כתב הקדש להקמת הקדש ציבורי  -הקרן לטיפול בחסויים
אני ,האפוטרופוס הכללי בישראל (להלן ,המייסד) ,חותם בזה על שטר הקדש במטרה לייסד
הקדש ע"פי ובהתאם לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה ,וחוק הנאמנות התשל"ט.1979-
כללי
.1

פרשנות
בכתב הקדש זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם ,מלבד אם
משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.
"האפוטרופוס הכללי" – האפוטרופוס הכללי כהגדרתו בחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח ,1978-או מי שיורה ,כי יבוא מטעמו.
"ועדה ממנה" – הוועדה כאמור בסעיף  4לכתב הקדש זה.
"יום שינוי שטר ההקדש" – היום שבו ניתנה החלטה או פסק דין של בית המשפט,
המאשרת כתב ההקדש זה.
"כתב הקדש" – שטר ההקדש ככל שמתייחס למועד שלאחר שינוי שטר ההקדש.
"נכסים" – מקרקעין ,מטלטלין וככל שהדבר מתאים לעניין גם זכויות.
"קרוב" או "קרבה משפחתית" – בן-זוג ,הורה וצאצאיו ,הורי הורה ,צאצא ,צאצאי בן
הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

.2

יסוד ההקדש
מוקם בזה הקדש לצרכי צדקה ,שמטרתו אינו [אינה] עשיית רווחים או הפקת כל
טובת הנאה למייסד.

.3

שם ההקדש
הקדש יקרא "הקרן לטיפול בחסויים" (להלן ,הקרן או ההקדש).

.4

ועדה ממנה
(א)

מוקמת בזאת ועדה ממנה ,אשר יכהנו בה שלושה חברים .כיו"ר הוועדה יכהן
שופט בית המשפט העליון בדימוס או שופט בית המשפט המחוזי בדימוס .יו"ר
הוועדה ימנה נציג ציבור כחבר ועדה נוסף והיועץ המשפטי לממשלה ימנה חבר
ועדה נוסף לפי שיקול דעתו.

(ב)

חבר הוועדה ,הנבחר על ידי השופט ,יהיה בעל כישורים נדרשים כהגדרתו בסעיף
(12ו) להלן .חבר הוועדה יכול שייבחר מבין אנשי אקדמיה בכירים ,עובדי מדינה
בכירים לשעבר וכד'.

(ג)

חבר הוועדה הממונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה יעמוד בתנאים המפורטים
בסעיף קטן (ב) ויכול שיהיה עובד מדינה.

(ד)

היו"ר הראשון של הוועדה יהיה השופט שמינויו יקבע על ידי בית המשפט ביום
שינוי שטר ההקדש .פרש יו"ר הוועדה הממנה מתפקידו ,ימנה יו"ר אחר תחתיו,
אשר עומד בתנאי הכשירות כאמור בסעיף קטן (א) רישה .נבצר מיו"ר הוועדה
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למנות יו"ר תחתיו כאמור ,ימנו חברי הוועדה האחרים יו"ר ,שיעמוד בתנאים
הכשירות כאמור.

.5

(ה)

הוועדה הממנה תקבע את נהלי עבודתה וניתנות לה הסמכויות כמפורט בכתב
הקדש זה להלן.

(ו)

בדיוני הוועדה הממנה רשאי להשתתף משקיף מטעם הנאמנים ,אשר ייבחר על
ידי מועצת הנאמנים בהחלטה מיוחדת .ואולם ,בידי חברי הוועדה הממנה
להחליט בדבר אי שיתופו של המשקיף בישיבות מסוימת או בחלק מהן.

(ז)

הקרן תשא בשכרם של חברי הוועדה הממנה בסכום שייקבע על-ידי היועץ
המשפטי לממשלה.

רכוש ההקדש
רכוש ההקדש כולל סכום של  1,500ל"י שהופקד על ידי המייסד לזכות חשבון ההקדש וכן
כל הכספים והנכסים שיתקבלו בעבור ההקדש מכל מקור אחר.

.6

.7

מטרות ההקדש
(א)

להתמנות ולכהן כאפוטרופוס לגוף או לרכוש לחסויים ,ובכלל זה לחסויים שאין
אדם אחר ,אשר יכול להתמנות להם לאפוטרופוס ,ובהתאם למינוי ולהוראות
שיינתנו לו על ידי הערכאות השיפוטיות ,ועל פי הוראות רשות מרשויות המדינה
המוסמכת לכך על פי כתב ההקדש או על פי כל דין.

(ב)

התמנות ולכהן כמקבל גמלה עבור זכאי לגמלה מן המוסד לביטוח לאומי ,ובכלל
זה ,לזכאי גמלה שאין אדם אחר ,אשר יכול להתמנות להם כמקבל גמלה ,כאמור
בסעיף  304לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה ,1995-וכל התקנות
שהותקנו מכוחו ,או חוקים ותקנות שיבואו במקומם (להלן ,הזכאי לגמלה ,וחוק
הביטוח הלאומי בהתאמה) ,לטפל ולפעול עבור הזכאי לגמלה בהתאם להוראות
המוסד לביטוח לאומי ,כפי שתהיינה מזמן לזמן.

(ג)

לפתח ולסייע בהקמת מפעלים ושירותים בעבור החסויים והזכאים לגמלה.

התאגדות הנאמנים
(א)

הנאמנים התאגדו בהתאם לסעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה ,כך שהקרן
תוכל ,כתאגיד בעל אישיות משפטית עצמאית ,להתמנות על ידי בית המשפט
כאפוטרופוס בהתאם לסעיף  )2(34לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב( 1962-להלן ,חוק הכשרות).

(ב)

הנאמנים רשאים לפעול באמצעות ההקדש בכל פעולה משפטית במסגרת
הסמכות שניתנה להם או להקדש ,ובכלל זה :התקשרות עם צדדים שלישיים,
לרבות עובדים וסוכנים ,רכישה ,מכירה או העברה של נכסים ,וכן רשאים לזכות
באמצעות ההקדש בכל זכייה.

מינוי נאמנים והחלפתם
.8

מספר הנאמנים
מספר הנאמנים בהקדש הוא שבעה ,אלא אם כן שונה כאמור בסעיף  11להלן.

-3-

.9

.10

מינוי הנאמנים
(א)

הוועדה הממנה תמנה את נאמני ההקדש בהתאם לכללים המפורטים להלן.

(ב)

לא ימונה נאמן ,אלא אם כן עמד בתנאי הכשירות המפורטים בסעיף  12להלן.

(ג)

בין הנאמנים יכהנו גם נאמן או נאמנים מטעם המדינה ,ובלבד ששיעורם לא יעלה
על שליש ממספרם של כל הנאמנים.

(ד)

בין הנאמנים מטעם המדינה יכהן עובד מדינה ממשרד הרווחה .לנאמן זה תמנה
הוועדה הממנה נאמן שהוא ממלא מקום מן המשרד האמור.

(ה)

במינוי הנאמנים תתחשב הוועדה הממנה בכישוריהם ,כמפורט בסעיף (12ו),
באופן שיישמר במועצת הנאמנים איזון סביר בין תחומי הכישורים השונים
כאמור באותו סעיף ,ובלבד שבין הנאמנים יהיו לפחות –
()1

שלושה נאמנים בעלי כישורים במקצועות טיפולים או בפעילות למען
הציבור.

()2

נאמן אחד שהוא בעל כישורים במקצועות טיפוליים.

כהונה כנאמן וסיומה
(א)

תפקידי הנאמן ,סמכויותיו וחובותיו הם אישיים ואינם ניתנים להעברה ,למעט
כאמור בכתב הקדש זה.

(ב)

כהונת נאמן תהיה לשלוש שנים (להלן ,תקופת כהונה); הוועדה הממנה רשאית
למנות נאמן לתקופות כהונה נוספות ,ובלבד שאם הנאמן אינו נאמן מטעם
המדינה ,לא יכהן בתפקידו יותר משש שנים רצופות.

(ג)

כהונת הנאמן תפקע או תסתיים:
()1

במותו;

()2

בהתפטרותו;

()3

בתום תקופת כהונה או בתום תקופת כהונה נוספת ,אלא אם כן לא מונה
נאמן אחר תחתיו וטרם עברה חצי שנה מתום תקופת הכהונה או מתום
תקופת הכהונה הנוספת בהתאמה;

()4

בפיטוריו על ידי הוועדה הממנה;

()5

בהכרזתו כפסול דין ,בעת שמונה לו אפוטרופוס או משהוכרז לפושט רגל.

(ד)

אין בסיום הכהונה או בפקיעתה כדי לגרוע מחיובי הנאמן ,כפי שנולדו עד ליום
סיום הכהונה.

(ה)

במינוי נאמנים תפעל הוועדה הממנה ,ככל הניתן ,לכך שלא יסיימו יותר ממחצית
של הנאמנים את תפקידם באותו מועד .לשם השגת מטרה זו ,רשאית הוועדה
הממנה להאריך את תקופת הכהונה של נאמנים ,על אף האמור בסעיפים קטנים
(ב) ו(-ג) ,כך שלא יפרוש יותר מנאמן אחד בכל מחצית שנה .לעניין סעיף קטן זה
"מועד" – תקופה של עד חצי שנה.

(ו)

על אף האמור בסעיפים קטנים (ב)( ,ג) ו(-ה) ,הוועדה הממנה רשאית להאריך את
תקופת כהונתם של הנאמנים שאינם מטעם המדינה המכהנים ביום  1בספטמבר
 ,2013באופן מדורג ,כך שבין פרישתו של נאמן לפרישת נאמן הבאה אחריה,
תחלוף תקופה של מחצית שנה; מועצת הנאמנים תמליץ לוועדה הממנה על מועד
סיום הכהונה של הנאמנים האמורים ועל סדר הפרישה".
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(ז)

.11

לא נתמנה נאמן או התפנתה משרת נאמן ולא מונה אחר תחתיו ,יהיו הנאמנים
הנשארים רשאים לפעול בכל דבר ,כל עוד לא פחת מספר הנאמנים מחמישה.

הגדלת מספר הנאמנים
הוועדה הממנה רשאית ,מטעמים מיוחדים ,להגדיל את מספר הנאמנים ,בתנאי שיהיה
בלתי זוגי ובתנאי שיחול האמור בסעיף (9ג) לעיל.

.12

כשירות הנאמנים
לא תמנה הוועדה הממנה נאמן ,אלא אם כן התקיימו בו כל אלה ,והיא רשאית להעביר
נאמן מתפקידו אם חדל להתקיים בו אחד מאלה:
(א)

הוא יחיד ,תושב ישראל.

(ב)

אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למעט אם המעביד הוא המדינה או תאגיד
ציבורי ,או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו ,במועד המינוי ,במהלך הכהונה או
בשנה שקדמה למועד המינוי ,זיקה לנאמן אחר בהקדש" .זיקה" – לעניין פיסקה
זו ,שליטה ,הפקת הנאה ,יחסי עבודה ,למעט אם המעביד הוא המדינה או תאגיד
ציבורי ,קרבה משפחתית ,קשרים עסקים או מקצועיים דרך כלל.

(ג)

אין תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם
תפקידו כנאמן בהקדש ואין בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כנאמן.

(ד)

הוא לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי לכהן כנאמן ,אלא אם כן חלפו  5שנים מיום מתן פסק הדין שבו
הורשע ,וזולת אם קבע בית המשפט ,כי אין בהרשעה ,בהתחשב במהותה,
חומרתה ונסיבותיה של העבירה ,למנוע כהונה כאמור; עבירה מן העבירות
המנויות להלן חזקה חלוטה ,כי היא עבירה כאמור:
()1

עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד
 428לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א)
ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-

()2

בבית משפט מחוץ לישראל – בעבירות של שוחד ,מירמה ,עבירות
מנהלים בתאגיד ,או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ה)

הוא אינו פסול דין ,מי שמונה לו אפוטרופוס ,או מי שהוכרז פושט רגל.

(ו)

הוא בעל כישורים הנדרשים לטיפול בחסויים או לניהול הטיפול כאמור .לעניין
זה "בעל כישורים נדרשים" – אישיות בכירה או בעל תפקיד בכיר עם נסיון וידע
מוכחים ,בתחום הבריאות ,במשפטים ,בכלכלה ומשק ,בפעילות למען הציבור,
במקצועות טיפוליים ,או בניהול מוסדות פיננסיים; לעניין כתב זה ,מקצועות
טיפוליים – לרבות רווחה ,סיעוד ,טיפול בחסויים ,עבודה סוציאלית או
פסיכולוגיה.

-5-

סמכויות וחובות ההקדש והנאמנים
.13

.14

חובות ההקדש והנאמנים *****
(א)

מונה ההקדש כאפוטרופוס לחסוי ,יחולו על ההקדש כל הסמכויות והחובות
כמפורט בחוק הכשרות ובתקנות על-פיו או בכל חיקוק שיחליפם ,כפי שיהיו
מזמן לזמן.

(ב)

מונה ההקדש כמקבל גמלה על פי חוק הביטוח הלאומי ,יחולו על ההקדש כל
הסמכויות והחובות כמפורט בחוק הנאמנות ,התשל"ט( 1979-להלן ,חוק
הנאמנות) ובתקנות על פיו ,או בכל חקוק שיחליפם ,כפי שיהיו מזמן לזמן.

(ג)

*** 1ההקדש יפעל על פי נוהל "סל הטיפול לחסוי" ו"-הנוהל המשלים לטיפול
לתאגידי אפוטרופסות" ,כפי שיקבעו על ידי משרד המשפטים או משרד הרווחה
ואשר יקבלו את אישור היועץ המשפטי לממשלה ,וזאת ככל שייקבעו לתאגידי
אפוטרופסות בכלל או לסוגי תאגידים או להקדש בפרט (להלן ,הנהלים לטיפול
בחסויים).

(ד)

אין באמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) לעיל ,כדי לגרוע מכל סמכות ,חובה או
אחריות שחלה על ההקדש ועל הנאמנים באופן אישי בתוקף תפקידם כנאמנים.

סמכות כללית
להקדש תהא סמכות לפעולות כאמור בכתב ההקדש ובתוספת לכתב ההקדש .ההקדש
יפעיל את סמכותו על פי החלטות שיתקבלו במועצת הנאמנים .מועצת הנאמנים תתווה
את מדיניות ההקדש ,תקבע את תוכניות הפעולה ומקורות המימון שלו ,תבדוק את מצבו
הכספי ,תחליט בענייני הניהול השוטף ,והכל במסגרת מטרות ההקדש.

מועצת הנאמנים – פעילותה ונהליה
.15

קביעת הוראות ונהלים על ידי מועצת הנאמנים
(א)

מועצת הנאמנים רשאית לפעול לצורך קביעת או הוספת הוראה לכתב ההקדש,
או לצורך שינוי או עדכון של כתב ההקדש (להלן ,שינוי כתב ההקדש) ,וזאת רק
בדרך האמורה בסעיף (42ב).

(ב)

מועצת הנאמנים מוסמכת לקבוע או להוסיף הוראות בתוספת לכתב ההקדש או
להוסיף או לעדכן את התוספת לכתב ההקדש (להלן ,שינוי התוספת לכתב
ההקדש) ,וכן לקבוע ,להוסיף ,לשנות או לעדכן נהלים הפנימיים של פעילות
ההקדש ופעילות הנאמנים ,ובכלל זה לאשר נהלים פנימיים שינוסחו על ידי
הנהלת ההקדש לעניין טיפול בחסויים ובזכאי גמלה.

(ג)

הוראת התוספת לכתב ההקדש או הוראת נוהל פנימי לא תסטה או תסתור
הוראה שבכתב הקדש או הוראה שבנהלים לטיפול בחסויים ,ואם עשתה כן,
יחולו הוראות כתב ההקדש או ההוראה שבנהלים לטיפול בחסויים ,לפי הענין.

(ד)

בתוספת לכתב ההקדש ייקבעו ,ככל שאינן מופיעות בכתב ההקדש גופה[ו],
הוראות משני סוגים:

 1טיוטות של סל הטיפול לחסוי ,והנוהל המשלים לטיפול בתאגידי אפוטרופסות ,מצורפים גם הם .טיוטת אלה עדיין
מצויות בדיונים עד לגיבוש נוסחים סופיים.
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(ה)
.16

()1

הוראות באשר לעקרונות הטיפול בחסויים ובזכאי הגמלה ולפעולות
המהותיות של הנאמנים ,לרבות פעולות שאותן לא יוכלו להעביר לאחר;
בכלל זה יכללו הוראות לענין בקרה על הטיפול בחסויים של ההקדש
בקהילה ובמוסדות ,שימוש בכספי חסוי לצרכים שאינם צרכיו
השוטפים ,העברה מרצון של נכסי מקרקעין של חסוי ,התקשרות עם
יועצים משפטיים לצורך ייצוג החסוי ,דרכי קבלת ההחלטות לענין
טיפולים רפואיים לחסוי וכד'.

()2

הוראות נוהל לענין פעילות ההקדש ובכלל זה הוראות לענין קיום ישיבות
והזמנה אליהן ,מינוי מזכיר להקדש ,ניהול ספרי ההקדש וכד'.

שינוי התוספת לכתב ההקדש ,טעון החלטה מיוחדת.

ישיבות מועצת הנאמנים
מועצת הנאמנים תקיים ישיבות לפי צרכי ההקדש ,החסויים וזכאיי הגמלה ,ולפחות אחת
לחודשיים (להלן ,ישיבה רגילה).

.17

יושב ראש
כיושב ראש מועצת הנאמנים יכהן הנאמן שמועצת הנאמנים בחרה לתפקיד ולתקופה
שקבעה.

.18

החלטות דחופות
מועצת הנאמנים רשאית אם ניתנה הסכמת כל הנאמנים ,לקיים ישיבת מועצה ללא
התכנסות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,כך שכל הנאמנים המשתתפים יכולים
לשמוע זה את זה בו זמנית.

.19

.20

הצבעה בישיבת מועצת הנאמנים
(א)

החלטה העומדת להצבעה תוכרע בישיבת המועצה בדרך של מנין קולות.

(ב)

ההצבעה בישיבה תעשה באופן אישי בלבד.

(ג)

בהצבעה יהיה לכל נאמן קול אחד.

סוגי החלטות
(א)

החלטה רגילה היא החלטה המתקבלת ברוב קולות של הנאמנים שנכחו בישיבה.

(ב)

החלטה מיוחדת היא החלטה המתקבלת ברוב של קולות הנאמנים ,ובלבד שבין
הקולות שהצביעו בעד ההחלטה נכללה גם הצבעתו של לפחות אחד מן הנאמנים
מטעם המדינה.

(ג)

החלטה מכרעת היא החלטה המתקבלת ברוב של קולות הנאמנים ,כאשר בין
הקולות שהצביעו בעד ההחלטה נכללה גם הצבעתם של כל הנאמנים מטעם
המדינה והוועדה הממנה נתנה את הסכמתה להחלטה.

(ד)

אין בהצבעתם של הנאמנים מטעם המדינה כדי לחייב את המדינה או לגרוע
מסמכויותיה על פי דין.
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.21

החלטה [החלטות] מיוחדות
ההחלטות שלהלן יתקבלו בהחלטות מיוחדת [מיוחדות] של המועצה;

.22

(א)

החלטה על שינוי התוספת לכתב ההקדש.

(ב)

החלטה על מינוי משקיף לוועדה הממנה.

(ג)

החלטה על התנגדות למינוי כאפוטרופוס או כמקבל גמלה כאמור בסעיף .39

(ד)

החלטה כאמור בסעיף .42

החלטות מכריעות
ההחלטות שלהלן יתקבלו בהחלטות מכריעות של המועצה:

.23

(א)

החלטה על מינוי או פיטורי מנכ"ל ,לרבות הארכה או קיצור של תקופת כהונתו
ולרבות תנאי העסקתו כמפורט בסעיפים  26ו 28-להלן;

(ב)

החלטה על הסדרי הפרישה של המנהל הכללי המכהן ביום שינוי שטר ההקדש.

(ג)

החלטה בדבר המדיניות הכללית של הקרן לגבי השקעת כספי החסויים.

בטלות
התקבלה החלטה בישיבת המועצה בניגוד לאמור בסעיפים  20עד  ,23 ,22ו 24-לא יהיה
להחלטה זו תוקף; ואולם ,רשאית המועצה לקבל החלטה על אישור בדיעבד ,ובתנאי
שההחלטה המאשרת בדיעבד תתקבל בדרך שבה היתה אמורה להתקבל ההחלטה כאמור
בסעיפים אלה ,ובמקרה כזה יהיה להחלטה המאשרת תוקף למפרע ,למעט כלפי אדם
שרכש זכות בתום לב ובתמורה לפני מתן האישור.

.24

.25

מניין חוקי
(א)

למעט בתנאים האמורים בכתב הקדש זה ,לא יערך כל דיון בישיבת המועצה,
אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון .מנין חוקי יתהווה בעת
שיהיו נוכחים באופן אישי רוב הנאמנים.

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) מנין חוקי בהחלטה מיוחדת יתהווה בנוכחות רוב
הנאמנים ובתנאי שברוב זה נכלל לפחות נאמן אחד מטעם המדינה ומניין חוקי
בהחלטה מכרעת יתהווה בנוכחות רוב הנאמנים ובתנאי שברוב זה יכללו כל
הנאמנים מטעם המדינה.

(ג)

הנאמנים בישיבתם יהיו רשאים לדון בענינים שעל סדר היום ,כמפורט בהודעה
על קיום הישיבה .לא יעמדו לדיון בישיבה נושאים או החלטות שלא נכללו בסדר
היום ,אלא אם כן הסכימו לכך כל הנאמנים.

שכר הנאמנים
הוועדה הממנה תחליט אם להעניק שכר לנאמנים .הוחלט ,כי הנאמנים יקבלו שכר,
תקבע הוועדה הממנה את שיעורו .בקביעת הזכאות לשכר ושיעורו תישמע דעתם של
הנאמנים בוועדה הממנה באמצעות המשקיף .הוחלט ,כי הנאמנים לא יקבלו שכר ,זכאים
הנאמנים להחזר הוצאות ,על פי קריטריונים שייקבעו על ידי הוועדה הממנה.
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המנהל הכללי
.26

.27

.28

.29

מינוי המנהל הכללי
(א)

מועצת הנאמנים תמנה את המנהל הכללי של ההקדש; המינוי ,השכר ותנאי
העסקתו של המנהל הכללי ייקבעו בהחלטה מכרעת.

(ב)

מועצת הנאמנים תהיה רשאית להעביר מנהל כללי מתפקידו בהחלטה מכרעת.

אחריות המנהל הכללי וסמכויותיו
(א)

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני ההקדש במסגרת המדיניות,
התקציב והתכניות שקבעה מועצת הנאמנים ובכפוף להנחיותיה.

(ב)

למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות שיוענקו לו על ידי מועצת הנאמנים.

(ג)

המנהל הכללי ידווח למועצת הנאמנים בכל ישיבה על הפעילות השוטפת של
ההקדש בתקופה שעברה מדיווחו הקודם.

(ד)

מועצת הנאמנים רשאית להגביל את סמכויותיו של המנהל הכללי והודעה על כך
תימסר לוועדה הממנה.

תקופת המינוי
(א)

המנהל הכללי ימונה לתקופה של שלוש שנים (להלן ,תקופת כהונה) .מועצת
הנאמנים ,בהחלטה מכרעת ,רשאית למנות את המנהל הכללי לתקופות כהונה
נוספות או לחלק מהן ,ובלבד שלא יכהן בתפקידו יותר מתשע שנים רצופות.

(ב)

הסתיימה תקופת כהונת המנהל הכללי או תקופת כהונה נוספת ,רשאית מועצת
הנאמנים למנות מנהל כללי בפועל ,לרבות את המנהל הכללי שכהן עד לסיום
כהונתו כאמור ,וזאת לתקופה שלא תעלה על חצי שנה .מינוי כאמור יעשה
בחלטה מכרעת.

כשירות
(א)

(ב)

מועצת הנאמנים לא תמנה אדם תפקיד המנהל הכללי ,אלא אם כן התקיימו בו
אלה:
()1

תנאי הכשירות כמפורט בסעיף (12א) עד (ה) בשינויים המחויבים.

()2

הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל
עסקים ,משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי ,רפואה ,פסיכולוגיה,
עבודה סוציאלית.

()3

יש לו נסיון של ארבע שנים לפחות בניהול תאגיד עסקי בעל תוקף עסקים
משמעותי ,או בכהונה ציבורית בכירה ,או בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו
של ההקדש.

המועצה תעביר מנהל כללי מתפקידו אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות
כאמור ,והיא תודיע על כך לוועדה הממנה.
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רואה חשבון מבקר
.30

מינוי רואה חשבון מבקר
(א)

מועצת הנאמנים תמנה רואה חשבון מבקר.

(ב)

רואה החשבון המבקר ימונה לתקופת כהונה של עד שלוש פעולות ביקורת.
מועצת הנאמנים רשאית להאריך את תקופת הכהונה ,ובלבד שלא תעלה על
שמונה שנים רצופות; על אף האמור ,רשאית מועצת הנאמנים לחזור ולהאריך
את תקופת הכהונה לתקופות מינוי של שנה אחת נוספת בכל פעם ,אם סברה כי
החלפת רואה החשבון עלולה לגרום נזק להקדש.
לענין כתב זה" ,פעולות ביקורת אחת" -פעולת ביקורת הנוגעת לפעילות השוטפת
של שנה אחת שלפני ביצוע פעולת הביקורת.

(ג)
.31

שכרו של רואה החשבון המבקר יקבע על פי החלטה של מועצת הנאמנים.

תפקיד רואה החשבון המבקר
(א)

רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות הכספים השנתיים כהגדרתם בסעיף 33
להלן וכן כל דו"ח נוסף ,שיועבר לביקורתו על פי החלטה רגילה של מועצת
הנאמנים או על פי דרישת האפוטרופוס הכללי או המוסד לביטוח לאומי (להלן,
פעולת ביקורת).

(ב)

רואה החשבון המבקר יגיש למועצת הנאמנים ולוועדה הממנה חוות דעת על
הדו"חות שביקר (להלן ,דו"ח ביקורת).

(ג)

ספרי ההקדש ,פנקסיו ומסמכיו יהיו פתוחים לעיונו של רואה החשבון המבקר
לצורך הכנת דו"ח הביקורת כאמור.

(ד)

פעולת הביקורת תיערך על פי תקני ביקורת מקובלים.

(ה)

רואה החשבון המבקר יגיש את דו"ח הביקורת לא יאוחר מחודשיים מיום
שהומצאו לו הדו"חות שיש לבקרם.

מבקר פנים
.32
(א)

מועצת הנאמנים ,תמנה את המבקר הפנים ,ותודיע על המינוי לוועדה הממנה.

(ב)

מבקר הפנים ימונה לתקופת כהונה של עד שלוש שנים; מועצת הנאמנים רשאית
להאריך את תקופת הכהונה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת..

(ג)

לצורך קביעת תוכנית הביקורת של מבקר הפנים ,לגבי כל שנת ביקורת ,רשאים
האפוטרופוס הכללי ,משרד הרווחה ,או המוסד לביטוח לאומי ,לפנות למבקר
הפנים על מנת לבקשו לבדוק כל ענין שהוא במסגרת הטיפול ,האחריות או
הסמכות של ההקדש.

(ד)

דו"ח הביקורת יועבר לוועדה הממנה ,לנאמני ההקדש ולמנהל הכללי ,וכן
לאפוטרופוס הכללי ,למשרד הרווחה או למוסד לביטוח לאומי ,אם נבדק ענין מן
הענינים שבדיקתם התבקשה על ידם כאמור בסעיף קטן (ג).
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שיפוי וביטוח
32א.

בסעיף זה" ,נושא משרה" – נאמן ,המנהל הכללי ,מנהל סניף וכל ממלא תפקיד
(א)
בהקדש הכפוף במישרין למנהל הכללי.
(ב)

ההקדש רשאי לשפות נושא משרה בו בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט
בפסקאות ( )2( ,)1ו )3(-להלן שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בהקדש:
()1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

()2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת לנהל
חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי
שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא
הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
המונחים בפסקה זו יתפרשו לפי האמור בסעיף (260א)(1א) לחוק
החברות;

()3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי ההקדש
או בשמו או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום
פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ג)

ההקדש רשאי להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה
כמפורט בסעיף קטן (ב) ,למעט בגין הפרת חובת הזהירות כלפי ההקדש ,ובלבד
שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת מועצת הנאמנים ניתן לצפותם לאור
פעילות ההקדש בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ,וכן לסכום או לאמת מידה
שמועצת הנאמנים קבעה כי הם סבירים בנסיבות העניין ושהשיפוי יהא מותר
לחברה לתועלת הציבור בהתאם לחוק החברות.

(ד)

ההקדש רשאי להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בו בשל חבות
שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בו ,בכל אחד מאלה:
()1

הפרת חובת זהירות כלפי ההקדש או כלפי אדם אחר;

()2

הפרת חובת אמונים כלפי ההקדש ,ובלבד שנושא המשרה פעל
בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת ההקדש;

( )3חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
(ה)

סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו בשל כל אחד מאלה:
()1

הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת
אמונים כאמור בסעיף קטן (ד)( )2לעיל;

()2

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד;

()3

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

()4

קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.
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(ו)

להסרת ספק – כל החלטות בדבר מתן פטור ,ביטוח ,שיפוי או מתן התחייבות
לשיפוי לנושא משרה יתקבלו בכפוף לכל דין לרבות ההוראות והמגבלות אשר
נקבעו בחוק החברות לגבי חברה לתועלת הציבור.

דו"חות כספיים ואחרים
.33

עריכת דו"חות ומסירתם
(א)

ההקדש יערוך דו"חות כספיים שנתיים כמפורט להלן:
()1

דו"חות כספים שנתיים על הנהלת ההקדש;

()2

דו"חות כספיים שנתיים על הרכוש והכספים של החסויים ,כספי זכאי
הגמלה וכספים אחרים המוחזקים על ידי ההקדש עבור אחרים,

(שני סוגי דו"חות אלה להלן ,דו"חות כספיים שנתיים) .הדו"חות הכספיים
השנתיים ייערכו בתוך ארבע חודשים מתום השנה הקלנדרית ,שלגביה נערכו
(להלן ,המועד הקובע) ויבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.
(ב)

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א) לעיל יערוך ההקדש דו"חות פרטניים
כמפורט להלן:
()1

דו"חות פרטניים על ניהול הרכוש והכספים לגבי כל אחד מן החסויים או
זכאי הגמלה שלהם מונה כאפוטרופוס או כמקבל גמלה בהתאמה;

()2

דו"חות פרטניים על הטיפול בגוף לגבי כל אחד מן החסויים או זכאי
הגמלה שלהם מונה כאפוטרופוס או כמקבל גמלה בהתאמה,

(שני סוגי דו"חות אלה להלן ,דו"חות פרטניים) .פרטי הדו"חות הפרטניים ייקבעו
על פי כל דין ועל פי דרישות האפוטרופוס הכללי ,משרד הרווחה או המוסד
לביטוח לאומי.
(ג)

ההקדש יערוך דו"ח שנתי על פעילותו הכללית ,שבו יפורטו נתונים כלליים על
הפעילות השוטפת ועל מצב ההקדש (להלן ,דו"ח כללי) .פרטי הדו"ח הכללי יקבעו
על ידי האפוטרופוס הכללי או המוסד לביטוח לאומי .הדו"ח הכללי יערך עד
ארבעה חודשים מן המועד הקובע ויכלול פרוט מיוחד בנוגע לכל [ה]הוצאות
המשפטיות שהוצאו בשנה הקלנדרית החולפת על ידי ההקדש ,תוך הפרדה בין
הוצאות משפטיות שהוצאו לטובת חסויים או זכאי גמלה ובין הוצאות משפטיות
שהוצאו לטובת ההקדש.

(ד)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה או סמכות שחלה על ההקדש או על
הנאמנים לעריכת דו"חות והגשתם או לביצוע כל פעולה אחרת בנוגע אליהם ,כפי
שקיימת בכל דין ובחוק הכשרות ובחוק הנאמנות בפרט.

(ה)

הדו"חות הכספיים השנתיים ,והדו"ח הכללי יאושרו על ידי מועצת הנאמנים
בהחלטה רגילה ,וזאת לא יאוחר מחודשיים מיום עריכת פעולת הביקורת על ידי
רואה החשבון המבקר או מיום עריכת הדו"ח הכללי בהתאמה .סרבה מועצת
הנאמנים לאשר את הדו"חות כאמור ,תעביר את החלטתה לעניין הסרוב לוועדה
הממנה ותפרט את סיבת הסרוב.

(ו)

מייד לאחר אישורם כאמור בסעיף קטן (ה) ימסור ההקדש את הדו"חות
הכספיים השנתיים המבוקרים ואת הדו"ח הכללי לאפוטרופוס הכללי ולמוסד
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לביטוח לאומי .לא אושרו הדו"חות על ידי מועצת הנאמנים ,ימסרו הדו"חות
כאמור ,תוך ציון העובדה ,כי לא אושרו .הוועדה הממנה רשאית לדרוש כי
יומצאו לה הדו"חות הכספיים השנתיים והדו"ח הכללי.
(ז)

הדו"חות הפרטניים יוגשו לאפוטרופוס הכללי ,למשרד הרווחה או למוסד
לביטוח לאומי לפי עניינם של האחרונים בדו"ח וזאת בתוך תקופה סבירה שעליה
יורו הגופים האמורים ,בכפוף להוראות הדין ,מן המועד הקובע או מיום פקיעת
האפוטרופסות ,על פי המוקדם מבין השניים .לענין סעיף קטן זה" ,פקיעת
האפוטרופסות – כמשמעותה בסעיף  62לחוק הכשרות ולגבי זכאי גמלה ,בתנאים
המפורטים בסעיף האמור בשינויים המחויבים.

(ח)

האפוטרופוס הכללי והמוסד לביטוח לאומי רשאים להורות להקדש ולנאמניו
להמציא להם פרטים או דו"חות תקופתיים בנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה
לעיל .ההקדש יעביר את הפרטים או הדו"חות כאמור בתוך זמן סביר מן
הדרישה.

(ט)

ההקדש יגיש דו"חות שנתיים לרשם ההקדשות בהתאם לאמור בחוק הנאמנות
ועל פי דרישת רשם ההקדשות.

ביטול פירוק ושינוי מבנה
.34

פורק או בוטל ההקדש ,וככל שייוותרו נכסים לאחר הפירוק או הביטול ,יחולו הוראות
סעיף  16לחוק הנאמנות.

.35

.36

(א)

לא ניתן לבטל או לפרק את ההקדש מרצון ,או לעשות כל פעולה שמשמעותה
כאמור.

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,האפוטרופוס הכללי ,כיוצר ההקדש ,רשאי להורות
על ביטול ההקדש ,בתנאי שקיבל את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
האפוטרופוס הכללי יציג תוכנית ליועץ המשפטי לממשלה ,שבה יכללו הוראות
באשר לייעודם של נכסי ההקדש ,כהונתם של הנאמנים והגוף המוצע להחלפת
פעילותו של ההקדש.

(ג)

הורה האפוטרופוס הכללי על ביטול ההקדש כאמור בסעיף קטן (ב) ונתקבלה
ההסכמה כאמור ,יפנה לבית המשפט בבקשה מתאימה לצורך קביעת מה יעשה
בנכסי הנאמנות שנתבטלה כאמור בסעיף  ;34הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם
הועברו נכסי הנאמנות לגוף אחר על פי הוראת האפוטרופוס הכללי ,שנתקבלה
עליה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה ,ונתקבלה הסכמת הנושים להמחאת
חיובי ההקדש לגוף כאמור.

שינוי צורת ההתאגדות
(א)

החליט האפוטרופוס הכללי ונתקבלה לכך הסכמת היועץ המשפטי לממשלה ,ניתן
לשנות את צורת ההתאגדות של ההקדש ,לרבות הפיכתו לחברה לתועלת הציבור.

(ב)

התקבלה הסכמה כאמור בסעיף קטן (א) ,ייבחן הצורך בהגשת בקשה לשר
המשפטים למתן צו על פי סעיף  380לפקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג-
1983במטרה לפנות בבקשה לשינוי מבני ,כאמור בסעיפים  350ו 351-לחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן ,חוק החברות) ,לערכאה המשפטית המוסמכת.
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הוחלט ,כי יש להגיש בקשות כאמור ,יגישו אותן היועץ המשפטי לממשלה או
האפוטרופוס הכללי בשם ההקדש.

.37

.38

(ג)

במסגרת ההליך לפי סעיף  350או  351לחוק החברות ,לאחר קבלת הסכמת היועץ
המשפטי לממשלה והאפוטרופוס הכללי ,לא יהא צורך בכינוס אסיפות ,אלא
אסיפות נושים; ואולם ,אם על אף האמור לעיל ,יורה בית המשפט ,כי נדרשת
אסיפת נאמני ההקדש ,ישתתפו רק הנאמנים מטעם המדינה באסיפה זו.

(ד)

לא ניתן לבצע שינוי מבנה אלא כמפורט בסעיף זה; ואולם ,אין בה[ו]ראות הסעיף
כדי לפגוע בזכויות נושים ככל שקיימות.

הוראות מיוחדות
(א)

ההקדש יפעל על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,ככל שיינתנו לו בעניינים
שבטיפולו ,באחריותו ובסמכותו.

(ב)

נתגלעה מחלוקת בין ההקדש או הנאמנים ובין האפוטרופוס הכללי ,משרד
הרווחה ,המוסד לביטוח לאומי ,רשם ההקדשות או רשות אחרת מרשויות
המדינה יפעלו ההקדש או הנאמנים על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

(ג)

לא פעלו ההקדש או הנאמנים על פי ההנחיות כאמור בתוך תקופת זמן סבירה,
רשאית הוועדה הממנה להחליף את הנאמנים באופן מיידי כאמור בסעיף 10
לעיל ,והסייג האמור בסעיף קטן (ה) של סעיף זה לא יחול.

(ה)

הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא יחולו לענין פעולות הקשורות לחסוי
מסוים ,לרבות חילוקי דעות כאמור בהליכים משפטיים.

(ו)

למרות האמור לעיל ,אם רוב נאמני הקרן יחלקו על הנחיות היועץ המשפטי
לממשלה כאמור בסעיף זה לעיל ,היועץ המשפטי לממשלה או מועצת הנאמנים
של הקרן יהיו רשאים לפנות בעניינים אלה לבית המשפט שיכריע בעניין.

הסמכה למינוי
בכל מקום בכתב הקדש זה שבו הסמכה לעשות מינוי – משמעה גם הסמכה להתלות את
תקפו ,לבטלו ,לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו ,אלא אם כן נאמר אחרת.

.39

חובת התמנות
ההקדש לא יסרב להתמנות כאפוטרופוס או כמקבל גמלה; על אף האמור ,ניתן להתנגד
למינוי מסוים ,מנימוקים סבירים ובהתחשב במטרות ההקדש ,ובלבד שהתקבלה בענין
החלטה מיוחדת.

.40

בוטל.
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.41

.42

.43

זכות עיון ,חקירה ודרישה
(א)

ספרי ההקדש פנקסיו ומסמכיו ,כמשמעותם בתוספת השניה יהיו פתוחים
לבדיקה של האפוטרופוס הכללי ,של המוסד לביטוח לאומי ,של רשם ההקדשות
ושל כל אחד מן הנאמנים.

(ב)

רשם ההקדשות ,האפוטרופוס הכללי ,משרד הרווחה או המוסד לביטוח לאומי
יהיו רשאים לנהל כל בדיקה חקירה או דרישה ביחס לנתונים המצויים בשליטת
ההקדש .ההקדש יעביר לגורמים אלה לצורך הבדיקה כל מסמך על פי דרישתם
תוך פרק זמן סביר מיום הדרישה.

(ג)

היועץ המשפטי לממשלה רשאי ,בנסיבות מיוחדות שלדעתו מצדיקות זאת,
להורות על מינוי חוקר ,אשר יבחן את פעילות ההקדש בענין הנתון לטיפולו
לסמכותו או לאחריותו.

שינוי כתב ההקדש
(א)

מצא האפוטרופוס הכללי ,כי יש לשנות את כתב ההקדש או את התוספת לכתב
ההקדש יפנה ליועץ המשפטי לממשלה ,ויבקש את אישורו לשינוי .כן רשאי היועץ
המשפטי לממשה להור[]ות לאפוטרופוס הכללי לשנות את כתב ההקדש או
התוספת לכתב ההקדש ,כפי שיורה לו .התקבלה הוראת או אישור היועץ
המשפטי לממשלה לשינוי כאמור ,ישנה האפוטרופוס הכללי את כתב ההקדש או
את התוספת לכתב ההקדש בהתאם .הוראת היועץ המשפטי או אישורו לשינוי
כאמור יתקבלו לאחר שתשמע דעתם של נאמני ההקדש על השינוי.

(ב)

מועצת הנאמנים רשאית לפעול לצורך שינוי כתב ההקדש בדרך האמורה להלן
בלבד -התקבלה החלטה מיוחדת בעד שינוי כתב ההקדש בענין מסוים ,תפנה
מועצת הנאמנים ליועץ המשפטי לממשלה ותבקש לשנות את כתב ההקדש על פי
הצעתה .נשמעה דעתו של האפוטרופוס הכללי לענין השינוי והתקבלה הסכמת
היועץ המשפטי לממשלה לשינוי ,ישנה האפוטרופוס הכללי את כתב ההקדש
בהתאם.

(ג)

שונה כתב ההקדש ,יפעל ההקדש על פי השינוי.

(ד)

באמור בסעיף זה לעיל בעניין שינוי שטר ההקדש או ביטולו ,אין כדי למנוע פנייה
של מועצת הנאמנים בעניינים אלה לבית המשפט לפי סעיף  23לחוק הנאמנות,
התשל"ט.1979-

הוראות מעבר
(א)

על אף האמור בהוראות כתב זה ,יפרשו הנאמנים המכהנים ביום שינוי שטר
ההקדש על פי הפירוט כדלקמן :שני נאמנים יפרשו עד ליום  31.12.07אך לא לפני
שימונו נאמנים חדשים במקומם ,שני נאמנים נוספים יפרשו עד ליום  ,1.5.08אך
לא לפני שימונו נאמנים במקומם ,ושני נאמנים נוספים יפרשו עד ליום ,1.12.08
גם זאת לא לפני שימונו נאמנים במקומם .מינוי הנאמן הראשון על-ידי הוועדה
הממנה ,אשר ישלים את מספר הנאמנים המכהנים כיום לשבעה ,לא יבוא במקום
הנאמנים המכהנים כיום ,אלא יתווסף עליהם .אם לא תבוא הסכמה על זהותם
של הנאמנים שיפרשו בכל מועד ,תכריע בדבר הוועדה הממנה .הוראת סעיף (10ה)
לשטר ההקדש לא תחול על מינוי שבעת הנאמנים הראשונים על-ידי הוועדה
הממנה.
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(ב)

על אף האמור בהוראות כתב זה ,המנהל הכללי המכהן ביום שינוי שטר ההקדש
יפרוש עד לתאריך  .30/06/08הסדרי פרישתו ייקבעו בהחלטה מכרעת של מועצת
הנאמנים .החלטה על הסדרי הפרישה של המנכ"ל המכהן כיום לא תתקבל על-
ידי מועצת הנאמנים לפני שימונה הנאמן הראשון על-ידי הוועדה הממנה.

(ג)

על אף האמור בהוראות כתב זה ,רואה החשבון המבקר המכהן ביום שינוי שטר
ההקדש ימשיך לבקר את פעילות הקרן עד סיום שתי פעולות ביקורת נוספות,
לאחר מועד שינוי שטר ההקדש ,או עד לתאריך  31/12/08לפי המוקדם מביניהם.

(ד)

הנאמן הראשון שימונה על ידי הוועדה הממנה יהיה נאמן מטעם המדינה ממשרד
הרווחה.

(ה)

הוועדה הממנה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ,להחליט על קיצור התקופות
הקבועות בסעיף זה לעיל.

תוספת לכתב ההקדש
(סעיף (15ב))
התוספת תשונה בהתאם לאמור בסעיף (15ב).

.1

פנקס רישום
ההקדש ינהל פנקס רישום ,שבו יכללו הפרטים והמסמכים הבאים:

.2

(א)

הכתובת הרשומה של ההקדש וכתובות סניפי ההקדש;

(ב)

שמות הנאמנים ופרטי זהותם;

(ג)

כתובות הנאמנים ,מספרי הטלפון ,מספרי פקס ,כתובות דואר אלקטרוני וכל
כתובת אחרת שהועברה על ידי הנאמנים להקדש;

(ד)

כתב הקדש בתוקף וכתבי או שטרי הקדש שאינם בתוקף תוך ציון העובדה ,כי
אינם בתוקף.

(ה)

כל פרט או מסמך אחר שההקדש החליט לכללו בפנקסי ההקדש.

ספרי ההקדש
ההקדש ינהל ספרי הקדש ,שבו[שבהם] יכללו הפרטים ו[ה]מסמכים הבאים:
(א)

ספרי הנהלת החשבונות ,פרטים ונתונים המשמשים את הנהלת ההקדש וכן כל
חומר גולמי אחר שברשות ההקדש;

(ב)

דו"חות כספיים שנתיים ,דו"חות כלליים ודו"חות תקופתיים אחרים;

(ג)

פרוטוקולים של ישיבות מועצת הנאמנים;

(ד)

הסכמים שנחתמו בין ההקדש או הנאמנים במסגרת תפקידם ובין צדדי ג' שונים
לרבות עובדים;
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.3

(ה)

הוראות נוהל והנחיות לפעילות שוטפת של ההקדש ,לרבות הוראות נוהל והנחיות
לפעילות סניפי ההקדש;

(ו)

מסמך המפרט את תקציב ההקדש בכל שנת פעילות;

(ז)

כל פרט או מסמך אחר שההקדש החליט לכללו בספרי ההקדש.

קיום ישיבות
בכפוף לאמור בסעיף  16לכתב ההקדש יחולו הוראות אלה:

.4

(א)

הישיבות יתקיימו במקום ובמועד אשר יקבע על ידי יו"ר מועצת הנאמנים; לא
נתכנסה ישיבה כאמור ,תכונס בשבועיים שלאחר מכן ,והוועדה הממנה או כל
נאמן רשאים לכנסה על חשבון ההקדש ובאותה דרך ,בקירוב ככל האפשר ,לדרך
שבה מכונסת ישיבה רגילה על ידי יו"ר מועצת הנאמנים.

(ב)

יו"ר מועצת הנאמנים רשאי לכנס ישיבה גם טרם חלוף חודשיים ממועד קיומה
של הישיבה הקודמת (להלן ,ישיבה מיוחדת) ,והוא חייב לכנס ישיבה כאמור לפי
דרישת הוועדה הממנה או דרישה של כל אחד מן הנאמנים ,תוך שבעה ימים
ממועד הדרישה .לא נתכנסה ישיבה כאמור ,תכונס בשבוע שלאחר מכן ,והוועדה
הממנה או כל נאמן כאמור רשאים לכנסה על חשבון ההקדש באותה דרך,
בקירוב ככל האפשר ,לדרך שבה מכונסת ישיבה מיוחדת על ידי יו"ר מועצת
הנאמנים.

(ג)

כונסה ישיבה רגילה ויש בה מניין חוקי לקבלת החלטה רגילה ,רשאי יו"ר מועצת
הנאמנים לדחותה לזמן אחר או להעבירה למקום אחר .בישיבה הנדחית לא ידון
אלא עניין שעמד על סדר היום של הישיבה שנדחתה.

הזמנה לישיבות והודעה עליהן
שבועיים לפחות לפני ישיבה רגילה או ישיבה נדחית ושבעה ימים לפחות לפני ישיבה
מיוחדת – למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה – ישלח ההקדש הודעה בכתב על
הישיבה כאמור לנאמני הקדש ולוועדה הממנה .בהודעה יפורטו המקום ,היום והשעה
שבהם תתכנס הישיבה ,וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון .אם נכללה בסדר
היום הצעה לקבלת החלטה ,יפורט בהודעה נוסח ההחלטה המוצע.

.5

זכויות חתימה
(א)

להקדש יהיה חותם או חותמת גומי ,הנושאים את שם ההקדש.
מסמכים המחייבים את ההקדש יישאו הטבעה של החותם או חותמת הגומי
ביחד עם החתימות כמפורט בסעיף קטן (ב).

(ב)

.6

מועצת הנאמנים תקבע מדי פעם את האיש או האנשים הרשאים לפעול או
לחתום בשם ההקדש ,בין באופן כללי ובין על ידי חתימה על מסמכים או
התחייבויות מסוג מסוים ,והיא יכולה לסייג או לתחום את היקף סמכויותיהם.

מזכיר ההקדש
המועצה רשאית בהחלטה רגילה למנות מזכיר להקדש .מונה מזכיר כאמור ,יהיה אחראי
לעדכון פנקסי ההקדש ,להודעה לנאמנים על ישיבות המועצה ולכל תפקיד
אדמיניסטרטיבי אחר שיינתן לו על ידי מועצת הנאמנים.
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.7

גזבר ההקדש
המועצה רשאית בהחלטה רגילה למנות גזבר להקדש .מונה גזבר כאמור ,יוגדרו תפקידיו
על ידי מועצת הנאמנים.
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