
  תקנון העמותה

 

 תעסוקה מעברים בעמק.:  אופק לשם העמותה .1

 :מטרות העמותה .2

   

   

   

   

 2.1  

יתוח ויצירת מקומות עבודה וסיוע תעסוקתי ברמת הפרט פ 2.2 

והקהילה בכל תחום שהוא, ובכלל זה לפעול להגדלת מספר 

המועסקים,לשפר את המסוגלות התעסוקתית של מועסקים להרחיב 

ולממש פוטנציאל של ישובים להתמודד עם בעיות תעסוקה 

בה של פיתוח מקומות בתחומם, לגבש ולמסד מסגרת הפעלה יצי

 תעסוקה. 

 

התעסוקה לכלל הציבור במרחב המוניציפאלי של המועצות  פיתוח 2.2 

הכולל מושבים קיבוצים  זבולוןוהאזוריות עמק יזרעאל מגידו 

 הקהילות של יכולתם העצמת. מיעוטים ובני קהילתיים ישובים

 .באזור התעסוקה מינוף לשם המוניציפאלי במרחב והישובים

 החוסן לחיזוק ככלי המוניציפאלי במרחב התעסוקה חיזוק 2.2 

 .הקהילתי

 מקצועי ומענה אישי יחס מתן תוך ויעיל אמין מקצועי שירות מתן 2.2 

 .ולמעסיקים עבודה לדורשי

 תעסוקתיות מיומנויות ופיתוח תעסוקתי והכוון יעוץ מידע מתן 2.2 

 .תעסוקתית להכשרה ומקומות

צרכי הכשרה לקידום תעסוקתי תכנון תיאום  וארגון תכניות  בחינת 2.2 

 פרויקטיםהכשרה בשיתוף עם מעסיקים תוך עידוד מעסיקים לבצע 

 תעסוקתיים עבור תושבי האזור.

מערכת אזורית משולבת של הגורמים והשירותים הקשורים  פיתוח 2.2 

 לתעסוקה.

העמותה כנלווית או עוזרת או לעשות כל פעולה אשר תראה לוועד  2.2 

 מועילה להגשת מטרות העמותה או איזה מהן.

 

 החברות בעמותה

2.  

 חברי העמותה הינם:

 מועצה אזורית עמק יזרעאל. 2.1 
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 מועצה אזורית מגידו. 2.2 

 מועצה אזורית זבולון. 2.2 

2.  

 רק רשויות מקומיות יהיו רשאיות להיות חברות בעמותה.

2. 2.1  

 נציגי המועצות החברים באסיפה הכללית יהיו:

 .נציגים 2 –.א. עמק יזרעאל למ 2.1.1  

 נציגים. 2 –למ.א. מגידו  2.1.2  

 נציגים. 2 –למ.א. זבולון  2.1.2  

 לכל נציג יהיה קול אחד בכל הצבעה.  

 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה. 2.2 

גיש לוועד העמותה תעמותה ב הלהיות חבררשות מקומית החפצה  2.1 .2

 בקשה בלשון זו:

 להיות חבר בעמותה  ת"אני, )שם, מען, ומס' ת.ז.( מבקש  

__________ . מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל 

כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות 

 האסיפה הכללית של העמותה". 

קבלתו מסורה ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי  2.2 

. סירב הוועד לקבל את ובאישור שר הפנים בידי ועד העמותה

המבקש, רשאי המבקש לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית 

 הקרובה.

 -החברות בעמותה פוקעת  2.1 .2

    

בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד  2.1.1  

 שלושים יום מראש.

 בהוצאתו מן העמותה. 2.1.2  

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד להחליט ברוב של שני  2.2 

על הוצאת חבר  ובאישור משרד הפנים שליש מהחברים המצביעים

 מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של  2.2.1  

קיום הוראותיה יהווה האסיפה הכללית שנקבע בה שאי 

 עילה להוצאת החבר מהעמותה.

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה. 2.2.2  
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לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר  2.2 

החבר  שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולאחר שהותרה

 וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו בכתב שיימסר  .2

לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, ובמקרה כזה 

 ( ימים מיום המשלוח.2ייחשב כאילו הגיע לתעודתו כעבור שבעה )

 המקומיותדיווח לרשויות  .2

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראשי הרשויות המקומיות או מועצות  

הרשויות המקומיות, יוגש לרשויות המקומיות דו"ח בכתב על פעילות העמותה. 

 הדו"ח יוגש למועצות הרשויות המקומית ע"י יו"ר הוועד המנהל של העמותה.

 המקומיות יובטח רוב בכל מוסדות העמותה. לרשויות . 11

  

  

 האסיפה הכללית

 האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה קלנדרית. .11

11.. 11.1 

 

 כללית ייקבעו בידי הוועד.יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה סדר 

הוועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין על פי דרישה בכתב של  11.2 

 ועדת הביקורת, הגוף המבקר או עשירית מחברי העמותה.

אסיפה כללית, בין רגילה ובין שלא מן המניין, תכונס על ידי הודעה שתינתן  .12

יום, שעה, מקום, סדר יום לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין 

לאסיפה ומהותו של כל עניין מיוחד שהועמד בסדר היום. אם כל החברים 

 נותנים את הסכמתם בכתב ניתן לקצר או לבטל כליל את תקופת ההודעה.

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות  .12

וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על ועדת הביקורת ותדון בהם ובדין 

אישורם, ותבחר בוועד, בוועדת הביקורת, בוועדה למיון פרויקטים ובוועדות 

 נוספות כפי שתמצא לנכון.

ממספר חברי מחצית אסיפה כללית לא תיפתח, אם לא נכחו לפחות  12.1 .12

ך העמותה. היה מניין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשי

 בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו  12.2 

את האסיפה כנדחית. האסיפה תכונס מחדש באותו מקום כעבור 

שעה ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים 

 יהיה. רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר

 האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה. .12

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים,  12.1 .12

 זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר לקבלתן.
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 חברים תתקיים הצבעה חשאית. 2על פי דרישה של  12.2 

האסיפה ינהל פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש מזכיר  .12

 האסיפה.

 המנהל הוועד

בוועד המנהל של העמותה יכהנו לא פחות מחמישה ולא יותר  12.1 .12

 חברים. מחמישה עשר

חברי הוועד המנהל יהיו נציגי הרשויות המקומיות וימונו ע"י  12.2 

מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העירייה 

 ., ככל הניתן2112-בתאגיד העירוני( התשס"ו

אחד מראשי הרשויות המקומית יכהן כיו"ר הוועד המנהל של 

 העמותה מתוקף תפקידו. 

 חברי ועד הנהלה. 2מ.א. עמק יזרעאל תמנה  12.2 

 חברי ועד הנהלה. 2מ.א. מגידו תמנה 

 חברי ועד הנהלה. 2מ.א. זבולון תמנה 

ההנהלה של  "ר ועדהמקומיות, יכהן כיוראש אחת הרשויות  12.2 

העמותה מתוקף תפקידו והוא יכהן גם כיו"ר העמותה )יו"ר 

יו"ר ועד ההנהלה יבחר בישיבת ועד ההנהלה של  האסיפה הכללית(.

 העמותה.

ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידים עירוניים לפחות, 

רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר ועד הנהלה אחר, 

  מהתאגיד הרביעי ואילך. 

   

   

    

    

    

באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת  הוועד יכהן מהיבחרו 12.1 .12

 תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

בכל מקרה יש לקיים בחירות לוועד, באסיפה כללית, מידי תקופה  12.2 

 שלא תעלה על שנתיים.

חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר  .21

 יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.ועד 

   

   

   

המניין הדרוש הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן,  .21

 בהן ודרך ניהולן.

הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא  החלטות .22
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נתקבלה ההצבעה. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא 

 בישיבת הוועד.

 הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. .22

  

  

הוועד יפקח על ניהול ענייני העמותה, יקבע את הפעולות הדרושות  22.1 22

לביצוע מטרות העמותה וישגיח על הביצוע של אותן פעולות וימסור 

 הכללית.דו"ח על פעולותיו לאסיפה 

הוועד ידאג לניהול פנקסי חשבונות המשקפים את ההכנסות  22.2 

 וההוצאות, נכסיה, חובותיה והתחייבויותיה של העמותה.

הוועד יבצע מעקב שוטף אחר מיון הפרויקטים, פעילותם וניהולם  22.2 

 של הפרויקטים וכן אחר אופן פעולתו של המנכ"ל.

חברים ופנקס חברי הוועד שבו יירשמו שם הוועד ינהל פנקס  22.2 

החבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך 

 פקיעתה.

 חתימה מורשי

לעמותה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד  22.1 .22

 יחייבו את העמותה.

לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג אחת הרשויות המקומיות  22.2 

 הסגל הבכיר של עובדי הרשויות המקומיות.מקרב 

לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת נציג הרשות  22.2 

 המקומית מקרב הסגל הבכיר שהוא מורשה חתימה.

 2%על אף האמור לעיל, בהתחייבויות כספיות עד סכום של  22.2 

 מהמחזור הכספי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח

הנמוך מביניהם, ניתן יהיה ₪,  1,111,111כספי שנתי מבוקר או עד 

לחייב את העמותה בחתימת שני מורשי חתימה, גם אם אינם מקרב 

   הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

 ועדת ביקורת

ועדת ביקורת תיבחר באסיפה כללית. יכולה האסיפה הכללית לבחור במקום  .22

 אשר אושר לעניין זה על ידי רשם העמותות. בוועדת ביקורת בגוף מבקר

ועד בכלל יחולו, בשינויים המחייבים, גם על ועדת  12-22הנאמר בסעיפים  .22

 הביקורת. 

ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של  .22

העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את 

 המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
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 העמותה מנכ"ל

, ובלבד העמותהכללי קליטת עובדים החלים על הרשות המקומית יחולו על  .22

שלא על פי מכרז פומבי. כללי המכרז  ,לעבודה בעמותהעובד שלא ייקלט 

במועצות אזוריות ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים 

בכפוף לכל דין. סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל 

 .אזוריותבמועצות 

כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות  .21

 יחולו גם על העמותה ועובדיה.

מינוי  בחר מנהל כללי במשרה מלאה שלא מבין חברי העמותה.י ועד הו .21

יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל המנכ"ל וכן מינוי עובדים בכירים, 

 משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

  

המנהל הכללי ינהל את פעולות העמותה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית  .22

 והוועד.

המנהל הכללי ישתתף בישיבות הוועד וידווח לוועד באופן שוטף  22.1 .22

 על פעולותיו.

המנהל הכללי יגיש אחת לשנה, או על פי החלטת הוועד, דו"ח  22.2 

 הכללית על פעילות העמותה.בכתב לאסיפה 

 תקנוןבשינויים 

חבר העמותה המבקש להכניס שינוי בתקנון העמותה ימציא לאחד  22.1 .22

מחברי ועד העמותה את הצעת התקנון המוצעת על ידו עם הסבר 

 נימוקיו לבקשתו.

הוועד ידון בבקשת התיקון ואם ראה הוועד בתיקון עניין דחוף,  22.2 

)א( לתקנון זה, 11יכנס הוועד אסיפה כללית בהתאם לנאמר בסעיף 

אחרת יביא הוועד את הצעת התקנון להחלטה של האסיפה הכללית 

הרגילה הקרובה, אלא אם כן כונסה אסיפה כללית שלא מן המניין 

 שעל סדר יומה בקשת התיקון.)ב( לתקנון זה, 11כנאמר בסעיף 

שינוי בתקנון יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב של שני שליש של  22.2 

 החברים הנוכחים באסיפה.

כל חבר עמותה )מועצת ההחלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור  22.2 

 שר הפנים:אישור והרשות המקומית( 

 סניף לעמותה. הקמת תאגיד בת או 22.2.1  

ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד  22.2.2  

 אחר.

 שינוי בתקנון העמותה. 22.2.2  

הרשות המקומית תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי  22.2.2  

 או לעובדיה אשר יכהנו בעמותה כנציגי הרשות המקומית.
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הרשות המקומית על ידי הספקת שירותים שהם בסמכות  22.2.2  

 העמותה.

בטובין או  לא תתקשר העמותה בחוזה לביצוע עיסקה –חובת מכרז  22.2 

במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, 

והתקנות שיותקנו לפיו, ועד  1222-על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב

על פי הכללים החלים על הרשות המקומית  -להתקנת התקנות 

 בשינויים המחויבים.

העמותה לא תהיה בעלת מקרקעין ולא תהיה רשאית   –מקרקעין  22.2 

 .לרכוש זכויות במקרקעין

 22.2  

 21%סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על  –הוצאות לגיוס תרומות  22.2 

 מהערך הכולל של התרומה.

נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק  –נכסים והכנסות העמותה  22.11 

למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, 

 אסורה בכל צורה שהיא. -בין חבריה 

 לא תתמוך העמותה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה –תמיכות  22.11 

ככל שיועברו לעמותה כספים  מחבריה )הרשויות המקומיות(.

ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל העמותה לתמוך במוסדות 

 ,תיומקומהת יורשוהציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על 

 בשינויים המחויבים.

  

  

 איסור מתן טובת הנאה לחברים

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או  .22

 טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

 פירוק

יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו  במקרה של פירוק 22

 ( לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.2) 2בסעיף 
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_____________ 

 מ.א. עמק יזרעאל

_____________ 

 מ.א. מגידו

_____________ 

 מ.א. זבולון
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