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 חשיבותו של התקנון
 
 4X4XM דורון טל 

 
לפני שאנו נקראים להצביע בעד או . מטרת כתבה זו להסביר את חשיבותו ומשמעותו של התקנון

התקנון הוא חוזה בין העמותה לבין חבריה וכן בין חבריה לבין  : נגד נוסח חדש חשוב לציין
 . עצמם
אחד ממסמכי היסוד של אגודת חובבי הרדיו ואולי המסמך החשוב  התקנון שלנו הוא, כלומר
 . חלק ניכר מחברינו אינם מודעים לכך, דע עקא . ביותר

 : נכתב על ידי חובב יקר משלנו Whatsappית יבדיון שהתקיים לאחרונה באמצעות אפליקצ
 ". ל של אמי שלא הכרתי"מעניין אולי את הסבתא ז"
 

 .הם לא ייחסו באותו דיון כל חשיבות לתקנון. דומה חברים אחרים הגיבו בנימה
שנשלח לעיון באמצעות מייל ובמקביל פורסם באתר , הציע הועד תקנון חדש 2121בינואר 
 . האגודה

 (.בשלב זה)התקנון פורסם אז בניסוחו החדש מבלי להתייחס לסעיפי התקנון הקיים והמחייב 
 ?מה צריך לעשות כאשר רוצים לשנות את התקנון

עמותה רשאית לשנות את , (החוק: להלן) 0892 –ם "לחוק העמותות התש( א)00על פי סעיף 
; שמה ומטרותיה בהחלטת האספה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה, תקנונה

 4הוראות סעיפים )בשינויים המחויבים , החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו
 .תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם ;(לחוק 02-ו 3עד 

או , כאשר עמותה רוצה לשנות תקנון עליה להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים
 : חתומים בידי שניים מחברי הועד, העתקיהם המאושרים כדין

, (לתקנון התקף)הכולל את כל התוספות " תקנון משולב"נוסח התקנון החדש בפורמט של . א
קו באמצעות  (מה רוצים לבטל בתקנון התקף)וסימון המחיקות  קו תחתוןם בתוך הדגשת

 .חוצה0אמצעי
 .פרוטוקול החלטת האספה הכללית שבה נדונו השינויים שהתבקשו לתקנון. ב
 (:0228לפי תקנות הטפסים )הטפסים הבאים . ג

 .העמותה דיווח על החלטת אסיפה כללית של  - 0טופס 
 ה לשינוי תקנון דיווח על החלט  - 7טופס 

אשר העמותה מחויבת להגיש , בחינת הבקשה לשינוי תקנון מותנית בהגשת דיווחים שנתיים
 . לרשם העמותות על פי דין

 ?מה הבנתי מתוך הצעת הועד לשנות תקנון

 על התקנון 

http://stop-abuse.net/IARC/4XB.htm
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 .הואיל וטרם קבלנו תקנון בפורמט של תקנון משולב היה לי קשה לעקוב אחר השינויים
תקנון "ום שינוי לתקנון יציג אותו בפני האספה הכללית בפורמט של כל מי שייז, אצפה כי להבא

, ועד העמותה אמור לאפשר הצבעה לכל ההצעה שתוגש כדין לפני מועד האספה". משולב
 .לגביה הודע מראש כי ידונו בשינויים לתקנון

 ? אלו שינויים הם צו השעה לדעתי
או וועדת 0כגון וועדת החברים ו, משרהתקנון העמותה הקיים אינו מתייחס למקרים בהם נושאי 

 . י כלל חברי העמותה"הממסרים אינם מקיימים את המצופה מהם ע
לכן אין צורף להזכירם . חובות חברי הועד וחברי ועדת הביקורת מעוגנים בחוק העמותות

 . בתקנון
 . או בנוהל, שניתן עקרונית לכלול בתקנון חדש, אפשר להוסיף עליהם הבהרות, עם זאת

משום שנוהל אינו מחייב את , לדעתי עדיף להציג את כל ההבהרות החסרות באמצעות נוהל
 . אישור האספה הכללית וגם לא את אישורו של רשם העמותות

התקנות של המדינה , אם כותבים נוהל הוא חייב לקיים את כל הוראות החוק, בכל מקרה
אוי לאפשר ישיבות ועדות ואספה כן אני סבור כי ברוח התקופה מן הר-כמו. והתקנון שלנו

כללית באמצעות קשר מרחוק ובלבד שכל המשתתפים יוכלו לראות ולשמוע האחד את השני בו 
 .זמנית

 .מזה שנים בעמותות ובחברות לתועלת הציבור שאני חבר בהןדבר זה מתבצע 
 4X4XM טל דורון ,37
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