מועדון ספורט רובי שפירא חיפה  -עיר הפועלים
ע"ר 580589059

תקנון מצוי של עמותה
סימן א' :חברות
 .1קבלת חברים
(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
(ב) זכאי להצטרף לעמותה כל תאגיד ואדם שמלאו לו  17שנה.
(ג) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה) .מטרות העמותה ותקנונה
ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה
הכללית של העמותה ולשלם את דמי החברות השנתית המהווים תנאי לחברות".
(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד
לקבל את המבקש ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
ערעור על החלטת הוועד:
ערעור על ההחלטה יהיה בכתב בתוך  30ימים מיום קבלת הודעת הסירוב ,ובשלושה עותקים
כלהלן:
 .1עותק ,יו"ר העמותה
 .2עותק ,יועמ"ש העמותה
 .3עותק ,וועדת הביקורת
הדיון בערעור יהיה בפני האסיפה הכללית הקרובה .החלטת האסיפה הכללית תהיה סופית.

 .2זכויות וחובות של חבר
(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא
זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הועד ,באישור האסיפה הכללית ,רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) החברות בעמותה תחל ביום  1ביוני מכל שנה ועד ה  31במאי בכל שנה .סך הכל  12חודשים.
(ה) על אף האמור בסעיף (2ד) לעיל ,רשאי הוועד המנהל באישור וועדת הביקורת להחליט על
הארכת או קיצור שנת החברות בחודשיים( .ההחלטה תפורסם בהודעה לכלל חברי העמותה לפי
הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון זה.
(ו) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב
פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 .3פקיעת חברות

מועדון ספורט רובי שפירא חיפה  -עיר הפועלים
ע"ר 580589059
(א) החברות בעמותה פוקעת –
( )1בתום שנת החברות בעמותה ובמידה ולא חידש את החברות בעמותה ע"י תשלום דמי החברות
השנתיים עד למועד האחרון שנקבע ע"י הוועד המנהל.
( )2במות החבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -בגמר פירוקו;
( )3בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
( )4בהוצאתו מן העמותה.
(ב) האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד
הטעמים הבאים:
( )1החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
( )2החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
( )3החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)( )2( ,)1או ( )3אלא לאחר
שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 .4מתן הודעות לחבר
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או
יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב
תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב' :האסיפה הכללית
 .5זמן ומקום
(א) יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד
(ב) הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן מהמנין ועליו לעשות כן לפי דרישה של ועדת
הביקורת ,של הגוף המבקר או ע"י דרישה בכתב החתומה ע"י לפחות עשירית מחברי העמותה.

 .6הזמנה
(א) אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין
יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
(ב) הודעה כאמור  :בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפרסום באתר העמותה או בדף
הפייסבוק של העמותה.

 .7תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת ,תדון
בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
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 .8מנין
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח
בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המנין האמור ימתינו הנוכחים חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה  ,יקיימו את
האסיפה ויהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.

 .9יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 .10החלטות
(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים בשיטת הצבעה אשר יחליט
עליה הוועד בעת האסיפה ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות
שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
(ב) שינוי תוכן סעיף מתקנון העמותה למעט שינוי סעיף (10ג) לתקנון זה (החלטות)– רוב רגיל של
 51%מכלל החברים המצבעים.
(ג) החלטות אסיפה כללית הדורשות רוב מיוחד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הדחת יו"ר העמותה – רוב של  51%מכלל חברי העמותה
הדחת חבר וועד מנהל – רוב של  51%מכלל חברי העמותה
שינוי מטרות עמותה – רוב של  75%מכלל חברי העמותה.
שינוי שם קבוצה הכדורגל המנוהלת ע"י העמותה (למעט הוספת שם ספונסר התלויה
בהחלטת וועד מנהל) – רוב של  51%מכלל חברי העמותה
שינוי סמל קבוצה – רוב של  51%מכלל חברי העמותה
כל החלטה הנוגעת לזכויות ניהול הקבוצה – רוב של  51%מכלל חברי העמותה.
כל החלטה על פירוק מרצון של העמותה – רוב של  2/3מכלל חברי העמותה.

(ד) שינוי אחד או יותר בסעיף (10ג) לתקנון זה מחייב רוב מיוחד כמופיע בסעיפים הקטנים 1-8
בסעיף (10ג) לתקנון זה.
(ה) הצבעה אינטרנטית משמעה הצבעה הפתוחה לחברי העמותה ורק לחברי העמותה כאשר
מנגנון ההצבעה מתבסס על האינטרנט ולא על נוכחות פיזית
 .1העמותה רשאית להעלות להצבעה אינטרנטית כל נושא .החלטה של רוב המצביעים
בהצבעה אינטרנטית יחשב כאילו אושר על ידי האסיפה הכללית (כלל חברי העמותה
הרשומים אשר שילמו דמי חבר כאמור).
 .2העמותה תפרסם את תוצאות ההצבעה עד  48שעות מתום מועד ההצבעה.
 .3העמותה תפרסם את דבר קיום ההצבעה בצורה זהה לפרסום על דבר קיום אספה כללית.
במידה והצביעו בפועל  25%או יותר מחברי העמותה יחשבו תוצאות הצבעה אינטרנטית
כהחלטה שאושרה על ידי האסיפה הכללית.
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 .11פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג' :הועד המנהל
 .12מספר החברים
(א) מספר חברי הועד המנהל ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
(ב) חברי הוועד יבחרו מבין חברי העמותה ולא יהיו מי שמקבל שכר מהעמותה.

 .13תקופת הכהונה
(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד
היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן
אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 .14השלמת הועד
(א) נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן
כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך
לפעול כועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא
מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 .15ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ,המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 .16החלטות
(א) החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים כולל הצבעה טלפונית ו/או באמצעים
אלקטרוניים; היו הקולות שקולים יכריע קולו של יו"ר הוועד.
(ב) החלטות חברי הוועד יכולות להתקבל גם שלא בישיבת וועד.

 .17פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 .18זכות הייצוג
א .הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו (להלן מורשי חתימה) לחתום בשם העמותה על
מסמכים שיחייבו אותה ,ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
ב .מורשי החתימה הנזכרים בסעיף (18א) יהיו מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם העמותה ועל כל
המסמכים שיידרשו ע"י צד אחר (להלן סמכויות מורשי החתימה).
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ג .חתימת שניים יחד בצירוף חותמת העמותה בלבד תחייב את העמותה כלפי צד אחר (להלן אופן
החתימה).

סימן ד' :ועדת הבקורת
 .19תחולת הוראות
(א) הוראות תקנות  12עד  17יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על ועדת הבקורת.
(ב) האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום וועדת ביקורת ימונה רואה חשבון כמבקר לעמותה.
(ג) תפקיד וועדת הביקורת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות העמותה
למטרותיה.
לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל.
להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים ניהול העמותה.
לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר
בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותיה של העמותה.
להביא לפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

(ד) לא יכהן כחבר וועדת ביקורת חבר וועד מנהל או מי שמקבל שכר מהעמותה.

סימן ה' :סניפים
 .20הקמת סניפים וארגונם
העמותה רשאית ,בהחלטת האסיפה הכללית ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
עניניהם.

סימן ו' :נכסים לאחר פירוק
 .21העברת נכסים עודפים
א .נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל
צורה שהיא בין חבריה אסורה.
ב .במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר ,כמשמעותו בסעיף  )2(9לפקודת
מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

סימן ז' :מטרות העמותה:
 .22מטרות העמותה
(א) להקים קבוצת כדורגל בעיר חיפה ,לנהל את הקבוצה באחריות ובאופן השומר על מסגרת
תקציב אחראית עם מוסר תשלומים מסודר ותקין.
(ב) להנציח את זכרו של רובי שפירא ז"ל ולהיות בית עבור אוהדי קבוצת הכדורגל של
העמותה.
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(ג) לנהל את הקבוצה אשר במסגרת פעילות העמותה באופן חוקי ועל פי קריטריונים של
מינהל הספורט הממלכתי וחוקי המדינה למימוש מטרות אלה.
(ד) לפעול כעמותה התומכת בשחקני קבוצתה ואוהדיה ,השוללים אלימות על כל צורותיה,
ומתנגדים בתוקף לגזענות וגילוי אפליה על כל סוגיה.
(ה) לפעול בשם ערכי הספורט ההוגן ,לטיפוח ערכים קהילתיים בחיפה ולעודד פעילות ילדים
ונוער לספורט הישגי ולתרבות הספורט.

סימן ח' לתקנון :השם "הפועל"
 .23הוספת השם "הפועל" לשם העמותה
(א) שם העמותה יכלול תמיד את השם "הפועל"
(ב) שם העמותה לא יכלול שמו של ארגון ומרכז ספורט אחר.
(ג) לא יבחר שם לעמותה ולא תשנה העמותה את השם ללא אישור מוקדם של התאגדות
לתרבות גופנית "הפועל" (מרכז הפועל) או מוסד ממוסדותיו כפי שיקבע על ידו להלן;
(מרכז הפועל).

