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אס"א טכניון חיפה
עמותה רשומה לפי חוק העמותות התש "מ 1980
שם העמותה
מטרת העמותה
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סמכויות
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אס"א טכניון חיפה
א .לאגד,לתאם,לפתח  ,להפעיל – בכל צורה ואופן שהם –
ספורטאים שהם חברי נבחרות בטכניון  ,חברי הסגל האקדמי
והמנהלי של הטכניון  ,בפעילות גופנית ואירועים ספורט יביים
(להלן הספורטאים).
ב .יצירת מסגרת להשתתפות בפעולות ספורט חובבני .
ג .פיתוח והפצת רעיון עיסוק וגילוי עניין בספורט בענפי הספורט
שונים בקרב הספורטאים .
ד .ביצוע פעילות ספורט הישגי בענפי ספורט שונים  ,ופיתוח
תרבות הגוף.
העמותה היא ישות משפטית ותהיינה לה הזכיות הנתונות עפ "י החוק
לישות שכזאת .מבלי לפגוע בכלליות זכויות אלה תהיינה לעמותה ,
לשם ביצוע המטרות הנ"ל ,בין היתר ,הסמכויות הבאות :
א .ארגון קבוצות ונבחרות ספורט תחרותיות  ,ברמות שונות
,וייצוגן כלפי איגוד הספורט האקדמי (א.ס.א) ארגוני ספורט
אחרים ,התאחדויות ספורט ומכללות אחרות בישראל .
ב .ארגון חוגי ספורט פעילות גופנית ותרבות הגוף  ,למעוניינים
בתרבות הגוף לשמה ברמות השונות .
ג .הפעלת קבוצות נבחרות במסגרת תחרותית של התאחדויו ת
ספורט ארציות כמו התאחדות הכדורגל ,איגוד הטניס ,איגוד
השחמט ואחרים .
ד .ארגון תחרויות ארציות ומפעלים בין
האוניברסיטאות,מכללות,מוסדות חינוך אחרים  ,במסגרת
מפעלי איגוד הספורט האקדמי הארצי בין חוגים ובין
פקולטות ומפגשי ספורט שונים .
ה .קיום מפגשי ספורט בינלאומיים בישראל ובחו "ל
ו .קיום מפגשים של חברי אגודות הספורט הארציות .
ז .קיום סימפוזיוני ם ,הרצאות ודיונים של חב רי אגודות הספורט
הארציות בשיתוף הציבור הרחב או במסגרות פנימיות .
ח .קיום כל פעולה עליה יוחלט במוסדות העמותה מפעם לפעם .
ט .לנהל משא ומתן ולהתקשר בחוזים ו כל התקשרות שהיא עם
כל גוף ומוסד ממשלתי ,עירוני  ,ציבורי תאגיד או פרטי  ,וכן
לקבל על עצמה כל התחייבות שתידרש לש ם השגת ו/או
הגשמת מטרות העמותה.
י .לערוך חוזים והסכמים לשם ביצוע מטרות וניהול העמותה .
יא .לחתום על שטרי חוב ,לפתוח חשבונות בנקאיים  ,למשוך שטרי
חליפין ,שקים ,ולקבל עליהם ערבויות והתחייבויות .
יב .לרכוש להעביר,לחכור ולהחכיר נכס דלא ניידי  ,להקים בניינים
ולציידם ,לשכור ולהשכיר,למשכן ולשעבד נכסי דניידי ונכסי
דלא ניידי ,וכל זה למען הגשמת מטרותיה של העמותה ,
ובאופן כללי לקנות ולמכור כל מיני חפצים וניירות ערך .
יג .ללוות ולגייס כספים בכל צורה ובכל התנאים שהעמותה
תמצא לנכון  ,לקבל תרומות מתנות עיזבונו ת בכסף ,בעין או
בכל צורה דרך שהעמותה תמצא לנכון .
יד .לארגן,לקיים ,להפעיל  :חוגים  ,קורסי הדרכה ,השתלמויות
למדריכים ,מאמנים ,פעילים בנושא תרבות גופנית  ,פעילות
גופנית וספורט בכל הרמות .
טו .ובדרך כלל לעשות כל דבר הנחוץ לשם הגשמת מטרות
העמותה
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איסור
חלוקת רווחים
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חברת
בעמותה
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קבלת
חברים לעמותה
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פקיעת חברות
בעמותה
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מוסדות
העמותה
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האסיפה
הכללית
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נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה .אין במטרת
העמותה עשיית רווחים  ,במקרה שיצברו כספים ,נכסים ,זכויות או
רכוש אחר בתור עודף כתוצאה מפעילות העמותה  ,יוקדש עודף זה
למטרות העמותה בלבד.
אסור לחלוטין לחלק רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין
חברי העמותה ,לרבות תשלום של שכר לחברי העמותה.
החברים בעמותה יהיו :
א 19 .סטודנטים נציגי וחברי אגודת הסטודנטים בטכניון .
ב .יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון .
ג .סגן יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון .
ד .מנהל הכספים של אגודת הסטודנטים בטכניון .
ה .שני חברי נבחרות שהנם גם חברים באגודת הסטודנטים
בטכניון .
ו .חבר וועדת הביקורת של אגודת הסטודנטים בטכניון .
ז .כל אדם בגיר וכל תאגיד,אשר האסיפה הכללית תחליט ברוב
קולות על דבר קבלתו כחבר בעמותה  ,בתנאי כי:
 .1ההחלטה בדבר קבלת מבקש או אי קבלתו  ,תהיה
נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של האסיפה
הכללית שלא תהא חייבת לנמק החלטתה .
 .2החלטת האסיפה לאשר או לדחות תהיה סופית .
א .מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישות העמותה בפנקס
העמותות.
ב .אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לאסיפה הכללית 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 החלטת האסיפה הכללית של העמותה " .
ג .החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר עמותה או אי קבלתו נתונה
בידי ועד העמותה ,סירב ועד העמותה לקבל את המבקש ,
ראשי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
החברות בעמותה נפסקת –
א .במותו של חבר ,או במקרה שהחבר הוא תאגיד  ,עם פירוק
התאגיד ו/או עם מינוי כונס נכסים לתאגיד ו /או חיסולו בדרך
אחרת.
ב .בפרישת חבר מהעמותה שתיעשה במתן הודעת פרישה בכתב .
מוסדות העמותה הם :
א .האסיפה הכללית
ב .ועד העמותה
ג .מינהלה תפעולית
ד .מנהל העמותה
ה .ועדת ביקורת
א .באסיפה הכללית ייטלו חלק כל חברי העמותה .
ב .יו"ר האסיפה יהיה יו"ר הנהלת העמותה .
ג .אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות  55%מחברי
העמותה.
ד .החלטות האסיפה יתקבלו ברוב של מצ ביעים ,זולת אם תקנון
זה דרש רוב אחר לקבלתו  .היו הקולות שקולים  ,ראשי ראש
האסיפה להכריע.
ה .תפקידיה וסמכויותיה של האסיפה הכללית הם כדלקמן :
 .1לשנות ברוב של  75%מהזכאים להצביע בה את תקנון
העמותה.
 .2להחליט על פירוק העמותה .
 .3להחליט אם וכאשר יוחלט על פירוק העמותה  ,מה יעשה

3

ועד העמותה
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משקיפים
בישיבות הועד
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יו"ר הועד
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כינוס הועד
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תפקידים
וסמכויות הועד
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בכספי העמותה ובנכסיה לאחר הפירוק .
 .4האסיפה הכללית תמנה ועד חדש  ,כאשר חבר הועד היוצא
יכול להיבחר לוועד החדש ובלבד שיהיה בעל תפקיד מאושר ,
כמפורט ברשימת חברי ועד העמותה  ,אשר בסעיף  9שלהלן.
התפנה מקומו של חבר הועד  ,רשאים הנותרים או הנותר
למנות חבר אחר של הע מותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה
הכללית הקרובה  .עד למינוי כזה רשאים הנותרים לפעול
כוועד.
 .5למנות לעמותה רואה חשבון שיבקר את ספרי העמותה  .רואה
החשבון יבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה
ואת פנקסי החשבונות שלה  ,ויביא לפני האסיפה הכללית את
המלצותיו לעניין אישור הדו"ח הכספי.
 .6האסיפה הכללית תמנה  ,לאחר שתקבל המלצת הועד ועדת
ביקורת אשר תפעל בתיאום עם רואה החשבון של העמותה .
מינוי רואה החשבון יבוא בנוסף למינוי ועדת הביקורת ובכל
מקרה רואה החשבון לא יתנגשו תפקידו של רו "ח עם
תפקידיה של ועדת ביקורת .
 .7לאשר דו"ח כספי ומאזן העמותה .
 .8תקבל דו"ח תקופתי על פעולות העמותה .
 .9מושב רגיל של האסיפה הכללית יתקיים אחת לשנה .
 .01ועד העמותה ראשי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן
המניין ועליו לעשות כן ,לפי דרישה בכתב של ועדת ביקורת ,
של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה .
 .11יו"ר ועד העמותה או יו "ר ועדת ביקורת של העמותה יכולים
לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בלא צורך להסביר את
דרישתם ,ובלבד שהודעה תימסר לכל החברים לפחות  10ימים
מראש.
 .21האסיפה תאשר את תקציב העמותה אשר יוגש לה ע "י
המנהלה התפעולית .
חברי ועד העמותה יהי ו:
 .1יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון .
 .2סגן יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון .
 .3מנהל הכספים של אגודת הסטודנטים בטכניון .
 .4שני נציגי וחברי אגודת הסטודנטים בטכניון .
 .5שני חברי נבחרות שהנם גם חברים באגודת הסטודנטים
בטכניון.
בכל מקרה לא יכהן בוועד מישהו  ,שמקבל שכר מעמותת אס"א
טכניון.
כמשקיפים קבועים בישיבות הנהלת העמותה יהיו :
א .יו"ר ועדת הביקורת של העמותה או חבר וועדת ביקורת .
ב .סגן מנהל העמותה
ג .סגן מנהל היחידה ללימודים הומניסטים בטכניון .
יו"ר ועד העמותה יהיה יו "ר אגודת הסטודנטים בטכניון ו ישמש גם
כיו"ר האסיפה הכללית
הועד יכונס למושבים קבועים אחת לחודש  ,למעט חודשי הקיץ ( יולי,
אוגוסט וספטמבר ) בהם יתכנס הועד לפי החלטת יו "ר הועד.
א .הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל הסמכות שלא
נתייחדה בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות
העמותה.
ב .תקבל ממנהל העמותה דו"ח תקופתי בכל ישיבה  ,על פעולות
העמותה בתקופה החולפת וכן דו "ח שנתי מפורט על פעולות
העמותה בשנה החולפת וסקירת תוכניותיו לשנה הקרובה .
ג .תקבע את מורשי החתימה וסמכויותיהם.
ד .תקים ותקבע קבוצות ספורט של העמו תה ,ותקבע מעת לעת,
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את שיעורם של מסי החבר בקבוצות הספורט של העמותה .
ה .תקבע את שכרם של המועסקים בעמותה .
ו .להקים וועדות ולמנות חברים לוועדות אלו לרבות ועדת שכר
וועדת משמעת.
מנהלה תפעולית
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מנהל העמותה
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וועדת
הביקורת
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חברות
בקבוצות
הספורט של
העמותה
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א .החברים במנהל תפעולית יהיו :
 .1מנהל העמותה.
 .2מנהל הכספים של אגו דת הסטודנטים בטכניון .
ב .תפקידי המנהלה התפעולית יהיו :
 .1להפעיל באופן שוטף את העמותה תוך מילוי הנחיות
הנהלת העמותה והאסיפה הכללית .
 .2להכין את תקציב העמותה אחת לשנה  ,להגישו
לאסיפה הכללית ולהציגו בפניהם .
 .3לבצע מעקב שוטף את התנהלות הכספית של
העמותה,ומעקב אחר ביצוע בהתאם לתקציב .
א .מנהל העמותה יבחר במכרז ועליו לעמוד בתנאים
ובכישורים שיקבעו ע"י ועד העמותה  .מיום הקמת
העמותה ישמש בתפקיד מר ירון פרגר –מנהל היחידה
לספורט באגודת הסטודנטים בטכניון .
ב .מנהל העמותה ישמש בתוקף תפקידו חבר במנהלה
התפעולית.
ג .מנהל העמותה יבצע את החלטות ועד העמותה ,
האסיפה הכללית והמנהלה התפעולית .
א .האסיפה הכללית תמנה  ,לאחר שתקבל את המלצת ועד
העמותה  ,וועדת ביקורת אשר תפעל בתיאום עם רואה חשבון
של העמותה.
ב .האסיפה תמנה יו"ר ועדת ביקורת וחברי וועדת ביקורת  ,והם
יהיו וועדת ביקורת של העמותה .
ג .וועדת ביקורת תבדוק את ענייני ה הכספיים והמשקיים של
העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה  ,ותביא בפני האסיפה
הכללית ,את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי .
ד .וועדת הביקורת תמנה לפחות  3אנשים .
ה .יו"ר ועדת ביקורת או חבר ועדת ביקורת ששימש כמשקיף
בישיבת ועד העמותה ,יוכל להתנגד להחלטת ועד העמותה ,
במידה ולדעתו ההחלטה התקבלה בניגוד למהל תקין או
בסתירה לחוק מחוקי המדינה או בסתירה לתקנון העמותה .
במקרה שכזה ההחלטה תוקפא עד להחלטת האסיפה הכללית
בנושא.
ו .מי שנבחר לשמש כחבר וועדת ביקורת ישמש בתפקידו עד
האסיפה הכללית הבאה
ז .מי שיכהן כחבר ועדת ביקורת יוכל להיבחר לתקופת כהונה
נוספת.
ח .נתפנה מקום של חברי וועדת הביקורת  ,עקב פטירה ,
התפטרות או מכל סיבה אחרת  ,תפעל וועדת הביקורת במספר
מופחת של חברים ( לפחות שניים ) עד לכינוס הישיבה
הקרובה של האסיפה הכללית בישיבה זו תבחר האסיפה חבר
וועדת ביקורת חדש ליתרת כהונתו של החבר שמקומו התפנה
כאמור.
א .הועד יהיה ראשי להקים ולקבוע קבוצות ספורט של העמותה
ב .כחברים בקבוצות הספורט של העמותה רשאים להתקבל :
 .1תלמידי הטכניון בחיפה לתואר ראשון ולתארים מתקדמ ים
 .2חברי הסגל האקדמי והמנהלי של הטכניון .
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קבלת חברים
בקבוצות
הספורט של
העמותה

הנהלת
חשבונות
פירוק
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 .3בוגרי ומסיימי הטכניון
 .4ספורטאים שהם חברי נבחרות בטכניון .
ג .אנשים הזכאים להתקבל כחברים בקבוצות הספורט חייבים
להירשם במזכירות העמותה ולהשתתף באופן פעיל באחת
מקבוצות או חוגי הספורט או באחת מקבוצות הספורט של
העמותה המשתתפת בענף תחרותי במסגרת התאחדויות
ואיגודי הספורט בישראל .
החברות בקבוצת הספורט היא לתקופה של עד שנה החל ב1-
באוקטובר וכלה ב  30בספטמבר בשנה שלאחריה .
העמותה תנהל פנקסים וספרי חשבונות וכל חבר מחברי העמ ותה יהיה
ראשי לבדוק את הפנקסים והמסמכים של העמותה .
החלטה על פירוק העמותה תהא טעונה החלטה של האסיפה הכללית
שנתקיימו בה התנאים הבאים :
א .ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של  21מראש ,על כוונה
להציע באסיפה החלטה לפרק את העמותה
ב .ההחלטה תתקבל ברוב מיוחס של  2/3מחברי האסיפה
הכללית
ג .פורק העמותה ,ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם  ,נשארו
נכסיו ו/או כספים (להלן רכוש העמותה הנותר ) יועבר רכוש
העמותה הנותר לידי "מוסד ציבורי" אחר בישראל ,כמשמעות
מונח זה בסעיף  ) 2 (9לפקודת מס הכנסה  ,אשר קיים שלא
למטרות רווח ושעל פי תקוננו ה וא אינו מחלק רווחיו בין
חבריו  .המלכ"ר אשר יקבל א רכוש העמותה  ,בהתחשב
במטרותיו ותינתן עדיפות למלכ "ר אשר מטרותיו דומות
למטרות העמותה.

