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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ה' אב תש"פ
26/07/2020

לכבוד
אגודת הסטודנטים  אורנים - בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה

אצל אלון באום
מספר בית 0 

אורנים מיקוד 3600600

הנדון: דחיית בקשה מספר 20377858 בנושא: שינוי בתקנון
אגודת הסטודנטים  אורנים - בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה 580172187

הננו לאשר כי ביום 04/06/2020, הוגשה לבדיקה במשרדנו בקשה בנושא שבנדון.

הבקשה לא אושרה עקב הסיבה/ות הבאה/ות:

מכתבך מיום 12.7.2020 התקבל במשרדי הרשם, והריני להשיבך כדלקמן: 1. מדיניות הרשם משתנות  .1
ומתעדכנות כל הזמן. אומנם התקנון הישן של העמותה כלל ס' 5ה(2) אשר זהה לסעיף 9.1 לתקנון החדש 
שהנכם מתבקשים לשנות, אולם חשוב לציין כי עמותה הבוחרת לשנות את תקנונה, התקנון נבחן מחדש 

ובהתאם להנחיות ולמדיניות המעודכנות של הרשם. 2. ס' 3(ב) לתקנון המצוי מתייחס למקרים שבהם 
מאפשר הרשם הוצאת חבר מהעמותה. אחד הנימוקים מתייחס לאי קיום הוראות התקנון או החלטות 

האסיפה הכללית. 3. כמו כן, הרשם מתייחס לעניין הוצאת חבר מן עמותה ומציין כי "הנימוקים להוצאת 
חברי עמותה צריכים להיות ברורים, ספציפיים ואובייקטיביים, כדי שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש 

שרירותי במקרים של מחלוקת". לאור האמור לעיל, דרישת הרשם היא שהוצאת חבר מן העמותה תהיה 
במקרים ספציפיים כמו חבר שלא מקיים הוראות התקנון או הוראת האסיפה הכללית. 4. הדרישה כי חבר 

חייב לציית להחלטות מוסדות העמותה הינו כללי מדי ומכאן נובעת התנגדות הרשם לאשרו.   5. על סמך 
האמור, הנכם מתבקשים למחוק את המשפט "ולציית להחלטות המוסדות המוסמכים של האגודה" 

ולהוסיף במקומו "ולציית להחלטות האסיפה הכללית של העמותה". 6. מאחר והנכם מתבקשים לשנות 
סעיף 9.1 בתקנון, הנכם מתבקשים לזמן אסיפה כללית חדשה לשם אישור השינוי המתבקש. 7. אבקשכם 
להמציא למשרדנו פרוטוקול אסיפה כללית חדש בדבר ההחלטה לשינוי תקנון כשהוא חתום בחתימות של 

שניים מחברי הוועד.

בכבוד רב,
סמר עותמאן אסמעיל, עו"ד

רשות התאגידים
רשם העמותות
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