חברי הועד של העמותה,  לאסיפה הכללית של העמותה יוזמנו כל חבריה .א
 וחברי ועדת הביקורת. 

 

 אחת בכל שנה, והיא תדון בעניינים אלה:השנתית תתכנס פעם האסיפה הכללית  .ב
 

 בקורת.הוועדת  העמותה ועד מנהל דין וחשבון של  (1)

 העמותה.של  השנתי והדוח המילוליאישור מאזן  (2)

  .המנהל )אחת לארבע שנים(ועד ה חברי רתיבח  (3)

 )אחת לארבע שנים(. קורתיבחירת ועדת ב (4)

 .רואה חשבון לעמותה אישור שנתי של (5)
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 תקציב הארגון לשנה השוטפת ואישורם.הצגת תוכנית העבודה ו (6)

 שינויים בתקנון העמותה. (7)

 

העמותה   ועד מנהלכל ענין אחר שיקבע בסדר היום של האסיפה ע''י  (8)
 .ויתפרסם בהזמנה לאסיפה

 

 ועד מנהלממחצית חברי העמותה המשתתפים באסיפה רשאים לדרוש לא פחות מ .ג
להכליל  העמותה חייב מנהל ועדוהעמותה לכלול בסדר היום של האסיפה נושא לדיון, 

 את הנושא בסדר יומה של האסיפה.
 

 םניהענילשם דיון באחד  ןהמניישלא מן אסיפה כללית זמן ל רשאי הועד המנהל .ד
יום אסיפה  14א לכנס תוך יה תביומחוילעיל, או בכל ענין אחר,  ב'המפורטים בס"ק 

דרישה  העמותה, אובל דרישה בכתב מועדת הבקורת של יכללית שלא מן המניין, אם ק
 העמותה.בכתב של עשירית מכלל חברי 

 

יום מיום שהוגשה הדרישה  21המניין תוך מן אם לא כונסה אסיפה כללית שלא   .ה
רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים לעיל,  ד'כאמור בסעיף 

 תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה דרישה כאמור.
 

 יהיה כדלקמן: החוקי לאסיפה כללית ןהמניי .ו
 

 .חברים 30אם בזמן שנפתחה האסיפה נכחו בה לפחות  (1)
 

אם בזמן שנפתחה האסיפה נכחו בה מספר חברים קטן מהמנין החוקי  (2)
חצי שעה, תקויים באותו מקום, בדחה האסיפה י, ת( לעיל1בסעיף ו) כאמור

 ותהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.
 
 
 

 הועד המנהל  .8

 

 א הגוף המנהל את העמותה, מכוון את פעולותיה ומדיניותהיהעמותה ה הועד המנהל של .א
 להחלטות האסיפה הכללית. בכפוף

 

חברים, וייבחר על ידי האסיפה  7-הועד המנהל יהיה מורכב ממספר חברים שלא יפחת מ .ב
 הכללית, לתקופה של ארבע שנים.

 

 .יו''ר הועד המנהל ייבחר ע''י הנהלתה .ג
 

וא ימלא את מקומו של היו''ר הייבחר ע''י הועד המנהל ו סגן וממלא מקום יו''ר הועד המנהל, .ד
 בהעדרו או בשעה שנבצר מהיו''ר למלא תפקידו מכל סיבה. 

 

הועד המנהל יבחר מבין חבריו את מזכיר העמותה וגזבר העמותה. לא נמצאו מועמדים לגזבר  .ה
 רי הארגון.ו/או למזכיר, מבין חברי הועד המנהל, ייבחרו הגזבר ו/או המזכיר מבין כלל חב

 

לועד העמותה תהיה סמכות לצרף חברים נוספים לועד במקרה שנתפנה מקומו של חבר ועד  .ו
בתנאי שמספרם של החברים הנוספים על אלו שיבחרו ע''י האסיפה הכללית, לא יעלה על 

  מחצית ממספר חברי הועד הנבחרים וזאת עד לאסיפה הכללית הקרובה בלבד.
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ת מספר והרכב הסניפים של הארגון, עפ''י חלוקה גיאוגרפית. לועד המנהל הסמכות לקבוע א .ז
 החלטה של הועד המנהל להקים ו/או לאחד ו/או לבטל סניף, טעונה אישור האסיפה הכללית.

 

יו''ר הועד המנהל יכהן כיו''ר העמותה והוא יכנס את הועד המנהל לעת הצורך ולא פחות  .ח
שנה את ראשי הסניפים לישיבת הועד מפעם ברבעון וכן רשאי להזמין לפחות פעמיים ב

 המנהל. 
 

ההחלטות תתקבלנה ברב דעות על ידי הרמת ידיים. במקרה  .בועד המנהל קול אחדלכל חבר  .ט
 דעה מכרעת. הועד המנהלשל קולות שקולים תהיה ליו''ר 

 

לא יתקבלו החלטות בועד המנהל, אלא אם מניין המצביעים בישיבת הועד, יהיה חמישה  .י
 , כולל היו''ר. חברים לפחות

 

 והואבין אסיפה כללית אחת לשנייה  את הפעולות השוטפות של העמותה הועד המנהל ינהל .יא
 את העמותה כלפי חבריה וכלפי חוץ.ייצג 

 

הועד המנהל יהיה רשאי להתקשר עם עמותות, חברות וגורמים נוספים, באמצעות כריתת  .יב
דם ולהגשים את מטרות ארגון חוזים, הסכמים אמנות וכיוצ''ב התקשרויות, על מנת לק

 ידיעת האסיפה הכללית,ההגנה. הסכמים והתקשרויות כאמור, יובאו, ע''י הועד המנהל, ל
 בעת התכנסותה.

                                                                                                            

ירשמו בפרוטוקול ויחתמו על ידי יו''ר  הועד המנהלישיבת כל העניינים הנדונים והנזכרים ב .יג
 העמותה. הפרוטוקול החתום כאמור, ישמש הוכחה לכאורה על אמיתות הדברים הרשומים

 בו.
 

ישתמש בכל הסמכויות הנתונות לעמותה לבד מאותן סמכויות המיועדות  המנהלהועד  .יד
התנאים שיקבעו ע''י האסיפה וזאת בהתאם להגבלות או  או מוסדות אחרים לאסיפה הכללית

 הכללית של העמותה, וככל שיוטלו מגבלות או תנאים כאמור.
 

יסמיך את  הועד המנהליסמיך את מורשי החתימה הכלליים של העמותה.  הועד המנהל  .טו
מורשי החתימה בחשבונות הבנק של העמותה, ואת הרכב החתימות שיחייב את העמותה בכל 

ד שאת העמותה יחייבו שתי חתימות לפחות, ושמורשי אחד מחשבונות הבנק שלה, ובלב
 החתימה יהיו או חברי העמותה ו/או בעלי תפקיד בעמותה.

 

 

 סניפים   .9
 

 רפי שנקבע.גיאוגא. הנהלת הסניף היא מוסד בארגון, בתחום ה
 ב. הנהלת הסניף כפופה לועד המנהל וחבריה יפעלו בהתאם להחלטות ולנהלי העבודה 

 הועד המנהל.שייקבעו ע''י      
 
 

 ועדת ביקורת .10
 

חברים לפחות ותכהן עד  שלושהתמנה קורת תבחר ע"י האסיפה הכללית, יועדת הב .א
 שנים לפחות. 4כל  ,לבחירת ועדת בקורת חדשה

 

 נציג הועדה יוזמן לכל ישיבות הועד המנהל וועדות ההנהלה. .ב
 

  .ועדת הביקורת תקיים את ישיבותיה בהתאם לצורך ועפ''י החלטתה  .ג
 

 פקידיה של ועדת הביקורת יהיו:ת .ד
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 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות הארגון. 1
 למטרותיו.    
 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ויעוד כספי . 2
 .העמותה לקידום מטרותיה    
 ל הארגון, כולל את הדו''ח המילוליהועדה תבקר את הדוחות הכספיים השנתיים, ש. 3
  ותמליץ לועד המנהל ולאסיפה הכללית אם לאשרם.    

 ועדת הביקורת תדון ותבדוק כל נושא שיועבר אליה ע''י יו''ר הועד המנהל, ו/או ע''י  .4          
 כל חבר בארגון.               

 ה הכללית את מסקנותיה מבדיקותועדת הביקורת תביא בפני הועד המנהל והאסיפ .5          
 .10שביצעה עפ''י סעיף               

 
 

חברי ועדת הביקורת, יהיו זכאים לפי בקשתם לקבל כל חומר או מידע שיקבלו חברי  .ה
מוסדות אחרים של העמותה ולהשתתף בכל הישיבות של כל מוסדות העמותה, 

  כמשקיפים.
 

 במקום ועדת ביקורת. רגוף מבקהאסיפה הכללית תהייה רשאית למנות   .ו
 
 

 
 ועדות אחרות  .11

 
רשאי לבחור ו/או למנות ועדות כלשהן לצורך הגשמת מטרות העמותה,  הועד המנהל  יהיה

לועד מנה לפי סעיף זה תדווחנה שתקואך תהיה חייבת לבחור בועדת כספים ובגזבר. הועדות 
 על כל פעולותיהן ועל כל החלטותיהן. המנהל

 עבודתה ונוהליה, ותבחר לעצמה יו''ר מקרב חבריה.כל ועדה תקבע את סדרי 
יעץ לועד המנהל יועדות שאינן מורכבות מחברי הועד המנהל יהוו גורם ממליץ או מו

 ועד העמותה.וההחלטות הסופיות יתקבלו על ידי 
 
 

 הוראות כלליות בענייני כספים ורכוש .12
 

/או גופים אחרים, הכנסות העמותה תהיינה מתרומות של חברים, תרומות של אנשים ו .א
ירושות, עזבונות, הלואות, הקצבות ממוסדות ממשלתיים, מוניציפאליים, פילנתרופיים וכל 

 גוף ו/או אנשים אחרים.
 

העמותה תפעל שלא על מנת להפיק רווחים, והכנסותיה ישמשו אך ורק לשם קידום מטרות  .ב
 העמותה.

 

רווחים או טובות הנאה בין  חלוקת .נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה .ג
 אסורה., חברי העמותה

 

העמותה תנהל ספרי חשבונות מלאים ומדויקים על כל הכנסותיה והוצאותיה ומאזנה יוכן  .ד
 מיד עם תום שנת הכספים.

 

 הספרים יבוקרו ע''י רואה חשבון ויהיו תחת פיקוחם וביקורתם של חברי ועדת הביקורת. .ה
 

 
 

 תוקף תחולה ושינויים בתקנון .13
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ותוקפו יהיה   05.03.2019 -בתקנון מתוקן זה, אושר ע''י האסיפה הכללית של העמותה  .א
 השינויים בתקנון על ידי רשם העמותות.אישור מיום 

 

תקנון זה יהיה בתוקף כל עוד לא שונה או יתוקן ע''י האסיפה הכללית של העמותה,  .ב
 על ידי רשם העמותות. ויאושר והתיקון יירשם

 

 

האסיפה הכללית תהיה בלו ע"י האסיפה כללית של העמותה. ן זה יתקשינויים בתקנו .ג
רשאית לשנות את תקנון העמותה על ידי החלטה מיוחדת שתתקבל באותה אסיפה שנועדה 
לשם כך, אם הצביעו באותה אסיפה רוב מקרב הזכאים להצביע באסיפה הכללית, אשר בה 

 מותה.הע תיפורט סדר היום, שיכלול את השינוי הנדרש בתקנו
 
 

 פירוק העמותה .14
 
קים. רעל מינוי מפרק או מפוהכללית להחליט על פרוק מרצון העמותה רשאית באסיפה  .א

של שני שלישים מהמצביעים באסיפה, אשר עליה  בורעל פרוק העמותה טעונה החלטה 
יום מראש תוך ציון שיוצע לאסיפה להחליט על  21ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 

 פירוק העמותה.

( 2)9במקרה של פירוק העמותה יעבור כל רכוש העמותה למוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעיף  .ב
לפקודת מס הכנסה, בעל מטרות דומות למטרותיה של העמותה, והוא לא יחולק בכל צורה 

 שהיא בין חברי העמותה.
 
 
 

            
 


