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תקנון
סימן א'  :הוראות יסוד
שם העמותה .1

שם העמותה הוא  :מועדון חתירה חיפה ,ובלועזית
HAIFA ROWING CLUB

מטרות
העמותה

מטרות העמותה הן לעסוק ולקדם את ספורט החתירה האקדמית בחיפה
.2
וליצור את כל האפשרויות למטרות אלו כגון לרכוש ,למכור ,לשכור ולהשכיר,
לשעבד ולקבל בשעבוד ,לקנות ולקבל במתנה או בירושה סירות חתירה ספורטיבית,
מכשירים וכלים וכן קרקעות ובנינים למטרה זו.
העמותה תהיה רשאית לבצע כל פעולה שהיא הדרושה להשגת המטרות
.3
אלה ,לרבות הטלת מסים והתחייבויות כספיות אחרות על חבריו ,עריכת מגביות
ואוסף תרומות בכל דרך אחרת ומינוי עובדים בשכר לביצוע הפעולות האמורות.
הכנסותיה ורכושה של העמותה ישמשו אך ורק לקידום מטרות העמותה ושום
.4
חלק מהם לא ישולם ולא יועבר למטרות אחרות זולת המטרות האמורות .לא תחלק
העמותה כל חלק מרווחיה ו/או הכנסותיה בין חבריה.

סימן ב'  :חברות
חברות

כל אדם שמלאו לו  18שנה יכול להיות חבר בעמותה ,אולם יוכל אדם אשר
.5
מפאת גילו לא יוכשר לחברות ,להשתתף בפעולות העמותה ואז יחולו עליו כל
הוראות התקנון בדבר קבלת חברים ,תשלום דמי הכניסה והחבר והפסקת חברות.
.6

החברים יהיו מחולקים ל-
(א) סניורים
(ב) יוניורים

קבלת
חברים

(ג) שוחרים
(א) רצה אדם להתקבל כחבר פעיל בעמותה ,יגיש בקשה למזכיר העמותה
.7
בכתב משנתקבל אדם כחבר פעיל ייחשב כחבר "יוניור" ,עד אשר יוחלט להעלותו
לדרגת "סניור" בהתאם לסעיף .9
עד  3חודשים מתחילת פעילותו בעמותה חייב חבר חדש להמציא אישור רפואי על
כשירותו לפעילות גופנית ללא מגבלות.
(ב) רשאי אדם להתקבל כשוחר על ידי תשלום דמי חבר שייקבעו מדי פעם
על ידי הועד .משנתקבל יהיה זכאי לבקר בכל מוסדות העמותה כגון בית הסירות,
מקום התחרויות וכו' ולהשתתף באירועים הנערכים על ידי העמותה ,וכל זה על מנת
להכיר מקרוב את מטרות העמותה ופעולותיה .אין לשוחר זכות הצבעה או כל זכות
אחרת פרט לאלו שצוינו כאן ואין לו כל התחייבויות .הועד רשאי בכל עת להפסיק
את חברותו בעמותה על ידי החלטה אשר אין הועד חייב להודיע עליה לחבר כזה.
חבר שנתקבל לעמותה בתור חבר פעיל לא ישתתף בפעולות העמותה אלא
.8
אם שילם את דמי הכניסה ודמי החבר אשר גובהם ייקבע מדי פעם על ידי האסיפה
הכללית .התשלום ייחשב כהסכמה מפורשת לתקנון ולתקנות משנה.
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סניורים

יכול הועד בהחלטה של לא פחות משני שלישים מחבריו ,להעלות כל חבר
.9
"יוניור" לאחר היותו חבר במשך שנה לפחות לדרגת "סניור" .הועד יכול גם ,בהחלטה
של לא פחות משני שלישים מחבריו ,להעלות כל אדם לדרגת "סניור" ,אף אם לא היה
חבר "יוניור" ,וזאת בהתקיים התנאים הבאים-:
(א) האדם השתתף במשך השנה שקדמה להחלטת הועד ,באופן רצוף
בפעולות העמותה.
(ב) מלאו לאדם  18שנה במהלך השנה שקדמה להחלטת הועד.
(ג) האדם מילא אחר כל תקנות העמותה לרבות ההוראות בדבר תשלום
דמי כניסה ודמי חבר.
רק לסניורים זכות הצבעה באסיפות כלליות של העמותה.
סניור המפגר ביותר מששה חודשים בתשלום דמי חבר  ,תישלל ממנו זכות ההצבעה
עד אשר יסלק את חובו ,וסניור המפגר ביותר השנים עשר חודש בתשלום דמי החבר,
תפקע זכותו כסניור .אולם רשאי הועד ,לפי שיקול דעתו ,לפטור חברים מהוראות
פיסקה זו.

הפסקת
חברות

חבר הרוצה לעזוב את העמותה ,יודיע על-כך בכתב למזכיר העמותה.
.10
יציאתו של חבר מעמותה אינה פוטרת אותו מהאחריות למילוי כל התחייבויותיו
הכספיות שהטילה עליו העמותה לפני שיצא ממנה.
.11

הועד רשאי להוציא חבר מהעמותה אם-:
( )1עשה מעשה הנוגד את מטרות העמותה.
( )2התנהגותו היתה בלתי הוגנת או בלתי ספורטיבית או מזיקה לעמותה.
()3

התרשל בקביעות במילוי התחייבויותיו הכספיות שהטילה עליו
העמותה ,על אף אזהרה בכתב שנתנה לו מאת הועד ובלבד שעברו לא
פחות משלושים יום מתאריך האזהרה.

()4

התרשל בקביעות במילוי הוראות תקנון זה ,תקנות המשנה או
החלטותיו של מוסד ממוסדות העמותה או סירב למלאן.

הועד רשאי גם להחליט על הגבלת פעילות לגבי החבר במקרה שחומרת
מעשיו אינה מצדיקה הוצאתו מהעמותה אך מחייבת צעדים משמעתיים.
החלטת הועד תקבל תוקף לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את
טענותיו.

סימן ג'  :הארגון הפנימי
מוסדות
העמותה

מוסדות העמותה הם-:
.12
( )1אסיפה כללית.
( )2ו ע ד.
( )3ועדת בקורת.
אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים אחת לשנה .הועד יכנס את
.13
האסיפה לא יאוחר מחמשה-עשר חודש לאחר יום האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.

אסיפה
שלא מן
המניין

הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ,כל אימת שהדבר יראה לו.
.14
הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת ,רואה
חשבון (שמונה על-פי סעיף  ,)28או של עשירית מכלל חברי העמותה ,אשר ינמקו את
מטרת האסיפה .לא כינס הועד אסיפה שלא מן המניין תוך שלושים יום מהיום
שהוגשה לו הדרישה כאמור ,רשאים הדורשים לכנסה.

הודעות

הודעה על מועד ומקום כנוסה של כל אסיפה כללית תשלח על-ידי המזכיר
.15
לכל חברי העמותה לפי כתובתם הרשומה במזכירות ,ארבעה-עשר יום לפני מועד
האסיפה .הודעה על מועד ומקום כנוסה של האסיפה הכללית יכולה להימסר גם ע"י
פרסום בעיתונות היומית.

אסיפה
כללית
רגילה

-

3

-

הודעה על קיום אסיפה כללית ,או דרישה לכנסה ,תפרט את סדר יומה.
.16
שאלה שלא נכללה בסדר היום לא תידון באסיפה ,אלא אם כן נתקבלה ע"י המזכיר
הודעה עליה בכתב  7ימים לפני מועד האסיפה .להודעה על אסיפה כללית רגילה
יצורף העתק מן המאזן ,חשבון ההוצאות וההכנסות ודו"ח המבקרים עבור שנת
הכספים שהסתיימה סמוך למועד האסיפה הכללית.
מניין חוקי
של אסיפה
כללית

כל אסיפה כללית תהא חוקית אם נתנה הודעה על מועד כנוסה כאמור ,ואם
.17
השתתף בה שליש לפחות מהחברים הסניורים של העמותה .אם מניין זה לא יהיה
נוכח ,תדחה האסיפה לשבוע ימים ותתקיים באותו מקום ושעה ותהא חוקית
בהשתתפות כל-שהיא.

יו"ר ומזכיר
לאסיפה

.18
הכללית.

כל אסיפה כללית תבחר לה יושב-ראש .מזכיר הועד יכהן כמזכיר האסיפה

נשיא כבוד

18א.
לעמותה.

האסיפה הכללית רשאית לבחור בחבר כנשיא כבוד כהוקרה עבור מסירותו

דחיית
האסיפה

יושב-ראש האסיפה הכללית רשאי ,בהסכמת האסיפה ,לדחות את המשך
.19
האסיפה ,והוא חייב לדחותה אם נדרש לעשות זאת על ידי רב הסניורים הנוכחים
באסיפה.

החלטות

החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברב דעות הסניורים הנוכחים .היו
.20
דעות שקולות ,יכריע יושב-ראש האסיפה הכללית.

תפקידיה
של אסיפה
כללית
רגילה

בסדר יומה של אסיפה כללית רגילה ,יקבעו בין השאר שמיעת דין-וחשבון
.21
מפעולות הועד ,הדיון בו ובדין-וחשבון הכספי והמאזן שהוגשו לפני האסיפה ,החלטה
על אישורם או אי-אישורם ,בחירת ועד וועדת בקורת או רואה חשבון וכל סעיף אחר
שיקבע הועד .כמו-כן תקבע האסיפה הכללית הרגילה את גובה המיסים לשנת
הכספים אשר בה היא מתקיימת.

הועד

תקופת
כהונתו של
הועד

.22

מספר חברי הועד יהיה בין  6ל 7-חברים .הועד יהיה מורכב כדלקמן-:
יושב ראש

מזכיר

מנכ"ל

חבר

גזבר

חבר

חבר

חתימותיהם של שניים מבין יושב הראש ,המנכ"ל ,המזכיר והגזבר תחייבנה את
העמותה ,בתנאי שאחת החתימות תהיה של יושב הראש או המנכ"ל .חברי הועד לא
יקבלו כל שכר תמורת ביצוע תפקידיהם.
הועד יכהן עד שייבחר ועד חדש באסיפה הכללית הרגילה הבאה ,אולם
.23
אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד ,או חלק מחבריו ,לפני תום
תקופת כהונתו .פחת מספר חברי הועד ,לפני תום תקופת כהונתו ,עד למטה מששה,
רשאי הועד ,או אסיפה כללית שלא מן המניין ,למנות חברים לועד אשר יכהנו עד תום
תקופת כהונתו של הועד שאליו נתמנו.

ישיבות
הועד

הועד יתכנס בתאריכים אשר יקבעו על ידי יושב הראש בתיאום עם המזכיר,
.24
או לפי דרישה בכתב של שלושה מחבריו .היו"ר יקבע סדר יום לישיבה על פי נושאי
דיון שיועברו אליו על ידי חברי הועד .ישיבות הועד תהינה פתוחות לנוכחות כלל
חברי העמותה ,למעט קטעי ישיבה בהם נדון נושא אישי של חבר העמותה.

סמכויות
הועד

הועד ינהל את כל פעולות העמותה ,יתקין תקנות משנה לפי הצורך ויהיה
.25
הפוסק האחרון בשאלות הקשורות בפרוש התקנון ותקנות המשנה.

פרוטו-
קולים

הועד ינהל ספר פרוטוקולים ,בו ירשמו פרוטוקולים מדויקים מישיבותיו
.26
ומהאסיפות הכלליות וכל ההחלטות שנתקבלו בהן.

פנקסי
חשבונות

הועד ינהל פנקסי החשבונות של העמותה וירשום בהם כל סכום כסף שקיבל
.27
או שהוציא ,כל עסקה של מקח וממכר שעשה וכל זכות וכל חובה שלו .שנת הכספים
של העמותה תסתיים ביום  31בדצמבר לכל שנה.

ועדת
בקורת

4

-

האסיפה הכללית תבחר בשני חברים שיהוו ועדת בקורת ,אשר תבדוק את
.28
דרך ניהול העמותה ע"י הועד ואת ניהול חשבונות העמותה ותחווה דעתה של המאזן
וחשבון ההכנסות וההוצאות של העמותה .רשאית האסיפה הכללית הרגילה למנות
רואה חשבון במקום ועדת בקורת כאמור .לא ישמש אדם בעת ובעונה אחת חבר בועד
וחבר בועדת הביקורת או רואה חשבון.

סימן ד'  :פרוק מרצון
החלטה על
פרוק

אסיפה כללית שלא מן המניין ,שעליה נתנה לכל חברי העמותה הודעה של
.29
 21ימים מראש ,יכולה להחליט על פרוק העמותה מרצון ,בתנאי שהצעת הפרוק היתה
כלולה בסדר היום שנשלח לחברים ובתנאי כי ההחלטה על הפרוק תאושר על-ידי לא
פחות משני שלישים של הסניורים הנוכחים באסיפה.

מינוי מפרק

הוחלט על פרוק מרצון כאמור ,תמנה האסיפה הכללית מפרק או מפרקים
.30
לבצוע הפרוק.

מסירת
ידיעות
ומסמכים

חבר עמותה חייב למסור למפרק לפי דרישתו כל ידיעה שיש לו בנוגע לעסקי
.31
העמותה וכל פנקס ומסמך שלו המצוי ברשותו.

נכסי
העמותה

נכסי העמותה שנשארו לאחר תשלום כל חובותיו ימסרו למטרה ציבורית
.32
שתיקבע על ידי האסיפה הכללית.

סימן ה'  :ש ו נ ו ת
שינוי
תקנון

כל שינוי בתקנון זה טעון החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של דעת
.33
חמישים ואחד אחוז מן הסניורים הזכאים להצביע בה.

ברור
תביעות
נגד
העמותה

כל תביעה ,מסוג כל שהוא ,של כל חבר ,פעיל או שוחר ,לרבות תביעה
.34
בשמו של חבר ותביעת חליפו נגד העמותה תתברר אך ורק בבוררות בפני חברי הועד,
או אותם אנשים שימונו על ידי הועד ,וסיומם של הליכי הבוררות כאמור הוא תנאי
מוקדם למימושה של כל זכות נגד העמותה .ההחלטה בבוררות כאמור ,תהיה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.

סיכונים
ובדיקות
רפואיות

(35א) .הפעילות בעמותה מצריכה מאמץ גופני וטומנת בחובה סכנות מסוגים שונים,
הן כאלה הנלוות מטבען לפעילות השוטפת בעמותה והן אחרות.
כל חבר בעמותה ,מכל סוג שהוא ,מוותר על כל תביעה נגד העמותה בגין כל
(ב).
נזק ,בין נזק גוף ובין נזק ממון ,שיגרם לו כתוצאה מפעילותו בעמותה ו/או בקשר
אליה ואשר אין לעמותה ביטוח בגין החבות עקב תביעה כזאת ,או כל תביעה ,אשר
סכומה עולה על סכום הביטוח הקיים בגין אותה תביעה.
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