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 ע"ר מועדון כפרי עומר
  תקנון העמותה

 5125121.51בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 
 נוסח תקנון משולב הכולל את התוספות תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי

  :שם העמותה ':סימן א

 (58-003600-2)ע"ר  .מועדון כפרי עומר . 1

 :ות העמותהמטר ':סימן ב
 לפתח לקדם ולטפח את הפעילות החברתית, הגופנית, הרוחנית של חברי העמותה ותושבי עומר. .א .2

 ב. להקים לנהל ולטפח הקמת מועדונים, מוסדות ושירותים לרווחת חברי העמותה ותושבי עומר.

 עבור חברי העמותה אורחיהם ותושבי עומר.בידור לטובת ו לנהל מופעי ספורט,ולארגן  ג.

 ו/או כל צורת התארגנות אחרת שבתחום הפעילות הנ"ל לטובת ועבור חברי  ,מועדונים חוגים שונים לנהל ולפקח ,ארגןלד. 

 העמותה ותושבי עומר. 

 .השגת מטרות עמותהעבור החברים לשם קידום  לטפח, ולשמור על נכסי העמותה לנהל,להחזיק  ה.

ובתנאי ברור ומפורש שהעמותה  עמותההורק להשגת מטרות  לטפל בנאמנות בכל כספי העמותה ולהשתמש בהם אךו  לנהל ו. 
 , אם יהיו כאלה, בין חבריה ובמידה ויהיו רווחים ישמשו אף הם אך ורק להשגת מטרות העמותה כנ"ל.לא תחלק רווחים

 

  :עמותהב חברות ':סימן ג
 א. חברי האגודה העותומאנית "מועדון כפרי עומר" יהיו חברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותה וזאת כהמשך  . 3

 לחברותם עקב הזהות שבן שני הגופים דנן. 
 

 רה ע"י שהמצורף לתקנון זה וחברותו או 1ב. כשיר להיות חבר בעמותה כל תושב עומר אשר הגיש בקשה בכתב על פי טופס  
 העמותה.ועד 

תשלום דמי חברות ו/או תשלום)ים( אחר)ים( עפ"י ובהתאם להחלטות הועד בין  לאחר גמר מותניתג. חברות בעמותה תהיה  
   ם לשיעורין, הכל לפי החלטות הועד.אם בתשלום לפרקי זמן שונים מראש או בתשלומי

 
 :פקיעת חברות

 :בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן או חדלה עתקא. החברות בעמותה פו. 4

 ברם חברות בן הזוג הנותר בחיים לא תחדל ולא תפקע במות בן זוגו.  ,במות החבר. 1

 ברם, פרישת אחד מבני הזוג לא תפגע ו/או תמנע את המשך  .פרישה בכתב תמן העמותה, לאחר שנתן הודע ובפרישת. 2

 חברותו של בן הזוג השני החבר בעמותה.

 על   להחליטהאסיפה הכללית תהיה רשאית  ,ברם  .הועד בהמלצת שנתקבלה אסיפה הכלליתבהחלטת צאתו וה. 3
 :באים נתקיימו אחת או יותר מהסיבות המפורטות להלןהעמותה  ןהוצאת חבר מ

 ו אחר המגיע לה ממנו עפ"י תקנות העמותה והחלטות אדמי החבר או כל תשלום נוסף החבר לא שילם לעמותה את א. 
 מוסדותיה המוסמכים.

  העמותה או הוראות אחרות לגבי התנהגות בנכסי העמותה  ןאת הוראות תקנו או בני משפחתו שאינם מקיימיםחבר ב. 
 .תקנות ו/או הוראות העמותה או מוסדותיההאסיפה הכללית ו/או  או מתקניה או פועלים בניגוד להחלטות

 ה.ושיותיוחותרים תחת א בניגוד למטרות העמותה יםפועל או בני משפחתו החברג. 

 או תופקע אך ורק חברותו של החבר  בעברה שיש עמה קלון. ברם, במקרה האמור בסעיף זה תופסק החבר הורשע ד. 
 .דנן באופן אישי וללא כל בני משפחתו האחרים הזכאים לחברות בעמותה 

 
 ובין אם באסיפה הכללית בדבר הוצאתו של חבר מן העמותה כל עוד לא ניתנה לו  ם בועדאלא תקוים הצבעה בין . 4

 התראה מוקדמת על כוונת העמדת פקיעת חברותו  לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ו/או כל עוד לא ניתנו 
 להצבעה בועד או באסיפה הכללית. 
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 . כל הזמנה, הודעה, דרישה או פניה אחרת של חברי העמותה הן מטעם הועד  או גוף אחר ממוסדות העמותה יומצאו 5

 למי מחברי לחברי העמותה עפ"י כתובתו האחרונה הידועה והרשומה במסמכי העמותה או עפ"י המען האחרון הידוע  
 של בני המשפחה הקרובים לאותו חבר)ים(.ועד העמותה  
 

  :האסיפה הכללית :ד' סימן
 .שנהב תכונס פעםהעמותה, חברי אסיפה כללית של א.  . 5

 ע ותשלח לחברי העמותה לפחות שבעה ימים לפני מועד קיומה.צ, תפרט את סדר היום המוההודעה על אסיפה כלליתב.  

 חצי ים האסיפה באותו מקום כעבור חרף ההזמנות שנשלחו להם כדין תקוג. באם לא הופיעו רוב חברי העמותה לאסיפה 
 זמן איחור סביר ויותר. –הסבר: קיצור משך המתנה לריק  .יהא נוכחשעה בכל מניין חברים ש

 באסיפה כללית רגילה, ימסור ועד העמותה דין וחשבון על פעולותיו ממועד הדוח הקודם. ד.

 תקיים העמותה  זוגית(, לא יאוחר מאשר עד לסוף חודש ינואר של אותה שנה )כל שנה קלנדרית  לשלוש שניםאחת  ה.

  אסיפת בחירות. בבחירות יבחרו  חברי וועד העמותה וועדת ביקורת.

 יהי קול אחד בהצבעה או בבחירה. שנתיים ושילמה דמי חבראשר ברשותה תעודת חבר בעמותה  לכל משפחה )בית אב( ו.

 חברי הועד וועדת הביקורת תהיה חשאית, בקלפי. בחירתז.

 בדיקת תוצאות ההצבעה תעשה ע"י ועדת קלפי שתבחר באסיפת הבחירות ובנוכחות רואה החשבון של העמותה. ח.

 התפטר אחד מחברי הועד או ועדת הביקורת, או פקעה חברותו בעמותה, ימנו הנותרים בוועד או בועדת הביקורת חבר  ט.
 חבר שיכהן עד אסיפת הבחירות הבאה.אחר במקומו. 

 ועד העמותה.ו לעיון דוחות וועדת הביקורת יוגשו לאחר שנמסר י.

 אותה אסיפה ומזכיר שיהא אמין על   יפה הכללית מבין חברי העמותה יו"ר שינהל אתסבאסיפת בחירות, תבחר האיא.
 באסיפות כלליות האחרות  נכונות האמור בו.. חתימת שניהם על  הפרוטוקול תעיד על רישום פרוטוקול אותה אסיפה 
 ישמש יו"ר הועד כיו"ר האסיפה הכללית ואחד מחברי הועד ישמש כמזכיר. 
 

 להצבעה שקולים.  ן שהועמדיינהקולות לגבי ע בכל אסיפה כללית, תהא הצבעתו של היו"ר מכריעה במידה וכל יתר יב.
 קולו של יושב ראש האסיפה. עדהיינו במקרה של קולות שקולים הכרי   
 
 הדרישה. מקבלתיום  60/ב לחוק העמותות יכנס הועד את האסיפה הכללית תוך 20נתקבלה דרישה על פי סעיף  יג.

 :הועד ':סימן ה
 (7יהיה שבעה ) באסיפת בחירות מספר חברי הועד שיבחרא.  . 6

 מזכיר וכן ימנה מתוכו יושבי ראש לועדות משנה.ועד יבחר מבין חבריו יו"ר, גזבר . הב

 מהבחרו. בכל מקרה ימשיך בכהונתו עד להבחרו של ועד חדש. שלוש שניםהועד הנבחר יכהן למשך תקופה של ג. 

 חבר הועד היוצא יוכל להבחר לועד החדש. ד.

 הועד רשאי לצרף אליו נציג של המועצה המקומית עומר כמשקיף. ה.

 בועד תפקע בקרות אחד מאלה : חברותו של חבר  ו.

 ליו"ר הועד הודעת התפטרות בכתב.ר לאחר שמסימים  10 .  1

 פרש או הוצע מהעמותה. . 2

 . בפטירתו.3

ללא  חודשים שניים עשרבמהלך ישיבות רצופות או חמש ישיבות  שלושנעדר  עפ"י הצבעת הועד במידה 42
 סיבה המניחה את דעת הועד2

   .חודש שניים עשר במהלך חבר דמישילם  לא2 1

נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד והוא יכהן עד תום תקופת  ז.
 הכהונה של הועד אליו יצטרף.

 ישיבות הועד, מועדיהם וסדרי העבודה יתקיימו עפ"י ובהתאם לנהלים שיקבע ועד העמותה. ח.

 החלטות הועד תוכרענה ברוב קולות המשתתפים בכל ישיבה. בהיות הקולות שקולים תכריע הצבעתו של יו"ר הועד  ט.
 ( חברי ועד.3ל ישיבה ישתתפו לפחות שלושה )כובתנאי שב 
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 יכול שתתקבלנה גם ללא ישיבה ובתנאי שתאושרנה  שיסכימו עליהם כל חברי הועד פה אחד חריגות החלטות ועד י.
 של כל חברי הועד לאחר מכן2  בכל אמצעי טכנולוגיאו חתימתם  חברי הועד ע"י בדיעבד בכתב 

 
 שנתקבלו באותה ישיבה. בכל ישיבות ועד ירשם פרוטוקול ובו תפורטנה החלטות יא.

 את העמותה, תחייב חתימת שניים מבין הועד שהוסמכו לכך ע"י הועד ובצרוף חותמת העמותה. יב.

 

 :רתקובי ועדת :סימן ו'

 (.3)מספר חברי ועדת הביקורת אשר ייבחרו יהיה שלושה א. 2 7

 מהיבחרה באסיפה  ועדת הביקורת ן, אולם בכל מקרה, תכה שלוש שניםהיה תתקופת כהונתה של ועדת הביקורת . ב

 .חדשה ועדה  כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר

 .הכהונה קצוב וביו אם למשך כל תקופת מןזין אם לפרק בר ". חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם יוג 

 :ת אחד מהמקרים האלו  ובקר עפקחברותו של חבר ועדת הביקורת ת ד. 

 הועד.ם העתק ליו"ר עהביקורת מכתב התפטרות  ליו"ר ועדתיום לאחר שמסר  15 .1

 .מותהעפרש או הוצא מה .2

 .עם פטירתו .3

ומוגדרת את שירותיהם של  הביקורת רשאית להחליט, ברוב קולות, לשכור לתקופה מוגבלת או למשימה מוגבלת ועדת .ב

 י "מותה עפעישולמו מקופת ה ץטרחה והוצאות היוע משפטי ו/או רואה חשבון ו/או כל מומחה בתחום אחר. שכר ץיוע

 .הוראות ועדת הביקורת

הועד ו/או אחד מחברי  בכל פעולה ו/או החלטה של ןהביקורת לבדוק ולדועדת ו, מוסמכת ןיה עפ"י דיתבנוסף לסמכויו .ג

 יהא חייב להופיע בפני  ןמוזאחר בעמותה, והמ ד ו/או כל נושא תפקידעהועד . ועדת הביקורת רשאית להזמין כל חבר ו

 .ר הועדה"בו קבע יו עדועדת הביקורת במו

 

 פרוק העמותהסימן ז': 

 לחברה  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או  
 בעלת מטרות דומות. 1999-לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט

 

 :  הצהרה

 אנו החתומים מטה

 זהות : ____________________שם : ____________________________  תעודת  .1

 שם : ____________________________  תעודת זהות : ____________________ .2

 מרח' : ___________________________מס' : _____  ישוב: ________________

 ר" וישמש את מביעים את הסכמתנו דלעיל שהתקנון הנ"ל יבוא  במקום תקנון האגודה העותומאנית "מועדון כפרי עומ

 נון עמותת "מועדון כפרי עומר" שתקום במקום האגודה הנ"ל.קת

 : ____________2: __________________  חתימה1תאריך : _____________ חתימה


