
 

 מייסודו של ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרוןקרן מלגות 
 

 ת ק נ ו ן
 

 
 שם העמותה  .1
 
 .מייסודו של ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון שם העמותה הינו קרן מלגות  
 46342הרצליה   ,  9הבעל שם טוב ' רח:  הכתובת הרשומה של העמותה 
 
 מטרות העמותה .2
 
הושטת , תמיכות הלוואות מסוגים שונים, הקצבות, תרומות, פרסים, הענקת מלגות 2.1 

עזרה לאנשים המעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית והשכלה בתחום ענף הבניה 
או למוסדות /ב ו"הנדסה וכיו, על כל ענפיו ומקצועותיו לרבות אדריכלות, והתשתיות

, לרבות בתי ספר מקצועיים, מחקר ומדע בתחום הבניה, הוראה, לימוד, חינוך
או /מוסדות תכנון ומחקר ו, מוסדות אקדמיים, קורסים להכשרה מקצועית

או לכל אדם ומוסד אחר העוסקים בקידום החינוך /או לחוקרים ו/לתלמידים ו
 .והמדע בתחום ענף הבניה

 
 .שילוב אנשים רבים ככל הניתן בענף הבניה והתשתיות 2.2 
 
לרבות על , מותה בחיי הקהילה ולתרום לה באמצעים שוניםלהעמיק מעורבות הע 2.3 

תמיכות והלוואות מסוגים שונים , הקצבות, תרומות, פרסים , ידי הענקת מלגות
 .אשר העמותה החליטה להעניקם, לאנשים ולמוסדות מחוץ לענף הבניה

 
או החזקתם של מתקנים ומוסדות הפועלים בתחום /הקמתם ו, להשקיע ברכישתם 2.4 

ואשר מטרותיהם ופעולותיהם עשויות לקדם את ענף הבניה , הבניה והתשתית ענף
 .ואת מטרות העמותה

 
ולהשתמש בהם באותו , להשקיע את כספי העמותה שאינם דרושים לה לצרכיה 2.5 

או /ובפרט להפקיד כספים אלה בכל בנק שהוא ו, האופן שהעמותה תמצא לנכון
, אגרות חוב וניירות ערך אחרים, מניות, יןמטלטל, לרכוש ולהחזיק נכסי דלא ניידי

תעודות וניירות ערך מכל סוג ומין שהוא שהעמותה תמצא , התחייבויות, שטרי ערך
ובלבד שלפעולות אלו לא יהיה אופי עסקי , לנכון לעשות מזמן לזמן השקעות אלה

 .והן לא תעשינה לשם הפקת רווח
 
 .אחרת לשם קידום מטרות העמותה מתנות וכל השתתפות, תרומות, לקבל מענקים 2.6 
 
 .באופן שיהיה רצוי בקשר למטרות העמותה, להיות נאמנה עבור אחרים 2.7 
 
לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או היכולת לעזור בהשגת המטרות או  2.8 

 .איזה שהן
 
 
 חברות בעמותה .3
 
זה מיום רישום העמותה חברי העמותה יהיו מייסדי העמותה החתומים על תקנון  3.1 

 .בפנקס העמותות
 
 .על קבלת חברים חדשים, בכפוף להוראות התקנון, ועד העמותה רשאי להחליט 3.2 
 
 .איננה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה, החברות בעמותה היא אישית 3.3 
 



חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל  3.4 
 .עההצב

 
ועד וזכאי חבר העמותה לבחור ולהיבחר ל, בכפיפות לאמור ביתר הוראות תקנון זה 3.5 

 .או לוועדת הביקורת או לוועדת ההנהלה
 
 .משירותיה תוליהנוחבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה  3.6 
 
 
 פקיעת חברות .4
 
 : החברות בעמותה פוקעת 
 
 .בגמר פירוקו –ד ובחבר שהוא תאגי, במותו של חבר 4.1 
 
על פי רצון החבר ולאחר מתן הודעת פרישה בכתב לועד בתום חודש מעת מתן  4.2 

 .ההודעה
 
 .להלן 5בהוצאתו מהעמותה עלפי החלטת האסיפה הכללית כאמור בסעיף  4.3 
 
 

 הוצאת חברים .5
 
, לפי הצעת הועד, מהחברים 51%י "בהחלטה שתתקבל ע, האסיפה הכללית רשאית 5.1 

 :מאחד הטעמים הבאים, חליט על הוצאת חבר מהעמותהלה
 
החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או של  5.1.1  

 .הועד
 
 .החבר פעל או פועל בניגוד למטרות העמותה 5.1.2  
 
 .החבר הודח מתפקידו בשל עבירה שיש עימה קלון 5.1.3  
 
אלא לאחר שניתנה לו , להוציא חבר מן העמותהלא יציע הועד לאסיפה הכללית  5.2 

ולא יציע להוציא חבר מהטעמים האמורים , הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו
 .אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות, 5.1.1 – 5.1.3ק "בס

 
 ארגון , האסיפה הכללית לא תהיה רשאית להוציא מהעמותה את החבר המייסד 5.3 

 .מחוז השרון והשומרוןהקבלנים והבונים 
 
 

 מתן הודעות לחבר . 6
 
יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או , דרישה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר, הזמנה 

 .או באמצעי טלקומוניקציה אחר, ישלח בדואר רגיל למענו הרשום בפנקס החברים
 .קס החבריםתשנה העמותה את מענו הרשום בפנ, בהתאם לבקשת החבר 
 
 

 האסיפה הכללית .7
 
( שניים עשר) 12האסיפה הכללית הרגילה תתקיים פעם בשנה ולא יאוחר מאשר  7.1 

 .חודשים מהאסיפה הכללית השנתית הקודמת
 
 .לאסיפה הכללית הראשונה תהיה אותה הסמכות אשר לאסיפה כללית רגילה 7.2 

 
 



 
ובפרט , ל העניינים של העמותהלאסיפה הכללית הרגילה תהיה סמכות לדון בכ 7.3 

 :בעניינים הבאים
 
 .קבלת דין וחשבון מפעולות הועד 7.3.1  
 .קבלת דין וחשבון של הוועדות שנבחרו על ידי האסיפה הכללית 7.3.2  
 .י הגוף המבקר"קבלת דין וחשבון כספי שהגיש הועד ואושר ע 7.3.3  
 .אות תקנון זהבכפיפות לאמור ביתר הור, בחירת חברי הועד 7.3.4  
 .מינוי הגוף המבקר אשר יהיה רואה חשבון או הוועדה המבקרת 7.3.5  
 .אישור תקציב העמותה לשנה הבאה 7.3.6  
 .החלטות על שינויים בתקנון 7.3.7  
 .החלטות על הוצאת חברים מהעמותה 7.3.8  
 .החלטתו על פירוק העמותה 7.3.9  
 .לאסיפה הכללית על ידי הוועדהחלטות בכל העניינים שיובאו  7.3.10  
 
ועליו לעשות כן לפני דרישה , הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין 7.4 

או של עשירית מכלל , של הגוף המבקר או הועדה המבקרת, בכתב של ועדת הביקורת
 . חברי העמותה

 
ומה של מקומה וסדר י, שעתה, הזמנות לאסיפה כלליות שתפרטנה את יומה 7.5 

 14י הועד או לפי הוראות הועד לכל החברים לא יאוחר מאשר "האסיפה יישלחו ע
 .יום לפני מועד כינוס האסיפה

 
 .לא תדון ולא תחליט בשום עניין שאינו נכלל בסדר היום, אסיפה כללית כל שהיא 7.6 
 
פר המניין החוקי הדרוש לשם קיום אסיפה כללית כל שהיא הוא לפחות מחצית ממס 7.7 

 .החברים בעמותה
לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה יהיו הנוכחים רשאים לדון   

 .אסיפהובלבד שלא יהיו נוכחים פחות משלושה חברי ולהחליט 
 
אם הצביעו בעד קבלתן  רוב מספר החברים , החלטות תתקבלנה באסיפה הכללית 7.8 

קנון זה או אם החוק דורש רוב אחר זולת אם נאמר אחרת בת, הנוכחים באסיפה
 .לקבלתן

 
( 50%)פרט לעניינים שמחצית  , ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת ידיים 7.9 

 .דרשו להחליט בהם בדרך של הצבעה חשאית, מהחברים הנוכחים באסיפה
בין שנכחו , ההחלטה שתתקבל באסיפה כללית תחייב את העמותה ואת כל החברים  

 .נעדרו ממנהבאסיפה ובין ש
 
 .קול אחד בהצבעה בהרמת ידיים ובהצבעה חשאית, לכל חבר 7.10 
 
 .י האסיפה הכללית"ר האסיפה הכללית ייבחר ע"יו 7.11 
 
ר "ליו. ארגוןיהיה קול מכריע לנציג ה, בעת שיווצר שוויון בהצבעה בין הנוכחים 7.12 

 . האסיפה הכללית לא יהיה קול מכריע
 
אסיפה וכל העניינים הנדונים בה יירשמו בספר הפרוטוקולים שמות הנוכחים ב 7.13 

 .ר האסיפה"ויחתמו על ידי יו
 
 
 
 
 

 
 ועד העמותה .8
 
 .ר הועד"לרבות יו, חברים 15 –חברים  ולא יותר מ  2  ועד העמותה ימנה לפחות 8.1 



 
בחרם ועד לסיום יויכהנו מעת ההאסיפה הכללית י "עד ייבחרו וימונו עוחברי הו 8.2 

 .כהונתם בתום שנה אחת מיום מינויים
 .ועד החדשוחבר הועד היוצא יוכל להיבחר ולהתמנות ל  
 
חבר הועד . ועדוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוחבר ה 8.3 

 .יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין
 
הועד ולא נתן חבר ועד יחדל להיות חבר הועד אם ייעדר בארבע אסיפות רצופות של  8.4 

 .שהועד יקבלם כמספיקים, נימוקים סבירים
 
רשאים הנותרים  , נתפנה מקומו של חבר הועד או שנבצר ממנו למלא תפקידיו 8.5 

למנות אדם אחר כחבר בועד שיכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית השנתית 
 .הקרובה

 
כינוס אסיפות  ר הועד יקבע את מועד"יו. הועד יתאסף מעת לעת בהתאם לנדרש 8.6 

 .בכדי לדון בענייני העמותה בכל עת שיידרש לכך, הועד לישיבה מיוחדת
 
 .המניין החוקי הדרוש לאסיפות הועד הוא מחצית חברי הועד 8.7 
 
 .ועד תתקבלנה ברוב דעות חברי הועד הנוכחים באסיפהבהחלטות  8.8 
 
. באסיפההארגון ע לנציג יהיה קול מכרי, בעת שיווצר שוויון בהצבעה בין הנוכחים 8.9 

 . לא יהיה קול מכריעוועד ר ה"ליו
 
, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד, י כל חברי הועד"החלטה בכתב חתומה ע 8.10 

 .חשב כהחלטה של הועדיות
 
לפעול כוועדה מיוחדת בעניינים , הועד רשאי להעניק סמכות לאחד או ליותר מחבריו 8.11 

אלא אם הועד החליט , י הועד ופעולותיהם יחשבו כפעולות ועד העמותה"שיקבעו ע
 .מפורשות אחרת

 
יירשמו בספר , כל העניינים שידונו וההחלטות שתתקבלנה באסיפות הועד 8.12 

 .ר הועד"ידי יו הפרוטוקולים ויחתמו על
 
, להחליט לצרף איש או אישים נוספים במעמד משקיפים, ועד העמותה רשאי בכל עת 8.13 

 .שישתתפו בישיבות הנהלת העמותה
 

 יושב ראש הועד .9
 
הקבלנים והבונים  ר ארגון "יובהמלצת , י ועד העמותה"יושב ראש הועד ייבחר ע 9.1 

 .מחוז השרון והשומרון
 
פרט , ינהל את אסיפות ועד העמותה ואת האסיפות הכלליות של העמותהר הועד "יו 9.2 

 .ר הועד עצמו"לאסיפות כלליות שבהן ידונו על החלטות בנושא אי אמון לועד או ליו
 
העמותה תיוצג על ידי הועד או על ידי כל שני חברים יחדיו מבין חברי הועד שיתמנו  9.3 

 .וועדיג הובלבד שאחד החברים הנו נצ, י הועד"לכך ע
 
לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה , הועד רשאי להסמיך שניים  יחדיו 9.4 

 .לכל דבר ועניין, ולבצע בשמה פעולות שהן מתחום סמכותה
 

 
 

 ועדת ההנהלה .11
 
 .חברים 4ועד העמותה רשאי למנות ועדת הנהלה אשר תמנה עד  10.1 



 
כי הוא מסיים או מאריך כהונת כל חברי ועדת ועד העמותה רשאי בכל עת להחליט  10.2 

 . או כל אחד מהחברים בנפרד כחברים בועדת הנהלה/ההנהלה ו
 
חבר . חבר ועדת ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד 10.3 

 .ועדת ההנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין
 
אם ייעדר בארבע אסיפות רצופות של , זו חבר ועדת הנהלה יחדל להיות חבר בועדה 10.4 

 .שהועד יקבלם כמספיקים, ועדת ההנהלה ולא נתן נימוקים סבירים
 
ר הועדה יקבע את מועד כינוס "יו. ועדת הנהלה תתאסף מעת לעת בהתאם לנדרש 10.5 

 .בכדי לדון בענייני העמותה בכל עת שיידרש לכך, אסיפות הועדה לישיבה מיוחדת
 
 .חברי הועדה( שלושה) 3החוקי הדרוש לאסיפות ועדת ההנהלה הוא לפחות המניין  10.7 
 
 .החלטות בועד תתקבלנה ברוב דעות חברי הועד הנוכחים באסיפה 10.8 
 
יירשמו בספר , כל העניינים שידונו וההחלטות שתתקבלנה באסיפות הועדה 10.9 

 .ר הועדה"הפרוטוקולים ויחתמו על ידי יו
 
להחליט לצרף איש או אישים נוספים במעמד , רשאית בכל עתועדת ההנהלה  10.10 

 .שישתתפו בישיבות ועדת ההנהלה, משקיפים
 
לרבות , ועדת ההנהלה תכהן אף כוועדת מלגות ותטפל בכל הנושאים הכרוכים בכך 10.11 

אופן מתן , הזכאים לקבלת המלגות, בקביעת הקריטריונים לחלוקת המלגות
 .'זכאי וכדסכום המלגות לכל , המלגות

 
תעבירם ועדת ההנהלה , לאחר קביעת הקריטריונים, לעיל 10.11' על אף האמור בס 10.12 

הועד ידון ורשאי לקבל את הקריטריונים . לועד העמותה על מנת לקבל אישורו
לשנות חלקם ואף לדחות את כולם ולהורות לועדת ההנהלה להמציא לועד , במלואם

 .להוראות ועד העמותהרשימת קריטריונים חדשה בהתאם 
 
צריך שתתקבל ברוב קולות , ההחלטות בועד העמותה בדבר אישור הקריטריונים  

 . הנוכחים בישיבה
 
תטפל בעניינים השוטפים של , אשר תמונה על  ידי הועד, ועדת הכספים והשקעות 10.13 

ותעביר לועד החלטות בעניינים עקרוניים , הכספים וההשקעות של העמותה
 .ם על מנת לקבל את אישורוומהותיי

 
 

 כללים לחלוקת המלגות .11
 
 .י העמותה פעם אחת בכל שנה קלנדרית"המלגות תחולקנה ע 11.1 
 
 :הגופים הזכאים להציע מועמדים לקבלת מלגה על ידי העמותה הנם כדלקמן 11.2 
 
 .עמותה הנהלת ה  11.2.1  
 
 .ז השרון והשומרוןארגון הקבלנים והבונים מחומחברי העמותה   11.2.2  
 
 .ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרוןחברות הבניה החברות ב  11.2.3  
 
    י "גופים או פרטיים הרואים עצמם זכאים בכפוף לקריטריונים שיפורסמו ע  11.2.4           

 .העמותה                                 
 



מליץ לוועדת ההנהלה על מועמד מתאים לקבלת או לה/הגופים הזכאים להציע ו 11.3 
 30חייבים לעשות כן עד , לעיל, 11.2.1 – 11.2.3ק "לרבות ס, 11.2' מלגות כאמור בס

 . שתדון בעניין, ימים לפני מועד כינוס וועדת ההנהלה
 

 
 מטרת המלגות .11

 
עית רכישת השכלה מקצו, הינה לאפשר למקבלי המלגות, מטרת העמותה בחלוקת המלגות 

 .בכל מוסד מוכר ומוסמך בהכשרה מקצועית, בענפי הבניה והתשתית על כל מקצועותיהם
 

 
 חלוקת כספי המלגות .13

 
לא תעלה על , סכום כל מלגה שתינתן על ידי העמותה לכל אחד מהזכאים לקבלת מלגה 

, לעיל 12' לשם רכישת השכלה מקצועית כאמור בס, משכר הלימוד 90%שעור של 
 .במישרין, מוטלות על מקבל המלגה וכרוכות ברכישת השכלה מקצועית זווההוצאות ה

 
 מנהל העמותה .14

 
 .אשר יקבע את תנאי עבודתו ושכרו, מנהל העמותה ימונה על ידי הועד           

 
 

 גוף מבקר או ועדת ביקורת . 15
 
חברים  5עד  3 -האסיפה הכללית תבחר את חברי ועדת הביקורת שתהיה מורכבת מ  15.1 

 .מבין חברי העמותה
 
 –ועדת הביקורת ימונה גוף מבקר במקום וכי , האסיפה הכללית רשאית להחליט 15.2 

 .רואה חשבון
 
יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של , הגוף המבקר ואועדת הביקורת  15.3 

ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם , העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה
 .יין אישור הדין וחשבון הכספילענ

 
 .לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר 15.4 
 
 
 

 רכוש העמותה וכספים .16
 
אשר הוקמה , לפקודת מס הכנסה( 2) 9' במובן של ס" מוסד ציבורי"העמותה הינה  16.1 

תיה משמשים להשגת המטרות ופועלת למטרות ציבוריות בלבד וכל  נכסיה והכנסו
 .הציבוריות בלבד

 
 :רכוש העמותה יהיה מורכב מ 16.2 
 
 .דמי חברות ותרומות של החברים 16.2.1  
 .תרומות ומענקים שונים 16.2.2  
 .נכסי ופירות נכסי העמותה 16.2.3  
 .שונות 16.2.4  
 
 
 
 
 
 
 



 
 .בה על החבריםי הועד ותשלומם יהיה חו"דמי החבר יקבעו מזמן לזמן ע 16.3 
 
פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן  16.4 

 .בעד התקופה שעד פקיעת החברות, עקב פקיעת חברותו, החבר
 
וחלוקת רווחים או טובות , נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה 16.5 

  .אסורה, בין חבריה, הנאה בכל צורה שהיא
 
 .ספרי חשבונות מסודרים יתנהלו על ידי ועד העמותה 16.6 
 
יוכנו בתום כל שנת כספים ויבוקרו על ידי , מאזן וחשבון הרווח וההפסד של העמותה  

 .הגוף המבקר של העמותה
 

 שינוי התקנון .17
 
תהיה , שמה או מטרה ממטרותיה, החלטה של האסיפה הכללית לשנות את תקנון העמותה 

 .ב קולות חברי העמותה הזכאים להצביעוצביעו בעדה רבת תוקף אם ה
 

 פירוק העמותה .18
 
החלטה של האסיפה הכללית לפרק את העמותה תהיה בת תוקף אם הצביע בעדה  18.1 

מהמצביעים באסיפה  שעליה ניתנה הודעה לכל חברי העמותה ( 75%) 3/4רוב של 
 .בדבר נושא האסיפה, יום מראש 21, הזכאים להצביע

 
, היה ונשאר רכוש, במלואם, אם היו, ולאחר שנפרעו חובותיה, עם פירוק העמותה 18.2 

 . לפקודת מס הכנסה( 2) 9כמשמעותו בסעיף , יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר
רכוש העמותה לא יחולק בין חבריה ותמיד יהיה מוקדש למטרות הדומות למטרות   

 .  העמותה
 
 

 מייסדי העמותה
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 __________________                      מחוז השרון והשומרוןהקבלנים והבונים  ארגון
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 __________________                                                                                 אילן בדני 
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