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 סימן א' :  שם העמותה

 שם העמותה הוא: עמותת התיירות בעמקים. .1

 סימן ב' : מטרות העמותה

 מטרות העמותה הן כדלקמן: .2

במוא"ז ו יזרעאל,עמק לפעול לעידוד, לקידום ולפיתוח התיירות במוא"ז  (א)

 . ובכל רשות מקומית אחרת אשר תצטרף כחברה בעמותה מגידו

לפעול לפיתוח מוקדי תיירות קיימים, הקמתם ופיתוחם של אתרי תיירות  (ב)

חדשים, פיתוח מלונות, כפרי נופש, בתי הארחה, אכסניות נוער ולהרחבת 

 תיירות הפנים והחוץ.

לעסוק ולסייע בהעמקתם, הרחבתם, פיתוחם וייעולם של שירותי התיירות,  (ג)

 תשתית תיירותית הולמת.לרבות הכנת 

לשמר, לפתח ולהרחיב את אתרי הטיול והתיור באיזור וכן לפתח אתרים  (ד)

תצפית, אתרים היסטוריים לאומיים, חדשים, לרבות מוזיאונים, נקודות 

פארקים, גנים, שמורות טבע ולערוך  אתרים להנצחת ההתיישבות וההגנה,

 כיוצא באלו. מבצעי תיירות קבועים, זמניים וחוזרים ונשנים וכל

לפעול להרחבת הידע והתודעה הציבורית של תושבי הרשויות המקומיות  (ה)

 כאיזור תיירות ייחודי.

לעשות יחסי ציבור ולדאוג לפרסם את איזור "עמותת התיירות בעמקים"  (ו)

 כמוקד תיירות בכל דרך שתיראה לה.

 לתאם בין חברי העמותה את פעילותם בתחום התיירות ופיתוחה. (ז)

 ולה שנדרשת לביצוע המטרות המפורטות לעיל.לעשות כל פע (ח)

 הפעיל את סמכויותיה ומטרותיה כמפורט בתקנון זה,העמותה תהא רשאית ל (ט)

 רק בפעילות שהיא בגדר סמכויותיה של רשות מקומית.

 סימן ג' : חברות

 העמותה הם:חברי   .3

 דו.מועצה אזורית מגי (א)

 מועצה אזורית עמק יזרעאל. (ב)

 .כשירים להיות חברים בעמותה אך ורק רשויות מקומיות .4
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כאמור  מקומית קבלת רשות מחבריו, להחליט על 3/4הוועד רשאי, ברוב של  )א( .5

 אישור משרד הפנים.החלטת הועד טעונה  דלעיל כחבר/ה בעמותה. 4בסעיף 

שבקשתה/ו להתקבל כחבר/ה בעמותה לא נתמכה ע"י לפחות  מקומית רשות )ב(  

ערער על אי הקבלה מחברי הוועד וכן כל אחד מחברי הוועד, רשאי/ת ל 3/4

 .האסיפהוהערעור ידון בכינוס הקרוב של האסיפה הכללית בפני 

 נציגים מטעמו לאסיפה הכללית של העמותה  3עמותה זכאי לשלוח )א(   כל חבר  .6

על אף האמור לעיל, מועצה אזורית עמק )להלן בסימן זה: "נציג לאסיפה"(.   

   עמה.נציגים מט 6יזרעאל רשאית לשלוח 

 לאסיפה. מנציגי הרשותאחד  מקומית החברה בעמותה יהיה רשותראש  )ב(

  

 כל חבר יודיע לוועד את שמות נציגיו לאסיפה וכתובותיהם. )ג(

כל עת, בהודעה בכתב (    בכפוף לאמור בס"ק )ב( דלעיל, רשאי כל חבר ב1 )ד(

 לוועד, להחליף כל נציג מנציגיו לאסיפה. 

 .האזורית חתומה ע"י המועצהתהיה ההודעה  (2 

 היה חבר אשר בעת מינויו לאסיפה הכללית של העמותה ,מינוי של נציג (3 

יפקע, רב הציבור, או נציג המועצה מקו/עובד במועצה  מועצה ו/או

 הגיע מועד סיום עבודתו או כהונתו.ב

כל נציג לאסיפה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של  )ה(

 העמותה ולכל נציג כאמור יהיה קול אחד בכל הצבעה. 

 ועדת הביקורת.כל נציג לאסיפה יהיה זכאי להשתתף בבחירת  )ו(

חבר בה לא תפגע בשל פגם שהיה בבחירתו או פעולה של העמותה או של כל   .7

 או של אחד החברים. ציגנהבמינויו של 

  

 לות העמותה וליהנות משירותיה.חבר העמותה זכאי להשתתף בפעו    )א(  .8

, רשאי לקבוע מפעם לפעם, דמי חבר שתשלומם יהיה האסיפההוועד, באישור  )ב(

   חובה על החברים.

הוועד יהיה רשאי לקבוע תשלום עבור שירותי העמותה וכל חבר שישתמש  )ג(

 בשירות כאמור, יהיה חייב לשלם את התשלום שנקבע כאמור.

בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן  פקיעת החברות )ד(

 החבר עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 החברות בעמותה פוקעת:  .9

 יום לאחר שמסר לוועד הודעת פרישה בכתב. 33בפרישת החבר מן העמותה,  (א)
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 בהוצאתו מן העמותה. (ב)

, להחליט על הוצאת חבר או לפי הצעת יו"ר העמותה ו, ביוזמתרשאי ועדהו )א( .13

  מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.  (1

 החבר לא קיים התחייבות שקיבל על עצמו כלפי העמותה.  (2

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או  (3

 של הוועד.

 החבר פעל או פועל בניגוד למטרות העמותה. (4

החלטה על הוצאת חבר מהעמותה אלא לאחר שנתנה לו  יקבל הועדלא  )ב( 

 .לפניוהזדמנות נאותה להשמיע טענותיו 

הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב  .11

אל או בדואר אלקטרוני גו או לשליחו ביד או יישלח בדואר רגיל שיימסר לו או לנצי

 .הרשום בפנקס החברים מענו

 כללי -סימן ד' : מוסדות העמותה 

 מוסדות העמותה הם: .12

 האסיפה הכללית.  (א)

 הוועד. (ב)

  ועדת הביקורת. (ג)

 סימן ה' : האסיפה הכללית

 יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו ע"י הוועד. .13

לפחות ולכל נציג (   אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה בכתב שתישלח לכל חבר )א .14

 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. 15

מנכ"ל העמותה יוזמן כאמור בס"ק )א( דלעיל לכל האסיפות הכלליות של  )ב(

  העמותה ויהיה זכאי להשתתף בהן ולהביא דבריו בפני החברים.

כללית רגילה תכונס ע"י הוועד לפחות פעם בשנה ולא יאוחר אסיפה     )א( .15

   לאחר האסיפה הכללית האחרונה. יםחודש 15 מאשר

ועל פעולות אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד,  )ב(

וממצאי ועדת הביקורת וכן את דברי מנכ"ל העמותה, תדון בהם ובדין 

חברי הועד, פי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם ותבחר את וחשבון הכס

 .להלן  22, בכפוף לסעיף חברי ועדת הביקורת ואת
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 אסיפה כללית:חוקי לקיום מניין  .16

מטעם  שנייםנציגים,  שלושה)א(   אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 

היה  המועצה האזורית עמק יזרעאל ואחד מטעם המועצה האזורית מגידו. 

מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל 

 .אף אם פחת מספר הנוכחים החלטות

שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את  1/2לא נתכנס המניין האמור תוך  )ב(

האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים, לאותה שעה 

לדון ולהחליט, יהיה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים 

 מספרם אשר יהיה.

ר האסיפה הכללית אולם האסיפה הכללית רשאית לבחור יו"ר העמותה ישמש כיו" .17

 באדם אחר, מבין הנציגים לאסיפה, לתפקיד יו"ר האסיפה.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או  .18

תקנון זה דרשו רוב אחר, גדול יותר, לקבלתן. במקרה שנדרש רוב רגיל והיו 

 בלה ההחלטה.לא התק –הקולות שקולים 

 מי שייבחר לכך ע"י יו"ר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה הכללית. .19

 סימן ז' : הוועד

חמישה ולא ולא יהיה פחות מהאסיפה מספר חברי הוועד ייקבע מפעם לפעם ע"י  .23

 .חברים מחמישה עשריותר 

 :באופן הבאהועד ימונו חברי  .21

כל עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת, הוועד ימונה כך ששני שליש  (א)

בריו יהיו נציגי מחבריו יהיו נציגי המועצה האזורית עמק יזרעאל ושליש מח

רוב חברי הועד המנהל יהיו נציגי בכל מקרה, המועצה האזורית מגידו. 

 .הרשויות המקומיות

 הרשות המקומיתימונו ע"י מועצת בועד המנהל  הרשויות המקומיותנציגי  (ב)

 .2336-בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני( התשס"ו

כיו"ר הוועד המנהל של העמותה  , יכהןהרשויות המקומיותראש אחת  (ג)

. והוא יכהן גם כיו"ר העמותה )יו"ר האסיפה הכללית( מתוקף תפקידו

רשאית מועצת , לפחות עירוניים תאגידים בשלושההשולטת  ברשות מקומית

 .אחר מהתאגיד הרביעי והלאה מנהל וועד"ר יו הרשות המקומית לבחור

22.   

, בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל ימנה את בעלי התפקידים הבאיםעד והו  

 : משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת

 לעיל. 21יו"ר העמותה )בכפוף לאמור בסעיף  .1
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 .גזבר העמותה .2

 .מנכ"ל העמותה .3

 בהתאם להחלטת הועד. ,עובדים בכירים נוספים .4

ועד ועד וה, הגזבר והמנכ"ל יכהנו מהיבחרם בישיבת העמותהיו"ר )א(   .23

  אחרת ייבחר אחר במקומם.עד וושבישיבת 

היוצא יכולים להיבחר לוועד היוצא, הגזבר היוצא והמנכ"ל העמותה יו"ר 

 וכן יכולים הם להיבחר מחדש לתפקידם הקודם.החדש 

. הגזבר והמנכ"ל רשאים להתפטר בכל עת מכהונתם ע"י הודעה בכתב לוועד )ב(

יום לאחר מסירת ההודעה. 33תיכנס לתוקפה  זבר ו/או המנכ"להתפטרות הג

וועד, הגזבר או המנכ"ל יחדלו לכהן אם הוכרזו פסולי דין או חבר  

 פושטי רגל. 

, בהתאם אדם אחר לכהן כחבר הוועד ימונה במקומונתפנה מקומו של חבר הוועד,  .24

 רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כוועד. . עד למינוי כזהלעיל 21להוראות סעיף 

רשאים להסדיר בעצמם את מועדי ישיבות  ,יו"ר הוועד או מי שהוא מינה לכך .25

 הוועד, ההזמנה להן ודרך ניהולן.

ימים מראש  7שתינתן לכל חבר לפחות בכתב ישיבת הוועד תכונס ע"י הודעה  .26

 ותציין יום, שעה ומקום הישיבה.

 ישיבת הוועד לא תיפתח אם לא נכחו לפחות מחצית ממספר חברי הוועד.)א(    .27

 היה מניין זה נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הוועד להמשיך בדיוניו ולקבל            

 החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.        

נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את לא  )ב(

לאותו יום ולשעה  ,לאותו מקום ,הישיבה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת

ובישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים  ,מאוחר יותר מהזמן הנקוב בהזמנה

 יפחת משניים. לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה ובלבד שלא

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה  .28

 ההצעה. החלטת כל חברי הוועד, פה אחד, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו  .29

חתימת שני מורשי חתימה יחד,  ום סמכותו.אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתח

נציג אחת המועצות האזוריות מקרב הסגל הבכיר של עובדי שלפחות אחד מהם הינו 

. על אף לכל דבר ועניין יחייבו את העמותה , בצירוף חותמת העמותה,המועצה

 2%ל  בהתחייבויות כספיות עד לסכום שהוועד רשאי לקבוע, כי  ,האמור בסעיף זה

הכספי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר  מהמחזור

שני ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת  הנמוך מביניהם, ₪,  1,333,333או עד 

   מורשי חתימה, גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.
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חלטות, אחראי לנהל פרוטוקול הישיבות והה היהי מי שמינה לכךיו"ר הוועד או  .33

 וידאג להפיצם לחברי הוועד.יאשר אותם בחתימתו 

 ות נוכח בכל ישיבות הוועד.ייו"ר ועדת הביקורת יוזמן לה .31

 סימן ח' : ועדת הביקורת

 .3מספר חברי ועדת הביקורת יהיה  .32

לתקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, , 28, 27, 26, 25, 24 ,)א(21 הוראות סעיפים .33

 על ועדת הביקורת.גם 

 סימן ט' : תקציב

לעמותה יהיה תקציב שוטף לצורך הפעילות הרגילה שלה )להלן: "התקציב  .34

השוטף"( וכן תקציבי פיתוח מיוחדים לכל פרויקט ופרויקט )להלן: "תקציב/י 

 פיתוח"(.

לחודש  31-של כל שנה ותסתיים בלינואר  1-שנת הכספים של העמותה תתחיל ב .35

 של השנה שלאחריה.ר דצמב

, לא יאוחר מאשר הועדיכין ויגיש הצעת תקציב שוטף לאישור מנכ"ל העמותה )א(   .36

 חודשיים לפני תחילתה של כל שנת כספים.

, מפעם לפעם, לשנות או לתקן את התקציב השוטף, כפי רשאייהיה הוועד  )ב(

 לנכון. שימצא 

 שר חודשיים לפני תחילתו של כל פרויקט ביוזמת או בביצוע או)א(  לא יאוחר מא .37

הצעת תקציב פיתוח הוועד לאישור מנכ"ל העמותה בשיתוף העמותה, יגיש 

  ביחס  לפרויקט האמור.

ככל האפשר ותכלול, בין היתר, את  הצעת תקציב הפיתוח תהיה מפורטת

 ואת המועדים להוצאתם. הסכומים שהעמותה תצטרך להוציא בגין הפרויקט

כאמור בס"ק המנכ"ל ע"י לו דון בכל הצעת תקציב פיתוח שהוגשה הוועד י )ב(

אותה, בשינויים או בלא שינויים, לא יאוחר מאשר יאשר או וידחה )א( דלעיל 

 עד לחודש ימים לפני מועד תחילתו של הפרויקט.

שימצא לשנות מפעם לפעם או לתקן כל תקציב פיתוח, כפי  רשאיהיה יהוועד  )ג(   

 לנכון.

)א(    העמותה, מוסדותיה וכל בעלי התפקידים בה יפעלו אך ורק בהתאם  .38

 .הוועדלתקציב השוטף ותקציב/י הפיתוח שאושרו ע"י 

העמותה, מוסדותיה וכל בעל תפקיד בה לא יתחייבו בשם העמותה בכל  )ב(

 חייבות כספית שאין לה אישור בתקציב השוטף או בתקציב/י הפיתוח.הת

 סימן י' : אישור שר הפנים .39
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מועצת הרשות של כל אחת מחברות  לטה בנושאים שלהלן טעונה אישורהח (א)

 מאת שר הפנים: העמותה וכן אישור

 בת או סניף לעמותה; תאגידהקמת  (1)

 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר; (2)

 שינוי בתקנון העמותה; (3)

תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחבר מועצה החברה בעמותה או  (4)

 ד מועצה כאמור, אשר יכהנו בעמותה כנציגי אותה מועצה;לעוב

 הספקת שירותים שהם בסמכות מועצה החברה בעמותה, ע"י העמותה. (5)

 סימן י"א : איסור חלוקת רווחים

ות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טוב נכסי והכנסות .43

 אסורה בכל צורה שהיא. -, במישרין או בעקיפין, בין חבריה הנאה

 כללי סימן י"ב :

ת משפט, יועבר כל רכוש העמותה במקרה של פירוק, בין מרצון ובין על פי צו בי  .41

 /יםלמטרות רווח העוסק /יםפועל /םשאינו /יםאחר /יםעירוני /יםלידי תאגיד

. במידה ואין בנמצא בתחום המועצות האזוריותבאותו תחום או בתחום דומה 

היחסי  חלקםלמועצות האזוריות על פי תאגיד עירוני אחר כאמור, יועברו הנכסים 

 .במועד הפירוק הכללית אסיפהזכויות ההצבעה בב

העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות  - הגבלת אשראי .42

 .1985-התקציב, התשמ"ה

לא תתקשר העמותה בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או  - חובת מכרז .43

לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים 

על פי הכללים החלים  -והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות  1992-תשנ"ב

 בשינויים המחויבים. מועצה אזוריתעל 

העמותה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם,  - מקרקעין .44

שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות  5או להשכיר אותם לתקופה העולה על 

 ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.המקומית ברוב חבריה 

כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לעמותה על ידי  - תמורת מקרקעין .45

הרשות המקומית ישמשו לקניית המקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור 

מועצת הרשות המקומית ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות 

 תמורה.שימוש אחר בכספי ה

וקידומם ותנאי כללי קליטת עובדים  - תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה .46

העסקתם יקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. עד לפרסום הנחיות אלו, כללי 
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, ובלבד העמותהיחולו על  המועצה האזוריתהחלים על קליטת עובדים וקידומם 

כרז ייקבעו על ידי לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז. כללי המעובד שלא ייקלט 

בכפוף לכל דין. סולם  במועצה האזוריתהעמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים 

 .במועצה האזוריתהדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל 

החלים ברשויות המקומיות יחולו גם  כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה .47

 על העמותה ועובדיה.

מהערך הכולל  43%סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על  - הוצאות לגיוס תרומות .48

 של התרומה.

לא תתמוך העמותה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשות  - תמיכות .49

המקומית. ככל שיועברו לעמותה כספים ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל 

העמותה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות 

 ומית בשינויים המחויבים.המק

מליאת או  המועצהאחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש  - דיווח לרשות המקומית .05

דו"ח בכתב על  לכל אחת מהרשויות המקומיות החברות בעמותה, יוגש המועצה

 פעילות העמותה. 

למועצות האזוריות יובטח  - זכויות ההצבעה לרשות המקומית במוסדות העמותה .51

 ות העמותה. רוב בכל מוסד

 

 העמותה: חבריחתימות 

 

_______________________ 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל

_______________________ 

 מועצה אזורית מגידו
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