
 בס"ד

 איגוד הביטקוין הישראלינון קת
 

 מן א': חברותסי
 

 קבלת חברים .1

 ייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.מ ()א 

אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה )כברירת מחדל הבקשה תוגש ע"י  ()ב 
 בלשון זו: מילוי טופס אלקטרוני באתר האינטרנט של העמותה(

ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה(. מטרות ן ני )שם, מע"א
העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות 

 התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב  ()ג 
עד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הו

 הקרובה.

 

 זכויות וחובות של חבר .2

חבר העמותה אשר שילם את דמי החבר לאותה השנה זכאי להשתתף ולהצביע בכל  ()א 
אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או 

 קורת.ילועדת הב

 שירותיה.מ בר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנותח ()ב 

ורשאי ליתן הנחות  תשלומם יהיה חובה על החבריםש ועד רשאי לקבוע דמי חברה ()ג 
לקבוצות מסוימות או אוכלוסיות מסוימות בהתאם להוראות החוק. דמי החבר יהיו 

דצמבר של אותה השנה. ב 31ינואר של אותה השנה, ועד ליום  01שנתיים, החל מיום 
במרץ של אותה השנה, אם היה חבר  31חבר העמותה ישלם את דמי החבר עד ליום 

 .בשנה שלפניה

הגיעו לעמותה מן החבר ש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיםפ ()ד 
 ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

 פקיעת חברות .3

 :ה פוקעתות בעמותרחבה ()א 

 גיד בגמר פירוקו;תאמות החבר, ובחבר שהוא ב (1)  

 פרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;ב (2)  

 הוצאתו מן העמותה.ב (3)  

 .באי תשלום דמי חבר לתקופה של שנתיים רצופות (4)  

 

ת חבר מן העמותה אסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאה ()ב 
 מאחד הטעמים הבאים:

 המגיע לה ממנו;ת חבר לא שילם לעמותה אה (1)  

 חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;ה (2)  

 העמותה;ורוח חבר פועל בניגוד למטרות ה (3)  

 חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.ה (4)  

 

ר שנתן לו הזדמנות חת להוציא חבר מן העמותה אלא לאא יציע הועד לאסיפה כלליל ()ג 
(, 1לא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה )ב(), ונאותה להשמיע טענותיו לפניו

 ( אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.3( או )2)
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 מתן הודעות לחבר .4

לו בכתב שיימסר לו ביד  מנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנוהז
נה תששלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב יאו י

 העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

 

 

 מן ב': האסיפה הכלליתסי
 

אסיפה כללית יכולה שתתקיים  מה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.יו .5
קטרונית או מפגש אלקטרוני, והצבעות בה יערכו בהתאם לנהלים בצורה של הצבעה אל

 .שיקבע יושב ראש האסיפה הכללית

 

יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, אס .6
דינה של שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של חבר  שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

  .קבלה כדיןכהזמנה שהת

 

 תפקידים של אסיפה כללית רגילה .7

קורת, ינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבדייפה כללית רגילה תשמע אס
תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת 

 קורת.יהב

 

8.  

ות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין סיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחא ()א 
בדיוניה ולקבל החלטות אף אם ך זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשי

בהתכנסות אלקטרונית תדרש הצבעה של לפחות רבע ממספר  פחת מספר הנוכחים.
 .חברי העמותה על מנת שהאסיפה תתכנס כדין

ת האסיפה אן האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו יא נתכנס המניל ()ב 
אותו מקום, ובאסיפה נדחית זו ובאחת ה עבשכנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, 

 , יהיה מספרם אשר יהיה.יטיהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחל

 

 יושב ראש ומזכיר .9

 ושב ראש ומזכירתבחר, מבין חברי העמותה, י)למעט אסיפה אלקטרונית( יפה כללית אס 
 אסיפה.ל

 

לטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה הח .10
 דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

 הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. פהכיר האסימז .11

 

 

 מן ג': הועדסי
 

 יםמספר החבר .12

 ולא יהיה פחות משנים. זוגי-, יהא איפר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכלליתמס 

 

 ן ומקוםזמ

 מנההז

 ןמני

 לטותהח

 וטוקולפר
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 תקופת הכהונה .13

או מי שרוב \זכאי להבחר לועד כל חבר עמותה בעל ותק של שישה חודשים לפחות ו ()א 
 .של האסיפה הכללית אישר כי הוא בעל תרומה משמעותית למטרות העמותה

חבר ועד, תיקבע באותו זמן תקופה הכהונה. התקופה תהיה שנה  בכל עת בה נבחר ()ב 
 .או שנתיים לפי הפירוט להלן

חברי ועד, עבור כל אחד מהם תיקבע תקופת כהונה  4אם במועד מסוים נבחרים עד  ג() 
החברים הנבחרים שקיבלו את מספר  4חברי ועד,  4-של שנתיים. אם נבחרים יותר מ

לתקופת כהונה של שנתיים, כל השאר ייכנסו לתקופת  הקולות הגבוה ביותר ייכנסו
 .כהונה של שנה

בתום תקופה כהונה, ייבחרו חברי ועד חדשים במקום אלה שסיימו את כהונתם.  ד() 
חבר ועד שסיים את כהונתו יכול להגיש את מועמדותו להיבחר שנית. אם לא נבחר, 

 .יסיים את תפקידו בועד

הכללית שתערך לאחר אישור תקנון זה, יבחרו שבעה  ה: באסיפה"הוראת שעה תשע ה() 
חברי ועד, אשר יכהנו לתקופות של שנה או שנתיים, בהתאם למספר הקולות שינתן 

כך שחברי הועד שקיבלו את מספר הקולות  -להם באותן הבחירות, לפי האמור לעיל 
 31.12.2014הרב יותר יכהנו תקופה ארוכה יותר. כל מי שהיה חבר עמותה עד ליום 

 .יהא רשאי להבחר בבחירות אלו

כל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד ב בר הועד רשאי להתפטרח ו() 
 סול דין או פושט רגל.פיחדל לכהן אם הוכרז 

 

 

 השלמת הועד .14

תפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של נ ()א 
לכהן ל כישורים ותרומה משמעותית למטרות העמותה או אדם אשר בעהעמותה 

כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר 
 ול כועד.פעלהמשיך ל

בר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר ח ()ב 
 העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

 

 שיבות הועדי .15

עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך הו 
 ניהולן.

 

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה;  .16
החלטה באמצעי אלקטרוני יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד, אלא אם שליש מחברי 

 .ו דיון פנים אל פניםהועד דרש

 

 עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.הו .17

 

 זכות הייצוג .18

או עובדיה לפחות, שחתימתם יחד, \הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו
 .בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה

 

 

 קורתימן ד': ועדת הבסי
 

 לטותהח

 וטוקולפר
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 תחולת הוראות .19

 קורת.ייחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הב 17עד  12ראות תקנות הו 

 

 

 מן ה': סניפיםסי
 

 הקמת סניפים .20

מותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי הע
 יניהם.יניהול ענ

 

 

 חר פירוקלאמן ו': נכסים סי
 

 העברת נכסים עודפים .21

חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד  פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו
( לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו 2)9ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 

 .לחבריה

 


