תקנון
עמותת חוגי סיירות של הקרן הקיימת לישראל
ע " ש אורי מימון ז " ל

מבוא
תקנון זה ישמש את העמותה שתקרא חוגי סיירות של הקרן הקיימת לישראל ע " ש אורי
מימון ז " ל ) להלן  " :העמותה "(.
" חוגי הסיירות "  -חוגי הסירות של קרן קימת לישראל ע " ש אורי מימון ז " ל .
" האגודה " – עמותה הנקראת האגודה להנצחת זכרו של אורי מימון ז " ל .
" המייסדת "  -קרן קימת לישראל .
מונחים שאינם מוגדרים בתקנון זה  ,יפורשו בהתאם לחוק העמותות תש " מ  ). 1980 -להלן :
" החוק "(  ,אלא אם ההקשר יחייב אחרת .

מטרות העמותה
הפעלה וניהול של חוגי הסיירות  ,המיועדים לבני נוע ר בגילאים שונים  ,ונערכים מתוך מטרה
להקנות לבני הנוער ערכים חינוכיים של ידיעת ואהבת הארץ  ,הכרת מורשתה  ,נופיה
ושביליה  ,יצירת זיקה וקשר בלתי אמצעי בין חניך וסביבתו  ,חברתו ומדינתו ; הקניית
מיומנות וקישורים בניווט וסיירות  ,לינה בשדה ובטבע והתמצאות בשטח ; פיתוח מי ומנות
של עבודת צוות  ,תוך פעילות בתנאי לחץ ואי וודאות ; פיתוח היצירתיות והבטחון העצמי ;
שמירת הטבע והנוף וטיפוחם במסגרת פיתוח סביבתי בר קיימא  ,הכרת ציונות אקולוגית ;
הקניית מורשתם וערכהם של התנועה הציונית ותנועת ההתישבות ; גיבוש הרעות כערך ;
ביצוע משימות התנדבות יות אשר ייעודם שמירת הטבע והנוף ושיפורם ; הכרות עם העשייה
של המייסדת ותחומי פעילותה  ,הטמעת ערכיה של המייסדת ; הגשמת המטרות הנ " ל  ,והקמת
מערך הכשרה והדרכה לשם יישום מטרות העמותה .

סימן א '  :חברות
.1

קבלת חברים
)א(

מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמ ותה בפנקס העמותות  ,הקרן
הקיימת תהיה המייסדת הראשונה לעמותה ) להלן  " :המייסדת "(.

)ב(

רק אדם שמלאו לו  21שנים  ,יוכל להתקבל כחבר בעמותה .

)ג(

אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו :
" אני ) שם מען ומספר זהות ( מבקש להיות חבר בעמותת חוגי סיירות של קרן
קימת ל ישראל ע " ש אורי מימון ז " ל  .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי  .אם
אתקבל כחבר בה  ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות
האסיפה הכללית של העמותה ".

)ד(

.2

.3

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו טעונה אישור
הועד  ,ובנוסף אישור יו " ר דירקטוריון המייסדת .

זכויות וחובות של חבר
)א(

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד
בכל הצבעה ; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועדת הבקורת .

)ב(

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהינות משירותיה .

)ג(

חובתו של כל חבר בעמותה לקיים את הוראות התקנון  ,לפי ניסוחו עתה ,
ולפי שינויים שייחולו בו בעתיד  ,לסייע לעמותה במטרותיה  ,ולמלא את
החלטות מוסדות העמותה .

פקיעת חברות
)א(

החברות בעמותה פוקעת -
)(1
)(2
)(3
)(4

)ב(

האסיפה הכללית רשאית  ,לפי הצעת הועד  ,ובהסכמת המייסדת בכתב ,
להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים :
)(1
)(2
)(3

)ג(

.4

במות החבר  ,ובחבר שהוא תאגיד  -בגמר פירוקו ;
בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום
מראש ;
בהוצאתו מן הע מותה  .את המייסדת לא ניתן להוציא מן העמותה .
חבר שצורף כשכיהן בתפקיד אצל המייסדת  ,חברותו תפקע אוטומטית
עם סיום תפקידו אצל המייסדת .

החבר לא קיים א ת הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית .
החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ;
החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון  ,או הורשע בבית דין
משמעתי .

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו
הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו  ,ולא יציע מהטעמים הא מורים
בתקנת משנה ) ב ( )  ( 2 ) , ( 1או )  ( 3אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר
לתיקון המעוות .

מתן הודעות לחבר
הזמנה  ,דרישה  ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב  ,שיימסר
לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או באמצעות
הפקסימיליה ; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס
החברים .

סימן ב '  :האסיפה הכללית
.5

זמן ומקום
יומה  ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד .
2

.6

הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש
ותציין יום  ,שעה  ,מ קום וסדר יום לאסיפה  .הזימון יכול שיהא בכל דרך שהיא  ,לרבות
זימון בטלפון .

.7

תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת
הביקורת  ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד  ,תחליט על אישורם ,
ותבחר בועד ת הביקורת .

.8

.9

מנין
)א(

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה ;
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה  ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל
החלטות אך אם פחת מספר הנוכחים .

)ב(

לא נתכנס המנין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה  ,יראו את האסיפה
כנד חית  ,ללא צורך בהזמנה נוספת  ,בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום ,
ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט  ,יהיה מספרם אשר
יהיה .

יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר  ,מבין חברי העמותה  ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה .

. 10

החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבל ו ברוב קולות של המצביעים  ,זולת אם החוק או
תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן ; היו הקולות שקולים  ,רשאי יושב ראש האסיפה
להכריע .

. 11

פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה .
א.

החלטות החתומות על  -ידי כל חברי העמותה  ,יראו אותן לכל דבר ועניין
כהחלטו ת שהתקבלו באסיפה הכללית  ,למעט החלטות לפי סעיפים  36 , 11ו -
 ) 43א ( לחוק .

סימן ג '  :הועד
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. 12

מספר החברים
הועד ימנה עד  11חברים  ,מהם נציג הורים אחד  ,וכן  8נציגי המייסדת  ,בהם חבר
משקיף אחד  ,שיהיה מי שיכהן כיו " ר האגודה  .יו " ר הועד יבחר על  -ידי האסיפה
הכללית  ,ע ל  -פי המלצת יו " ר דירקטוריון המייסדת  ,והוא יהיה גם יו " ר העמותה .

. 13

. 14

. 15

הכהונה
)א(

חבר ועד מטעם המייסדת  ,שסיים לכהן בתפקיד אצל המייסדת  ,תפקע חברותו
בועד עם סיום עבודתו אצל המייסדת  ,אלא אם קבע יו " ר דירקטוריון
המייסדת אחרת .

)ב(

חבר ועד שיכהן כנציג ההורים יבחר ברוב קולות מצביעים באסיפת הורים
ארצית שתתקיים אחת לשנה  .חברותו בועד של נציג ההורים תפקע עם סיום
כהונתו כנציג ההורים .

)ג(

המייסדת רשאית בכל עת  ,להחליף את נציגיה בועד  ,להפסיק את כהונת חבר
כלשהו  ,ולמנות חבר ועד חדש .

)ד(

חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו  ,על ידי הודעה בכתב לועד ; חבר
ועד מטעם המייסדת  ,יודיע על התפטרותו הן לועד והן למייסדת  .חבר הועד
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל .

השלמת הועד
)א(

נתפנה מקומו של חבר הועד מטעם המייסדת  ,רשאית המייסדת למנות חב ר
אחר תחתיו  .עד למנוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כועד  .נתפנה
מקומו של החבר המשקיף  ,ימשיך הועד לפעול עד שימונה חבר משקיף מטעם
האגודה .

)ב(

חבר ועד מטעם המייסדת  ,שנבצר ממנו למלא את תפקידיו  ,רשאים הנותרים
ו  /או המייסדת למנות אחר למלא מקומו  ,עד שישוב למלא ת פקידיו .

ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו  ,ההזמנה להן  ,ודרך ניהולן .

. 16

מניין
ישיבת ועד לא תיפתח  ,אם לא נכחו לפחות שלושה מחברי הועד .
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה  ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות
אף אם פחת מספר הנוכחים .

. 17

החלטות
החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים ; היו הקולות שקולים  ,לא נתקבלה
ההצעה ; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד .
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. 18

פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .

. 19

זכות הייצוג
הועד רשאי להסמיך שני אנשים או י ותר לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו
אותה  ,ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו .

. 20

שכר חברי הועד
האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד  ,למעט חברי ועד
הנותנים שירותים לעמותה בשכר שלא כחברי הועד  .האסיפה הכללית תקבע את
גובה שכר חברי הועד וב לבד שגובה השכר בגין השתתפות חבר הועד בישיבת ועד לא
יעלה על גובה שכר שמקבל חבר דירקטוריון בחברה ממשלתית בעלת מחזור זהה
עבור ישיבת דירקטוריון  .הוחלט על תשלום שכר לחברי הועד כאמור  ,השכר ישולם
לחברי הועד בגין היותם חברי ועד ובגין ישיבות ועד שהשתתפו בהן בלבד  .ח ברי
הועד לא יקבלו כל שכר ו  /או תמורה בגין בצוע עבודתם עבור העמותה .

סימן ד '  :ועדת הבקורת
. 21

האסיפה הכללית השנתית תבחר ועדת ביקורת ו  /או רו " ח בהתאם לדרישות החוק
ו  /או עפ " י דרישות הנסיבות  .תקופת הכהונה של ועדת הביקורת ושל רוה " ח יהיו עד
לאסיפה הכללית הרא שונה שלאחר  31לדצמבר של כל שנה .

. 22

א.

ועדת הביקורת תבדוק את עניני הכספים והמשקיים של העמותה  ,את פנקסי
החשבונות שלה  ,וכן כל עניין אחר שהיא תמצא לנכון  ,ותביא לפני האסיפה
הכללית את המלצותיה בכל עניין שהיא תמצא לנכון  .ועדת הביקורת תהיה
חייבת להגיש את המלצות יה בעניין הדו " ח הכספי השנתי .

ב.

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר בועדת הבקורת .

. 23

רואה החשבון של העמותה  -במידה וימונה  ,יבדוק את עניינה הכספיים והמשקיים
של העמותה ואת פנקסי חשבונותיה ויביא לאישור האסיפה הכללית את הדו " ח
הכספי השנתי והמבוקר על ידו .

. 24

חבר בועדת הבקורת ו  /או רואה החשבון רשאים לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות
של העמותה ובמסמכים אחרים של העמותה  ,והם רשאים לקבל מכל חבר ועד ו  /או
עמותה ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים לדעתם למילוי
תפקידם .

סימן ה '  :הפעלה וניהול
. 25

הקמת סניפים וארגונם .

5

העמותה רשאית  ,בהחלטת הועד המנהל  ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת
סדרי ניהול ענייניהם .
. 26

. 27

מינוי מנהלים
א

הועד רשאי למנות ולהעביר מתפקידו מנהל מקצועי ) להלן  " :המנהל "( ובעלי
תפקידים נוספים לצורך ביצוע מטרות העמותה בכלל  ,והפעלת חוגי הסיירות .

ב.

הועד רשאי למנות ולהעביר מתפקידם מנהלים אזוריים לסניפים השונים של
חוגי הסיירות  ,וכן מנהלים נוספים לתחומים מסוימים ) להלן  " -מנהלים
זוטרים "( .למנהלים אלו יהיו זכויות החתימה מוגבלות בשם העמותה  ,בכפוף
לאמור בתקנון זה  ,ובכפוף להנחיות אחרות של הועד ו  /או המנהל  .המנהלים
הזוטרים לא יהיו חברי העמותה .

הפעלה בעזרת המייסדת
הועד יהיה רשאי להסכים עם המייסדת על הישענות וצריכת שירותים וכח אדם של
העמותה מן המייסדת  ,לרבות שירותי ניהול  ,שירותים משפטיים  ,שירותי חשבונאות
וכלכלה  ,פקידות  ,הדרכה  ,וכל פונקציה הנדרשת להפעלת חוגי הסיירות .

סימן ו '  :פירוק

. 28

סמכות האסיפה הכללית
האסיפה הכללית תהא רשאית בכל עת להחליט על פרוק העמותה ועל מינוי מפרק
או מפרקים  .החלטת הפרוק טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ,
שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה  21ימים מראש  ,תוך ציון שיוצע באסיפה
להחליט על פירוק .

. 29

פעילות חוגי הסיירות
פורקה העמותה  ,או שנמצאה בהליכי פירוק  ,בין מיוזמת המייסדת  ,בין מכל סיבה
אחרת  ,תעבור הנהלת והפעלת חוגי הסיירות לאחריות המייסדת  ,בכל מסגרת אחרת ,
לפי שיקול דעתה .

. 30

ה עברת נכסים עודפים
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים  ,יועברו נכסים אלה
למייסדת  ,ולא יחולק בין חבריה .

. 31

חלוקת רווחים
6

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת
הנאה בכל צורה שהיא  ,בין חבריה  ,אסורה .
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