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מטרות העמותה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

לקדם מגמות המקצוע של נוהל רכש ואספקה ברשויות המקומיות ולהעמידו במקום
הראוי כתחום בסיסי וחיוני בניהול המשק ברשות המקומית .
להגביר התודעה על חשיבות הרכש  ,האספקה והחיסכון במסגרת הרשות המקומית.
להעלות את הרמה המקצועית של חברי העמותה וייזום קורסים  ,השתלמויות ,ימי
עיון וסיורים מקצועיים מהניסיון המצטבר במקצוע.
להעמיק ולהרחיב את הידע הכללי של חברי העמותה על התפתחויות המעודכנות
במערכת הרכש ואספקה בארץ וחו"ל.
להמליץ בפני המוסדות המוסמכים על נוהלי עבודה ושיטות משופרות בנושא רכש
ואספקה ברשויות המקומיות ולהשתתף בגיבוש נהלים.
לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין החברים על יד חילופי מידע כללי ומקצועי  ,עזרה
הדדית בפתרון בעיות ספציפיות ולקיים סדנאות מקצועיות .
להחדיר סטנדרטים גבוהים של אתיקה מסחרית ויושר ציבורי הן בפעילות המשקית
והן בקשרים עם גורמים בחוץ לארץ.
להגביר את המודעות לרכישת תוצרת הארץ לשקוד על עידודה ביסוסה וטיפוחה
במסגרת המאמץ הכללי של פיתוח התעשייה המקומית.

ט.
י.
יא.
יב.
יג.

להמליץ בפני המוסדות המוסמכים על שינויים רצויים בתקנות ובחוקים הקיימים
בנושא ניהול רכש  ,אספקה  ,לוגיסטיקה  ,מחסנים ומצאי ברשות המקומית.
לפעול למען השגת הכרה בעמותה מטעם השלטונות המוסמכים  ,לכך שהעמותה
תהיה מוסד מקצועי ייצוגי רשמי כלפי המוסדות והרשויות המקומיות.
לייצג את הרשות המקומית בתחום מקצועי זה במסגרות ארציות ובין לאומיות.
העמותה תטפל ביחסי עובד  /מעביד שבין חבריה והרשויות המקומיות  ,במידה
ותתבקש לכך.
לפתח קשרים חברתיים בין חברי העמותה .

האמצעים הכספיים :
א .דמי חבר שנתיים שיקבעו מראש ע"י ההנהלה.
ב .הקצבות ממוסדות המתקבלות למטרות פעילויות העמותה.

איסורים :
א .העמותה לא תטפל בשום עסקות כספיות במטרת רווח לחבריה.

המעמד :
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

העמותה תירשם כעמותה בהתאם לחוקי מדינת ישראל .
העמותה הינה גוף משפטי ורשאית לבצע כול פעולה חוקית שתמצא לנכון למטרות
העמותה וכן למנות באי כוח לנהל פעולות בשמה בארץ ובחו"ל.
נציגי העמותה המוסמכים על ידי ההנהלה רשאים להופיע בפני מוסדות ממשלתיים ,
ציבוריי  ,רשויות מקומיות ומוסדות כספיים וכן לחתום על תעודה  ,הצהרות  ,ייפוי
כוח או כול מסמכים אחרים הדרושים לפעילות העמותה.
העמותה רשאית למנות פקידים ועובדים אדמיניסטרטיביים או כול סוגי עובדים
בהתנדבות או בשכר או לפטרם כראות עיניה.
העמותה תכסה לחברי הנהלה הוצאות הקשורות במילוי תפקידם וזאת במידה ולא
שולמו על ידי גורם אחר.

חברות בעמותה
א .על חברי העמותה נמנים :
 .1חברים אשר בעת קבלתם לעמותה שימשו כמנהלי רכש ואספקה בעיריות
במדינת ישראל.
 .2חברים אשר בעת קבלתם לעמותה שימשו בתפקידי רכש ואספקה במועצות
מקומיות ומועצות אזוריות במדינת ישראל.
 .3כול העונים לקריטריונים הנ"ל (סעיפים )1,2ואשר קבלתם לעמותה נדונה
ואושרה ע"י יו"ר וגזבר העמותה זכאים להיות חברים בעמותה.
 .4מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 .5החפץ להיות חבר/ה בעמותה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו :הנני (שם מין
ומספר תעודת זהות ) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה ) מטרות
העמותה ותקנוניה ידועים לי  ,אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את
הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

 .6ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר עמותה או אי קבלתו נתונה בידי
ההנהלה ,סירבה ההנהלה לקבל את המבקש  ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני
האסיפה הכללית הקרובה .
 .7הנהלת העמותה ברוב קולות רשאית להוציא חבר מן העמותה לתקופה מוגבלת
או לתמיד מאחת הסיבות הבאות :
א  .החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו
ב החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
ג החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
ד החבר הורשע בעבירה אשר יש עמה קלון.
 . 8ההנהלה לא תוציא חבר  /ה בעמותה אלא לאחר שנתנה לו  /לה הזדמנות נאותה
להשמיע את טענותיו בפני ההנהלה  ,זכותו של החבר  /ה לערער על ההחלטה
בפני האסיפה הכללית .
 .8זכותו של כול חבר לבחור ולהיבחר להנהלה בתנאי שישלם דמי החבר לשנת
הכספים השוטפת וכן את כול חובותיו הכספיים לעמותה.
 .9בכול הצבעה יהיה לכול חבר/ה כול אחד בלבד.

החברות ונכסי העמותה :
א .חבר/ה עוזב/ת העמותה או מוצא ממנה אינו/ה זכאי/ת לקבל בחזרה כול תשלום
ששילם לעמותה או לקבל כול תשלום שהוא/היא או חלק מרכוש כלשהו מרכוש
העמותה.
ב .נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה ואסורה חלוקת רווחים או
טובות הנאה בין חבריה.

הנהלה יושב ראש :
העמותה מתנהלת על ידי יושב ראש וחברי הנהלה אשר נבחרים באסיפה הכללית.

אסיפה כללית :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

אסיפה כללית רגילה תתקיים אחת לשנה ומועדה יקבע על ידי הנהלת העמותה.
הזמנה לאסיפה כללית תוך פירוט היום השעה והמקום  ,סדר היום תשלח לכלל
חברי העמותה לפחות  14ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
ההנהלה קובעת סדר יומה של האסיפה הכללית  .עם תום הדיונים בסדר היום
שיקבע ע"י ההנהלה  ,רשאית האסיפה הכללית להוסיף עליהם .
אסיפה כללית רגילה תשמע דיונים וחשבונות של פעולות ההנהלה ופעולות ועדת
הביקורת תדון בהם ובדין וחשבון כספי שהגיש לה הגזבר.
אסיפה כללית יוצאת מהכלל רשאית ההנהלה לקרוא בכל עת שתצמא לנחוץ ,
ותחוייב לקרוא לחברים לפי דרישתם בכתב של ועדת הביקורת  ,של הגוף
המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה ולא יאוחר מחודש ימים לאחר
שהבקשה נתקבלה בכתב ע"י יו"ר העמותה.
אסיפה כללית תהיה חוקית אם נכחו בה לפחות שליש מחברי העמותה אם לא
יהיה נוכח מספר חברים זה בשעה שנקבעה  ,תדחה האסיפה בחצי שעה ותהיה
חוקית בכול מספר חברים משתתפים בפועל.

ז.
ח.

ט.
י.
יא.
יב.
יג.

סדר יומה של אסיפה כללית יוצאת מהכלל יקבע ע"י האסיפה הכללית בעצמה או
ע"י מגישי הבקשה לכינוס האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית תבחר ועדת בחירות  ,לא פחות מ 3-חברים  ,מבין חברי
העמותה שאינם חברי ההנהלה הנוכחית ולא מועמדים להנהלה החדשה .הם
ינהלו את הבחירות  ,ירשמו פרוטוקולים בציון מספר הקולות שקיבל כל מועמד
ויחתמו עליו.
חברי עמותה בעלי זכות בחירה יבחרו יו"ר עמותה בפתק הצבעה לניהול
העמותה ויישאר בכהונתו עד לבחירות הבאות .
חברי עמותה בעלי זכות בחירה יבחרו הנהלה בת  8חברים לניהול פעולות
העמותה אשר יישארו בכהונתם עד לבחירות הבאות.
.החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות רגיל בהצבעה על ידי הרמת
יד.
לפי דרישת  20%של חברים נוכחים יש לערוך הצבעה חשאית במקרה של
קולות שקולים – מכריע קולו של יו"ר האסיפה הכללית .
אסיפה כללית רשאית לבטל החלטות שנתקבלו באסיפה הכללית הקודמת .

ההנהלה :
א ההנהלה הנבחרת תנהל את ענייני העמותה ותייצג אותה כלפי מוסדות וגופי חוץ בהתאם
למטרות שבתקנון העמותה.
ג.
ד.

ה.

ו.

ההנהלה תקיים ישיבותיה לפי הצורך  ,חברי הנהלה יוזמנו לישיבותיה לפחות
שבוע ימים לפני מועד הישיבה .
ישיבות ההנהלה יהיו חוקיות אם נוכחו רוב חברי ההנהלה והחלטותיהם מחייבות
.במידה ולא יהיה פורום בשעה קבועה בהזמנה תהיה הישיבה חוקית לאחר
המתנה של  1/4שעה (רבע שעה) ולאחר מכן תהיה הישיבה חוקית בכול מספר
משתתפים.
חבר/ת הנהלה נבחר הנעדר/ת משלוש ישיבות רצופות ללא הודעה על הסיבה
לכך  ,יחשב כמתפטר מחברותו בהנהלה  ,במקומו יצורף להנהלה מועמד נבחר
אחר בהתאם ליחס הקולות שקיבל בבחירות ,כנ"ל גם לגבי חבר שהתפטר
מתפקידו בהנהלה.
באין מועמדים אחרים נבחרים תמשיך ההנהלה בהרכב הנותר עד לאסיפה
הכללית הבאה  ,האסיפה הכללית רשאית לבחור ולהוסיף חברים להנהלה.

ועדת ביקורת:
א .האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת המורכבת משלושה חברים שאינם חברי
הנהלה.
ב .תפקידי ועדת הביקורת לבדוק את הפעולות הכספיות של ההנהלה תפקודה וכן
ביצוע החלטות האסיפה הכללית.

בחירות :
א .הבחירות להנהלה תתקיימנה אחת לשלוש שנים באסיפה כללית.
ב .רשאים לבחור ולהיבחר רק חברי עמותה ששילמו דמי חבר לשנת הכספים השוטפת
ואין לחובתם שום חוב דמי חבר בזמן הגשת המועמדות.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

הבחירות הן בהצבעה חשאית לפי דרישה של  20%מהחברים הנוכחים או בהרמת
יד.
תתקיימנה בחירות ליו"ר העמותה בפתק נפרד ובחירת חברי הנהלה בפתק אחר
נפרד.
חבר/ה אשר מגיש/ה מועמדות ליו"ר העמותה לא יכול/ה להגיש מועמדות להנהלה.
חבר/ה אשר מגיש/ה מועמדות להנהלה לא יכול/ה להגיש מועמדות ליו"ר העמותה.
שמונה חברים אשר יקבלו את מספר הקולות הגבוהה ייבחרו להנהלת העמותה.
לתפקיד יו"ר יזכה החבר אשר קבל את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין כל מגישי
המועמדות .
האסיפה הכללית ברוב של חברי העמותה רשאית להעביר את חברי ההנהלה
מכהונתם.
שלושים יום לפני האסיפה הכללית שבה יתקיימו למוסדות העמותה ,תפרסם
ההנהלה את רשימת בעלי זכות הבחירה ע"י משלוח הודעה באמצעים האלקטרונים
הקיימים כגון מיילים,ווטאפ,מסרונים או באתר העמותהrechesh.org.il-

יא .במקום שבו תערך האסיפה הכללית תפורסם רשימת בעלי זכות הבחירה כדי
לאפשר לחברים לערער בפני ועדת הבחירות.
יב .במקום שבו תערך האסיפה הכללית תפורסם רשימה של המועמדים לבחירה
לתפקיד יו"ר העמותה ולתפקיד הנהלת העמותה.
יג .חבר/ה אשר נבחר/ה להנהלה בבחירות קודמות והפסיק/ה השתתפותו/ה בישיבות
ההנהלה ללא סיבה וחברות הופסקה עקב זה  ,אינו/ה זכאי/ת להגיש מועמדות
מחדש לכול תפקיד הנהלה או יו"ר העמותה.
יד .ההנהלה הנבחרת החדשה תבחר ממלא מקום ליו"ר ,גזבר וועדות שונות בהתאם
לצורך.

סמכות:
א.
ב.
ג.
ד.

הוצאות והתחייבויות כספיות של העמותה תעשינה רק לפי החלטת ההנהלה.
ניהול העניינים הכספיים כגון  :הכנסות והוצאות תעשינה ע"י חשבון בנק על שם העמותה
בכל פעולותיה והתחייבויותיה..
חתימת הגזבר או סגן גזבר בצרוף חתימתו של היושב ראש או ממלא מקומו בצד חותמת
העמותה תחייב את העמותה בכל פעולותיה והתחייבויותיה הכספיות.
העמותה תמסור את חשבונותיה בסוף כל שנה לביקורת רואה חשבון שיתמנה על ידי
ההנהלה.

התקנון :
א .אין לשנות תקנון העמותה או להכניס בה תיקון כי אם לפי החלטת האסיפה הכללית
ברוב קולות.

פירוק העמותה :
א .העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרקים :
ההחלטה טוענת רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה  ,שעליה נתנה לכל

חברי העמותה הודעה של  21ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק
העמותה.
ב .האסיפה הכללית תבחר בוועדה בת  3חברים שתבצע את הפרוק.
ג .כל נכסי העמותה ו/א הכספים שביתרות זכות יועברו לאחר תשלום כל חובותיה
לרשות  ,עמותה או מוסד ציבורי אחר  ,בהתאם להחלטת משרד הפנים ולא יחולק
בין חבריה.

פרסום :
תקנון זה ישלח לכל חברי העמותה וכן למשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי לאחר אישורו
ע"י רשם העמותות.

עמותה רשומה מספר 58-020-411-3

