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 היערונית הסופטר וגאדת

 חשרדן רמת- וספורט לחיכוך תמרכז
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 רמת-השרון
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 .אלקטרוני דואר ותע באמצ. הזמהנ לבכוד

 חבריתעמותח

 השרוך" רמת וספורט לחינוך "המרכז
 הסופטר) א(גודת

 רב! שלום

 . יי וחשרו רמת וסופרט ך לחינו ייחמרכז העירונית מותהעה של כללית איספה יבתשלי יום וסדר :הזמנת הנדון

 .)ר''ע( השרון" רמת וספורט לחינון "המרכז של הלכלית האסיפה לישיבת להזמינך מתכבד הירני

 רמת עיריית של הישיבות בחדר 19:00 בשעה 811ZJ19 ראשון ביום תקתיים האסיפה
 השרון.

 היום- לסדר הנושאים להלך

 . העמותה תקנון שינוי .1
.z. .שונות 

 הקרובים. בימים כמייל, אליכם יועברו לישיבה, הנלווים והמסמכים הנסחפים

 חשובה! נוכחותך

 תעתק-

 חפסורט תיק מחזיק העירייה, ראש סגן לקנר- גיא
 העמותה מנכ"ל דורון- אריק

 03-5402503-.פקס ,03-5494456- טל. 4720635 מיקוד ,41 ביאליק שדחת ,השרון- רמת
 לספורט \קישור v.,vw.ran1at-haslוaron.muni.il: אבינטרנט כתרבתנו

https://aron.muni.il
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Mlchal Rozenboum, Adv  עו"ד זבגוים,tר מיכל
Yanlv Brltshteln, Adv  וע"ד ,1רב•שטטיי •ניב

Guy Shoost, Adv  וע"ד ס,01ש גיא

Efia Abada, Adv  "דIJI ריבעה, יהאל

Eti Attia, Adv  "ד עו עטיה, תיא

rtay Frange, Adv - Of Counsel  yע1י- "דtע פרנג'•, א•ת•

 2019 נובמבר 18 שני יום
 פ 11תש חשרן נו

 לבכוד

nבריחעמרתה 

 דאו''ל אבמצניתו השר רמת סופורט ליחנ מרכז

 הנכבדים/ העמותה חברי

 העמתוה תקנון תיקון : הנדון

 שצופיה )תוהעהמ (להלן- השרון רמת ןפסןטר לחוכיך מכרז מעותת לש כהלילת האיסurנ כשייתב

 מעהוהת. תקנון תקירן הכללית חאסיפח אלשיור יואב ,24.11.19 בוים להתקיים

 אלשיוכרם, ומואבים תבקנון שובעצו שחירניים עיקר את זה במבתכי לפטר הריני חאמרר, אלור
 כלדקןמ:

l!iZכ. 

 עהמותה דסהירה ,2009 בשנת עת. באותה שנקעב תקנון באמצעות 1992 בשתנ נרשמה עהמותה

 מעמד מהסדרת כחלק .השרון רמת עיירית בשליטת המצריח עירונית עכמןהת מעמדה את

 נונה.קת את מותההע הלחיהפ תפנים משרד מול העמותה

 אשור רחתקנןן עת, יואבתה תבוקף שיהו גפהים משח לנהחיות חבתאם נוסח עהמותה תקנון

 המשטפים). (משדר עהמותות שרם ידי לעו נפהםי משח ידי על

 שהאר, ביו קבע, נהולח .11עירונית עמותת אדסות נרלה11 את פחנים משדר תוציא 2011 שבנת

 שלה. בתקונן לכלול חייבת תירוניע מותהע שכל עסיפים מספר

 מבקצת שרנות הוראות כלול עפמים) מספר מאז (שעודכן 2011 משתנ הפנים משרד של הנוחל

 .2009 שבנת התקונן ניסוח בתע בתוקף שויח מההוראות

 את לוהתיאם תקנון שיניו לצבע הפנים משדר דיי לע עהמותה הקבתשה אהמור' לאור

 בתוקף. יכום המציו לנוהל הרואויתו

 חלשכח אלשיור התקנון את ועהביר בתקנון הנדרשים השינויים את הטמיע חח"מ ,לפיכך

 בטרם התקנון ןנסח את שיאשח מנת על הפנים במשרד עירוניים לאתגידים ואגף המשפטית

 הכללית. האסיפה לאישור מואב הוא

 הפנים. משדר ידי על התקנון נוסח אשור האחרןו ספטמבר בחדוש
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 03-6046566 פקס: ,03-6006566 טלפון: ,52540,6713317 ת.ד תל-אביב, ,8 קומה החשמונאים, ,מגדל100 החשמונאים רח'
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 זה. למכתבי או כנספח ב11מצ התקנון לנוסח פהנים משרד אישור

זח. למתכבי ב' כנספח מצ"ב הפנים משדר דיי על המאושר nבנןס התקנון • 

.8 

.9 

שינוי ה הסעיף נושא  ןבתקנו סעיף
 חן כי העמותה במטרות הוסף

 לסמכויות בכפוף יבוצעו
 שיופטח וונnובת עהירייה

מטחתהעמותח s 

 המאפשר הסעיף בוטל
 תמיכות לחקל עלמותה
 שהינוי קעב אחרות לעמותות

 בענייו פהנים משדר בהנחיות

 חליקה לא העמותה כי (יצוין
 שאיו כך תמיכות פעם אף

 משמעות}. לשיוני

 חלוקת- העמותה מטרות
 תמיכות
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 של כמכירה עשסק עסיף בוטל
 השרות בבעלות נסכים

 היה לא הסעיף- המקומית
 משמעות אין ולפיכ,ך רלוונטי
 לשינוי

נכסים מכיתר 8 

 ביו נדרשים, שהזי תבקנון שיוניים מסופ עוד ביצענו התקנון, ותקן בת זו, בהדזמנות כי אצייר

 עצמם על חוזרםי או כפולים בסעיפים מדובר אם בין רלוונטיים, שאינם בעסיפים מדובר אם

 בקוהרנטיות שגפע (דבר תבקנון נכון לא במקום שמוקמו או מיותרים בסעיפים מדובר אם וביו

 שלחתקנון).

 הכללית. האסיפה ידי על יאושר עהמותה בתקנןו שיניו כל עהמתוות, זחק להוראות בהאתם

 לאישורכם. מואב התקנןו הנפים, משדר להנחיות ובהאתם האמור לאדו

 מעוצת אשיור את לקבל מעחוהת על יחיה הכללית, האסיהפ אשיור קבלת לאחר כי לצייו שי .10

 משרד ל 11מנכ של וחתימת סופי לאישור התקנון את ,להעבירמןכ ולאחר התקנון לשינוי עהייריה

 כנדרש העמותות שרם של סופי לאשיור התקנון יועבר ,הפכים משדר אשיור קבלת לאחר פהנים.

 העמותות. בחרק

 תבקנון: השינויים עיקר פירוט

 בלבד מהותיים לשונייים נוגע (הפירוט בתקונן שםצעו העקיריים השינויים יפורטו שלתלן בטבלה
 : טכניים) לשינויים ולא
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 ונן

 עויוד משרד

 ו

 י,1rvR Michal Rozenboum&co Law Officeד• עורכי משרד l תtוש רוזנבוים סיכל
 ו

 שהתייחסו סעיפים בוטול

 עכמותה, חברים מינוי לאופן
 עם כפליות וונצרה מאחד

 בתקנון אחירם סעיפים

 חחבירם ימונו כציד הקובעים

 .עהירייה דיי על בעמותה

בעמותה חברים מינוי 9 

 משדר להנחיות הבאתם

 הועד חברי מפסר I הפנים

 עד 3 במקום גsל- 6 ביו יהיה
9 

 רדע חברי מינוי מנחל, ועד

 כחרכה רהפסקת

22-24 

 הפנים משדר הנחיות לאור
 חועד ר 11 וו כי נקבע בנושא,

 העייריה ראש יהיה המנהל
 לו למכות ניןת יחיה ולא

 זה (בענייו קובע מקום ממלא

 להחרבה בקשה הרגשת
 נעתנה}. שטרם הפנים ממשרד

המהנל הודע יי"י 25-26 

 משדר נהחיות ל בהתאם
 שעוסק סלעיף נוספה I תפנים

 :לפית תוספת חתימה במושרי
 עובד של חתימה "נדשרת
 של הבכיר סהגל מקרב
 לרובת המקומית, השרות
 הרעד חבר שהוא הרשות עובד

 אף על החברה. של המנהל
 זה, בעסיף האמור

 דע של כפסירת בהתחייבויות
 חשבתי הכספי מהמחזור 2%

 שהנים בשלוש הממוצע
 כספי דוח פי על האחרונות

 לחייב יחיה ניתן מבוקר, שתני
 שכי בחתימת עהמותה את

 אס גס בלבד החתימה מושרי
 של הבכיר סהגל מקרב אניס

 המקומית. השרות

מרשריחתימח 31 

 הישיבה. מבסגרת פה בלע יימסר נוסף ימדע .11

 הבהרה. אוון שאלח לכל לשרותכם עלמדו אשמח .12

 עתתק:

 העמותה מנכ"ל דורון' אריק מר
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Yaniv Britshtein 

 :מאת כהך ויבל ,

 :נשלח 201912:05 ספטרבמ 15 ראשון יום

yanlv@rozlaw.co.il אל: 

 :.עותק ויסמן פלובמו איתי גאליה; מוחמר

 :נשוא השתן רמת וספורט לחיטך tחמרכ תקנון נוסח אשיור

DOC150919·15092019120139.pdf םצררפ•ם :צבקים 

 רב, שלום

 . (מצ"ב) המשדר בחותמת ונחתם המשפטית השדנה ע"י אושר התקנון נוסח נוספת בדיקה לאחר

 האבים: המסמכיזנ את להבעיר יש התקנון לאישור הפגים שר אישור ולהוציא בתהליך להתקדם שנוכל מגת על

 שמות את תכלול זו חתימה .}ב"צמ( השרות של חתימה מורשי ע"י חתום המשפט•ת הלשכה ע"י שאושר התקנון של עותק א.

 התקנון. על ת•מהnה ומועד תפק•דם שנ"ם), (לפחות החותמים

 התקנון. נוסח את המאשר החברה דירקטוירון פרוטוקול ב.

 התקנון. נוסח את המאשר המועצה מליאת פרוטוקול . ג

 לאשר צריכים הם שכן זו, הודעה תאריך לאחר להיות חייבים וברשות דבירקטוריון הישיבות קיום כרונולוגית שבמחינה לב שימו

 המשפטית. והלשכה האגף ידי על עתה זה שאושר הנוסח את

 מלאה. לאסדרה להתקדם נוכל המסמכים לכשיובערו

www.moin.gov.il 

 כהן יובל

 מקומי שלטןו עירוניים, תאגדיים אגף

 073-3320484 טל•:

moin.gov.il ס@YuvalC 

 הנפים משרד
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 הפנים· משרד

 בלבד זיהוי לשם

 תקנון

 השדון רמת וספורט לחינוך המרכז : עהמתוה שם

 Education and sport center ofRarnat Hasharon אבנגלית: שם

 47206 מקיוד ,41 ביאליק דשי : העמתוה בחותב

 הגדרתו : או סימן

 ברשות הנושא אדם- השרון רמת עיריית נציג בעדותו, או כהונתו ממח בעמותה חבר .1

 וחבחתו '· שהרון רמת עיירית מועצת חבר זח ובכלל בדין מוגדרn בתפקדי מקומית,

 הרשתו1ו יינציג ןא,ון השרןויי רמת יעריית יינציג : {ללתך זה תפקדיו בשל האי עבמותה

 . עהירייה"} "ניצג אtוו

z. באמור ועמד בעמותה להצטרף רצונו תבעי אשר השרון רמת תושב בגיר כל- עמתוה חבר 

 זח. בתקנון

 בדיי שי ותפקידיה, השרות סמכויות במסגרת שמטחתיח עמותת עירונית- עמתות .3

 לייסודה. פהנים שר אשירו ונתקבל ההצבעה כוח מחצית לפחות חשדות

 מודסות בכל רוב יובטח שחוון רמת עליריית- עהמתוה במדסוות ההבצעה זכיותו .4

 העמותה.

 מסרות ז ב' סימן

 : עיקריתו מטרות .5

 : שיטופה ובתחםו העירייה למסיוכתו בכפוף

 .חשחן רמת תושבי של הפאני שעות לניצול פעילויות מתן א.

 .השרון ברמת המשלים החינוך וטיפוח פיתוח ב.

 בקדיום תעיר למועצת סיוע תוך ותפקדייה עהירייה סמכויות במסגרת עפולת ג.

 עניינית.

 : משניתו מטרתו .6

 במרת לפסורט עצמאי מרכז ולשמש השרון ברמת שונים ספורט ענפי ולטפח לנהל א.

 שחוון.

 .תשרוך ברמת ספורט מתקני ולתחזק להקים לתככן' ליזום, ב.

 הגילאים לכל החתומים בכל הפנאי לעשרת ופעילויות ספוטר פעילויות להפעיל ג.

 .חשוון ברמת מיו ולכל

 המשלים. החיונך במסגרת נועד לבני חיונך פעילויות לארןג ד.

 חשוון. ברמת חעירונית הבריכח ותפעול ניחול ה.

 .השרון רמת של הכדורגל אדוגת ותפעול ל ניחר .ו



 פנים·n משרד

 בלבד זיהוי לשם

אוכלוסיית לכל וסבפורט, הגופני בחינוך ותוכניות פעילויות תארגן העמותה  ן,

הפסורט ינהל מ שתגדיר מטרת קבוצות על דגש מתן תוך .שהרון רמת  חישוב,

 חלארמי. החשיובת בדסר כדעיפות וסהפוטר, התרבות ממשדר חלק שהינו

הספורט. מנלה של מקצועיים ופקיוח הנחיה עצמה על מקבלת עהמותה  ח.

מונחל ביו עלת מעת שיסוכם כפי 11 חרפסךט ''לס כללי פי על תעפל מעהותה  ,ט

 שירותי הפעלת תכנית11 בחוברת שמפורט וכפי המקומיות השרויות לבין סהפוטר

 •11חמקרמירת בשרויות פסוטר

הרשות סמכויות במסגרת המקומית חושות להחטלות בכפוף תחיה העמותה פעילות .7 

 המקומית. הרשות של תחומת בתךו גם תשעה השאר וביו ותפקיידה, המקומית

 בוטל. 8.

 חברתו : ג' סימן

 בחירם קלבת .9

 ימשיכו עירונית עכמותה העמותה אשיור ביום בה חברים שהיו העמותה חברי א.

 ''המיידסים''}. : (לחלן העירונית העמותה חכביר לכחן

 בולט. ב.

 בוטל. ג.

 בולט. .ד

 : זר בלשון בקשה עחמותח לוודע יגיש העירונית בעמותה בחר לחוית החפץ אדם .ה

 לחינןו המכרז עהירונית כעמותה חבר לחיות מבקש cזהות מספר מןע, ושם, "אני

 אני בח כחבר אתקבל אם .לי ידועים ותקנונה מטרותיה .שחחן רמת וסופרט

 העמותה של הכללית תאסיפח החלטות ואת התקנון הוראות את לקיים מתחייב

 .עהירונית"

 בידי נתונה קבלתו אי או העירונית העמותה כחבר הבמקש קבלת בדבר החטלת .ו

 לפני סהירוב על עלערר הוא רשאי חמבקש, את לקבל תודער סירב חוודע,

 של רוב דרישת לענייו ב 9 סעיף דלרישות בופכף וזאת תקרובת הכללית חאספיח

 כללית. אסיפה של החלטת קבלת בלכ עיריית נציגי 51%

 או במישירן בתמורת, עלמותה שירותים המפסק אדם כל בעמותת חבר ייחח לא ז.

 בסף עךר שרוח אם וביו כסף תמורת אם ביו עכצמאי, כשכיר, אם ביו בעקיפי,ן

 בן ביום תאם תבתצע הבדיהק .העמותה ל מנכו~ זה ובכלל גי צד אבמצעות לרבות

 חיח הוא בקעיפין, אן במישירן בתמוהר, שירות עלמותת לספק בפולע תחבר תחל

 .לאו אר בח חבר



 הפנים· משרד

 בלבד זיהיו לשם

 חרב של וחוובת זכיותו .10

 קול לו ריחיח כללית אסיהפ בכל ולהבצעי לשהתתף זכאי העירונית בעמותת חבר א.

 לוודעת או לוועד להתמנות ןןאו ולהיבחר לבחור זכאי חרא הצבעת, בכל אחד

 הבקיורת.

 חחעבצח מקולות 510/4 מעל יחיו המקומית לרשות ,'א קטן סבעיף האמור למרות ב.

 עיריית כנציגי 51% הכללית אבסיפה נוכחים יהיר שלא ככל לכחלית. אבסיפה

 חחלטח. להתקבל תרכל שאל חיר

 נציגי (SJ0/4 שנוכחים בהנחה קולות ברוב תתקבל הכללית אחסיפח של חחלטת כל ג.

 רשות.

 עתיחכית. העמותה בעפולות לשהתףת זכאי העיחנית העמותה חבר ד.

 על חובה יחיח שתשלומם חבר דמי לקבוע שראי הכללית, חאסיפח אבישור תורדע ח.

 החבירם.

 מן עלמותה שהגיעו התשלומים מסילוק פוטרת איכה בעמותת החברות פקיעת .ו

 .בחתוn לפקתעי שעד חתקופח בעד חברותו פקעית ערב עהירייה מן או החבר

 חתורב יקפעת .11

 : פוקעת עבמותת חבחת א.

 הפיחק. אתגדי-גבמר שחרא ובחבר תחבר, במות •

 .מראש יום 30 לוודע תינתן פרישה הועדת העמותה, מן בפרישתו •

 חעמותח. מן בהוצאתו •

 בשרות בעודתו סיום או המקומית, השדות במועצת כוחנה סיום •

 עבדותו או כחותבו מכוח בעמותה חרב שחיה במידת זאת המקומית,

 החלים הכהונה פקיעת מסעיפי סעיף וחל במהדי או חםקרמית ברשות

 כי יובהר זה. לתקנון ד• בסימן שיפורטו נפי עיריית נציגי מינוי בתקנות

 תחת חדש חבר של פבועל במינוי מותנית בזת במקרה החברות פקעית

 51% איו לעירייה בר מצב ירוצו שלא מנת על פקעה שחברותו החבר

 בפולע. ממונים חברים

 העמדתה מן חרב הואצת על להחליט תוער,ד צהעת פלי שראית, חכללית תאסיחפ ב.

 : הבאים העטמים אמחד

 נציג על ומדובר במדית ני יזבחו הל. המגעי את עלמותה שילם לא החבר •

 .עהירייח לע חלת התשלום חובת שרות

 הכללית. האסהפי של ההחלטה או התקנון הוראות את קיים לא החבר •

 .חעמרתה למטרות בניגדו פועל תחבר •

 לקדיום ובניגוד השרון רמת עיריית של לאינטרסים בניגוד פועל חחבר •

 .ותפקדייה מטרותיה

 .קלון עימת שיש בעירת בשל תורשע תחבר •



 הפנים· משדד
 בלבד זיהוי לשם

 לאחר אלא עהירונית עהמותה ןמ חבר להוציא הכללית לאסיפה הודער יצעי לא ג.

 האמורים מחעטמים יצעי ולא לפניח, טענותיו לחשמיע כאותה הזדמנות שנתן

 חמעוות. לתיקון סביר זמן לו וכתך בחבר שחתרה לאחר אלא }ב{ משנח בתקנת

 לחבר העדוות מןת .12

 לנציגו, ןןאו לחבר עהירונית העמותה של אחרת והועדת התראה דירשת, הזמנה, א.

 בפנקס הרשום מענו אל רגיל בדואר שישלחו או ביד לו ויימסרו בתכב יינתנו

 החבירם.

 בפנקס הרשום מענו את העירונית העמותה תשנה בכבת החבר בקשת לפי ב.

 החרבים.

 עירייה נציגי מינוי :,, סימן

 כ.ציגיJ עהיריות לתקנות בהתאם יהיה העירייה נציגי מינוי- אתבגדי עהירייה ניצג מינוי

 .-Z006 ו 11חתשס העירוני), בתאגדי העירייה

 הלכלית האיספה ז ה' יסמן

 ממלא או עהמותה ר 11ין בדיי ייקבעו כללית אסיפה של ומיקומה שתעה יומת מווקם- זמן .13

 .בעהדרו מקומר

 לטוב. .14

 מראש ימים עשרה לחפות חבר לכל שתינתן הועדה ע"י תכונס כללית אסיפה הזמנה- .15

 לאסיפה. יום וסדר מקום שעת, יום, ותצייר

 ר 11 יו ידי על כדחופים שיודגרו מיוחידם •במקרים דחופים במקרים לכלית איספה יכנוס .16

 ימים שלושה של בהתרעה הכללית חאספה את לכנס יחיה ניתן מקומו ממלא או העמותה

 .הוועד חביר כל דיי על כאמור לכינוס טלפוני אישור שניתן בתאני וזאת בלבד

 על וחשבונות דינים תשמע רגליה כללית אסיפה-nרגלי לכלית סאיפה לש תפיקידם .17

 לח שהביש חסכפי וחשבון (בדיו בהם תדון הביקורת, m רער פעולות רלע תרועד פועולת

 ביקורת). ובוןדעת בוודע ובתחר אישורם על תחליט הורדע,

 מביין .18

 היח ,M עחמר חברי ממספר רבע לפחות נכחו לא אם תפתח לא כללית אסיפה א.

 כמקרח ולקבל. בדיונית לחמשיר היא שראית האסיפה, בפתיחת נוכח זה מנין

 של נציגות נשמהר כי לודוא יש העמותה מחברי רבע נכחו אס גם חובב בכל כזה

51°/o תפתח. לא לכלית אסיפח אחרת הנוכחים חחבריס מתוך עירייה לנציגי 

 חאסיפח את יראו בהזמנת, הנקוב מתזמן שעה תוך האמור המכייר נתכנס לא ב.

 מקום ולאותו שעה לאותה ימים בשובע נוספת בתזמנה צוןר ללא כנדחית-



 הפנים· משרד

 בלבד זיהוי לשם

 לדון רשאים הנוכחים יחיו זו נדחית אבסיפה הנידיחת"). "האסיהפ :(ללחן

 מנציגי 51% של נוכחות על לשמירת בכפוף יהית אשר מספרם יהיה ולתחליט,

 הרשות.

 מביו נציגו אר עבמותת חבר וחרא במידה חעיריית ארש יהיה חאסיפה יוריר רשא- ישוב .19

 .עחמותח חברי

zo. -שרות, נציגי 51% בהצנעה שנוכחים הבנחה הכללית, האסיפח החלטות החלטתו 

 לקבלתן. אחר חב דרשו זח תקנון או החרק אם זולת המצביעים, של קולות ברוב יתקבלו

 להכרעי. חאסיפה יי"י שראי שקוילם, הקולות יחיו

Zl. -חאסיחפ. של פרוטוקול לניהול ידאג חאסיפח ך 11יר פרטוקולו 

 העמתוה ומנכוול הדעוו ·'ו סימן

zz. מספר חברים. עשר מחמישה יותר ולא משישה פחות לא יכהנו העמותה של המנהל בוזע 

 את יכלול שהמינוי כך בשלוש יתחלק חשדות יtlע שימונו בתאגיד המקומית הרשות נציגי

 בתקנות. המכוירת הקםצות שלוש

 השרון ומת יעריית מועצת ידי על ימונו המקומית הרשות נציגי שהם המהנל הרעד חברי .23

 .-2006 ר11התשס העירוני), בתגאדי עהירייה (נציגי עהיריות לתקנות בהתאם

Z4. באתגדי עירייה (נציגי העיריות תקנות לפו מונח שלא השרון רמת עיריית מעטם נציג 

 כתגאדי. ידכקרטור לפעול שראי יחיה אל ,2006 חתשס"ו עירוני),

2s. תהי המנלה הדעוו חברי של כהונה פהסקתn העייר תקנות לרוהאתו בהתאםm וניצגי 

-Z006 ו11התשס עהירוני), תבאגדי העירייה

 במדיה .תפקודי מתוקף עהמותה של המנהל תודע כיוייר יכהן העירייה ראש הדעוו- ר11יו .26

 יי"י לחבור העייריה מועצת רשאית לפחות, עירוניים אתגידים בשלושה תשלוט רעחיריתי

 .והלאה הרבעיי מהאתגדי אחר' מנחל דעו

 הוודע, יו"ר של התפקיד חמנחל. הועד לון,,, קבוע מקום ממלא למנות ניתן לא א.

 שהוא. סוג מכל שכר קבלת לכ וללא שחן טהבות כל לאל יחיח

 הדעוו השלמת .27

 יוחלו-2006 ו 11התשס חעירוני), באתגדי העירייה (נציגי העיריות תקנות להוראות בכפוף

 : חאבות ההוראות

 אחר חבר למנות חשוון רמת של תעיר ראש שראי תורדע, חגר של מקומו נתפנה א.

 זמני למינויי דע חקחבח. הכללית לאסיפה עד הרועד כחבר לכהן עהמותה של

 בחכרכ כועוד לפעול לחמשיר בוודע הנותרים רשאים העירייה ארש ייד על כזח

 חשדות. לנציגי SlOh של ייצוג נשמר החסר בהרבכ שגם ובלבד חסך

 עמותת חבר למנות עהיר ראש שראי תפקדייו' את למלא ממנו שבנצר ורעד חכר ב.

 העיר ראש דיי על כאמור מינוי .תפקיידו למלא שישוב דע מקומו למלא אחר

 למינוי דע ברודע. עירייה נציגי של 51% של רוב שמיתר דלשירת בהאתם יחית

 בהרכב כוודע לפעול להמשיך בוועד הנותרים רשאים העיר ראש ידי לע המחליף



 הפנים· משרד

 בלבד הוי זי לשם

 ולא במדית חושות. לנציגי b...51° של ייצוג נשמר תחסר בהרכב שגם וכלבד חסר

 לשיקול ובהתאם שראי העירייה שארש הרי השרות לנציגי S1°Ai של החב נשמר

 .חשד למינוי עד מקום כממלא בוועד שיכהן הכללית לאסיפה חבר למכות דעתו

zs. לחן, ההזמהנ הורדע, שייובת מרדע את עבצמו לסחדיו שראי תורדע ך 11 יו הדעו- ישיתב 

 .ניהולן ודרך בחן דהחש המניין

 לא שקולים, קהלוות יחו המצבעיים. קולות ברוב יתקבלו הוודע החלוטת הלחטתו- .29

 .תודער בישיבת שלא גם שתתקבל יכול אחד פח הרודע חברי כל החלטת .ההצעה נתקבלה

 והחלטותיו. מישיבותיו פרוטוקול ינלה הוודע פרטוקולו- .30

 את יחייבו ביחד שניחם שחתימות חתימת מורשי 2 לפחות יחיו לעמותה חתימה- מורשי .31

 עובדי של תבכיר הסגל מקרב הרשות נציג יחיה החתימה ממורשי אחד לפחות העמותה.

 הסגל מקרב החתימה מושרה חתימת ללא העמותה את לחייב יהיה ניתך לא חדשות.

 על החברה. של המנהל הועד חבר שחרא הרשות עובד לרכות המקומית, הרשות של תכביד

 הממוצע השנתי הכספי מהמחזור 2% דע של סכפיות הבתחייבויות זה, בעסיף האמור אף

 עהמותה את לחייב יהיה ניתך I מבוקר שנתי כספי דוח פי על האחרונות השנים בשלוש

 הרשות של הבכיר סתגל מקרב אינם אס גס בלבד החתימה מושרי שני בחתימת

 המקומית.

 : העמותה ל11מנכ .32

 עפ"י עהמותה, של השוטפות פעילויותיה כל את וירכז ינהל העמותה מככ"ל א.

 ובכפוף הוועד יי"י עם בשיתוף ,הורעד החלטות עפ"י אותן ויבצע והדרוש הנחוץ

 לכלדיך.

 וודע בשייובת פעיל אבוןפ וישתתף העמותה ורדע כמזכיר ישמש עהמותה מנכ"ל ב.

 .להצבעח זכרת לו תחא לא אך עהמותה,

 עמותה. חבר יהיה לא עהמותה מנכ"ל ג.

 הביקורת עוודת ·'ז סימן

 החלטות ישיבה, (השלמת,-ZS-28 כחונה}, (תקופת •Z3 תקנות הורתוא- תחלות .33

 בשינויים יחולו, זה לתקנון (פרוטוקו)ל 30 תקנה (החלטות), 29 תקנה ופרוטוקו)ל

 הביקורת. ורדעת על גם המחויבים,

 או הביקורת וועדת וכחבר הוועד כחבר אחת וכעונה בעת אדם יכהן לא בהונות- ייחדו .34

 המבקר. תגרף

 הרשות. ניצג שאינו אחד חבר לפחתו יהיה היבקורת בותדעו .35

 הרשות. לנציגי 51% של רוב לע שמחרי תוך יחיה הביוקרת ועודת של תרכב כל .36

 לאמור בהתאם יחיו וסמכויותיו מינויו פנימי. מבקר יבחר העמותה וועד- נפים מקבר .37

 .1992 ב11חתשנ הנפימית, הביקורת חברק



 הפנים• משרד

 בלבד זיהוי לשם

 עהמתוה עוובד הרשות נציגי חו- סימן

 לתקנות בהתאם ימרנר עהמותה ברועד הרשות נציגי די,ן לכל בכפוף הרשות• נציגי ימניו .38

 זה. בתקנון די בסימן שפורטו נציגים מינוי

 בולט.-nעיריי נציגי הרכב .39

 העירונ,)י בתאגיד העירייה (נציגי עהיריות בתקנות אלמור בהאתם הרשות· ניצג כשירות .40

 .-2006 חתשיסיו

 לטוב. .41

4Z. והוודע הושרת נציגי לגבי גם יחול עיריית נציגי למינוי בנוגע האמור למינוי• סייגים. 

 טובל. .43

 העמותה נכסי סו. סימן

 חלוקת .למטחתיה וקר אן משמשים עהמותה והכנסות נכסי העמותה- והכנסתו נכיסם .44

 שהיא. m צו בלכ אסורה בעקיפין אר כמישריו חברית ביו האנה טובות או רווחים

 .ציבור במוסרדת חעמותח תתמוך לא- ימתתוכ .45

 עחמותח רכוש כל יובער משפט, בית צו יפ על וביו מרצון ביו פירוק, של במקדח יפרקו• .46

 ואין במדיה רשות, באותה דומת בתחום או חתום אבותו העוסק אחר עירוני תאגדי לדיי

 לרשות. הרכוש יועבר בנמאצ, אחר אתגדי

 ושיפיו יבטוח •1, סימן

 שויפיו יבטוח מתן .47

 בה, משרת נושא של אחירותו לביטוח בחוזה להתקשר שראית תהית עמותת א.

 : מאלה אחת נשל מקצתה אר כותל

 .אחר אדם כלפי או עהמותה כלפי הזהירות חונת m חפ •

 לו רהיח לב בתום פעל המשרה שנושא ובלבד כלפיה, האמונים חרבת הפרת •

 .עהמותה בטובת תגפע לא שהפעולה להניח סביר יסוד

 בתוקף שעשה פעולת בשל אחר אםד לטותב לעיו שתוטל כספית חבות •

 חיתה m חמש נושא התנהגות עוז כל וחכל עבמותה, משרה נושא היןתו

 לב. תבום

 מעת שיינתנו בענייו הפגים משדר להנחיות בכפוף תהית כאמור התקשרות •

 .עלת

 : מאלח אחד בשל בה משוח נושא לשפות רשאית תחיה העמותה ב.



 הפנים- משרד

 בלבד זיהוי לשם

 פסק לרבות I דיו פסק עפ"י אחר אדם לטותב עליו שהוטלת כספית חברת •

 פעולת בשל משפט, בית בדיי שאושר בורר ספק או בפשרה שניתן דיו

 .בעמותה משרה נושא היותו בתוקף שעשה

•mאו משרה ונשא שהוציא ער"ד שכ"ט לרבות סבירות, התדיינות צאות 

 בשמה או עהמותה בידי גנדר שהוגש בהלךי ,המשפט בית בדיי בחן שחויב

 פעולה בשל והכול זוכה, שממנו פלילי אבישום או אחר דאם בדיי או

 .בעמותה משרה נושא חיותו בתוקף שעשה

 ורדעת בדיי תינתן השיפוי שיעור ובדבר המשרת נושא שיפוי בדבר החלטה •

 את המבקר תגרף או היבקורת וודעת אשירת המבקר. הגוף אן היבקורת

 חוודע. אישור החלטתה, טעונה שיעורו, וקבעה השיפוי

 האסיפת אשיור גם טעונות בי קטן בסעיף אכמור שאושרר החלטות •

 לורוב במדית או יבקורת ודעות בעמותת קיימת ולא במדיה וזאת הכללית

 בהחלטה. אישי ענייו הוודע, חביר או הביקורת וודעת חברי

 עלת. מעת הניתנות הפנים משדר להנחיות כפוף זה בסעיף אכמור שיפוי כל •

 התקשריותו יא'· סימן

 לתחליפם, במקקרעין, וכוירת למכור שראית תהא לא העמותה מקרעקץ- התקשריותו .48

 עהיר מועצת החלטת פי לע אלא שנים, 5 על עהולה לתקופת אותם להשכיר או למשכבם

 מטעמו. לכך שהוסמך מי או הפנים שר ובאישור חבריה ברוב

 חשוות ידי על לעמותת שהובערו המקרקעין m ממכי התמורה סכפי- מקר.עקןי תמתרו .49

 ושר העיר מועצת באישור חעמותח, שראית ואולם מקעקרין, לקניית ישמשו המקומית

 מקרח, בכל .m בתמו אחר שימוש לשעות זאת, דושרת הציבור שטובת ואח אם פהנים,

 תבוצענה העמותה, בבעלות אשר במקקרעין זכריות לבעחרת חעמותח התקשרווית כל

 מקרמית. חשדות על חחליס ללכלים בהתאם עהמותה ייי על מכרז עלריכת בכפוף

 לביצוע או במקרקעין, או בטובין עסקה לביצוע בחרזה חעמרתח תתקשר לא מכרז- וחתב .50

 199Zב- 11התשנ המכרזים, חובת חוק פי על מכרז, פי על אלא שירותים לכרישת או בעודה

 הדשות על החלים הכללים פי לע חתקנות, להתקנת ודע I לפיו שיותקנו וחתקטת

 המחויבים. בשינויים המקומית

 משרד ל 11 מנכ חוזרי להוראות בהתאם יבוצע זה מינוי- יכבוים עוודבים ל11מנכ מינוי .51

 לעת. מעת המתפסרמים הפנים,

 עהסקתם ותאני וקידומם עובדים קליטת כללי עהסקה• ותנאי לעבדוה קבלה תנאי .52

 להנחיות בהתאם ייקבעו עודבים העסקת תנאי .הפכים משדר להחניות בהתאם יקבעו

 הפכים. משדר



 הפנים· משרד

 בלבד זיהוי לשם

 שונות יב'· יסמן

 בולט. .53

 המקומית בשרות החלים משפחה, קרובי והעסקת העניינים ניגדד כללי ענייני--ם ניגדו .54

 תרעוב ולא אשראי תקבל לא עהמותה אשראי- ועובדיה.הלבגת עחמותת על גם יחולו

 .1985 ח- 11התשמ התקציב, סידוות חוק י 11עפ אלא

 בהתאם יקיבעו כלליות והוצאות הנחלת הואצות לכילות- mוצוnא הנהלה הצוואת .55

 לעת. מעת המתדעכנת lZ/04 כספי שעה תוארה- הכללי חחשב של כספי שעה להוראת

S6. של הכולל מתעךר 40% על עיחל לא תחמה לגיוס חחואצח סך תרומתו• לגיסו חתואצו 

 התרומה.

 או המקומית חושות ראש דרישת לפי עת ובבל לשנת, אחת וומיונןקת- לרשתו ידחח .57

 העמותה. עפליות על בכבת דו"ח המקומית לרשות יוגש המקומית, הרשות מועצת

 חשדים מוסדות גם עהמותה מוסדרת בכל חחצבעח כוח רוב יובטח לרשות עבצהה- כוח .58

 .יוקמו ואכשך ויקמו אם

 אבשיור חעירייח, נציגי של רוב 75% של אבישור קר יאתפשר- העמתוה קתנןו שיניו .59

 הפנים. משרד ובאישור עהירייה מועצת

 בוטל. .60

 העמותה תסייע עהמותה, רדע לאישור בכפוף :השרןו רמת תושיב צה"ל ליחילי יסעו .61

 .השרון מרת תשובי ל 11צח לחיילי פטר שירותי מבןת

6Z. פיו ועל המחויבים, בשינויים יחול האישה זכויות שיורי לחרק )ג(6 סעיף- נשים מיניו 

 ידי על שיוצא מכרז בכל וכן בעמותת השונים גבופים נשים של לייצוןג חולם ביטוי יינתן

 בעלי חמינים שני בני מועמדים שני וישנם במדיה אישה תעדהפ ידי על גם וזאת העמותה,

 דומים. כישורים



 הפנים- משרד

 ב-לבד הוי זי לשם

 הפנים ושר הרשות מעוצת אישור יגו. סימן

 מועצת מאת אישור טעונת שלהלן בנושאים החלטה זח, בתקנון אחרת הוראה כל אף לע .63

 .הפנים שר ומאת העירייה

 לתאגיד. סניף אר בת חברת הקמת א.

 אחר. תאגדי כל עם התמזגות אר יביסוד חלק קליחת או יסיוד ב.

 .העמותה בתקנון שינוי ג.

 יכהונ אשר ולעובדיה חושות מועתצ לחביר אחתר תמורה כל או שכר תשלום .ד

 המקומית. הרשות כנציגי עבמותת

 עהמותה. דיי לע חמקומית השרות בסמכות שחס שירותים חספקת ח.

 גרובר אבי

 העמותה הנהלת 1 יי''
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