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סימן א':מטרות העמותה
 .1מטרות העמותה הן:
)א( עידוד וטיפוח העיבוד החקלאי של השטחים החקלאיים והפתוחים.
)ב( עידוד פיתוח ושמירה על ערכי החקלאות והשטחים הפתוחים לתועלת הציבור ולמימוש
ערכים ציבוריים בתחומי הנוף ,החברה והסביבה ,וכן למימוש ערכים אקולוגיים וערכים
חברתיים של הקשר בין האדם לאדמתו.
)ג( פיתוח ועידוד תיירות חקלאית.
)ד( השגת מודעות בקרב הציבור ורשויות השלטון לחשיבות החקלאות המשמרת שטחים
פתוחים לתועלת כלל החברה ואיכות הסביבה.
)ה( קידום ההכרה בתרומה הציבורית של החקלאות בציבור הרחב ,בציבור החקלאים
ובמשרדי הממשלה.
)ו( השגת מחוייבות של רשויות המדינה להבטחת קיומה של החקלאות המשמרת שטחים
פתוחים ולהבטחת תגמול ראוי לחקלאים המספקים שירות זה.
)ז( ייצוג ,קידום וריכוז פעילות בנושאי שטחים חקלאיים ואיכות הסביבה בפני רשויות
ממשלתיות ו/או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או גופים פרטיים ו/או ציבוריים שעניינם
שמירה על איכות הסביבה ו/או גופים אחרים ו/או בשיתוף עימם.
)ח( קידום חקיקה מתאימה התומכת בעידוד הערכים הציבוריים של החקלאות בישראל.
)ט( יצירת כלים שלטוניים ,מנהליים ואחרים מתאימים למימוש מטרות העמותה ועידוד
העיבוד החקלאי.
)י( קבלת תקציבים ו/או סיוע מרשויות ממשלתיות ו/או ממלכתיות ו/או
רשויות ו/או גופים אחרים.
)יא( לבצע כל פעולה הנדרשת ליישום המטרות שפורטו לעיל.

סימן ב':סמכויות העמותה
 .2העמותה מוסמכת לטפל ,לרכוש ,למכור ,להשיג ,לתרום ,להתרים ,להדריך ,ליזום ,ולעשות כל
דבר הנחוץ לשם השגת מטרות העמותה ועל פי החלטות האסיפה הכללית והנהלת העמותה.
 .3העמותה הינה ללא מטרות רווחים ולכן כל הכנסותיה מדמי חבר או כל הכנסה אחרת תשמש
אך ורק לקידום מטרות העמותה.

סימן ג' :החברות

ר

העמותה מאגדת בתוכה:
 .4את המועצות האזוריות אשר פועלות על סמך צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(
תש"יח 1958-והביעו את הסכמתן כדין להיות חברות בעמותה.
 .5מרכז המועצות האזוריות בישראל )ע.ר( יהא חבר בעמותה מיום היוסדה.
 .6תנועות ההתיישבות המפורטות בנספח א' אשר הביעו את רצונם להיות חברים בעמותה
ונבחרו על ידי העמותה.
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קבלת חברים:
 .7כל המועצות האזוריות אשר הביעו את הצטרפותן בכתב הן חברות מן המניין בעמותה.
מרכז המועצות האזוריות בישראל )ע.ר( יהא חבר בעמותה מיום היוסדה.
 .8גופים כמפורט בנספח א' אשר הביעו את הצטרפותם בכתב ונבחרו על ידי ועד העמותה ,ישמשו
חברי העמותה.
 .9מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 .10גוף מהגופים המפורטים בסעיפים  7ו 9-לעיל החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה
בלשון זו:
"אני )שם ,מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותת ארץ
אהבתי -העמותה לשמירה על השטחים החקלאיים והשטחים
הפתוחים )או שם אחר שיאושר ע"י רשם העמותות( .מטרות
העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב
לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של
העמותה".
 .11הנהלת העמותה תהא רשאית לקבוע כללים בדבר הצטרפותם של חברים נוספים.
זכויות וחובות של חבר
) .12א(חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;
ראש המועצה האיזורית או נציגו המוסמך מייצג את מועצתו באסיפה כללית ,בהנהלה
או בוועדות.
)ב( חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר להנהלה ,למזכירות או לועדת הבקורת.
)ג( חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
)ד( ההנהלה ,באישור האסיפה הכללית ,רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על
החברים.
מובהר כי פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
פקיעת החברות בעמותה:
 .13החברות בעמותה פוקעת:
) (1בפירוק המועצה האיזורית על ידי צו שפורסם בקובץ תקנות או על ידי צו הממשל הצבאי.
ככל שמדובר בתאגיד או גוף משפטי מתנועות ההתיישבות המנויים בסעיף  8לעיל-
בפירוק התאגיד או הגוף המשפטי.
) (2בפרישת מועצה אזורית או חבר מהעמותה :הודעת הפרישה תנתן בכתב לועד העמותה
 30יום מראש והיה מבוססת על החלטת מליאת המועצה האזורית ו/או הגוף המשפטי
ותובא לדיון לאסיפה הכללית של העמותה.
) (3בהוצאת חבר מהעמותה :החלטה כזו תתקבל רק על ידי האסיפה הכללית של העמותה
שתכונס במיוחד לסעיף זה.
)ב( האסיפה הכללית של העמותה רשאית ,לפי הצעת ההנהלה ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
באחד מהטעמים הבאים:
.1

החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
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.2
.3

החבר לא פועל על פי הוראות התקנון או ההחלטות של האסיפה
הכללית.
החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

)ג( ההנהלה לא תציע לאסיפה הכללית להוציא חבר מהעמותה ,אלא לאחר שתינתן לו הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיו בפני הנהלת העמותה או כל פורום אחר ,כמו כן ההנהלה לא
תעשה כל פעולה לפני שהתרתה בה ונתנה לה זמן סביר לתקן את המעוות.
)ד( האסיפה הכללית לא תדון בפרישת מועצה אזורית מן העמותה לפני שההנהלה שמעה ודנה
בכל טענות המועצה ותשמע את דעת ההנהלה.
מתן הודעות לחבר
 .14הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או
יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה
את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ד' :האסיפה הכללית
 .15יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הנהלת העמותה.
 .16אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתישלח לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,
שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 .17אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הנהלת העמותה ועל פעולות ועדת
הבקורת ,תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה ותחליט על אישורם .כמו כן
האסיפה הכללית תחליט על שינויים בתקנון העמותה.
 .18הנהלת העמותה תהא רשאית לכנסת אסיפה כללית מיוחדת ,ועליה לעשות כן לפי דרישה
בכתב של ועדת הבקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.
 .19האסיפה הכללית תבחר יו"ר לעמותה ותקבע את תקופת כהונתו.
 .20האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה את הנהלת העמותה וכן תבחר את ועדת הבקורת.
 .21יו"ר העמותה ישמש יושב ראש האסיפה הכללית.
 .22אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח
בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 .23לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא
צורך בהזמנה נוספת ,בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום ,ובאסיפה נדחית זו יהיו
הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
 .24החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון זה
דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 .25האסיפה הכללית תנהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ה':הנהלת העמותה
 .26הנהלת העמותה תנהל את עניני העמותה ,ותיבחר על ידי האסיפה הכללית על פי מפתח
שתקבע האסיפה הכללית .מספר חברי ההנהלה ייקבע באסיפה הכללית ולא יפחת משניים.
 .27ההנהלה תכהן מהיבחרה באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בהנהלה חדשה;
חבר ההנהלה היוצא יכול להיבחר להנהלה חדשה.
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 .28חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב אל ההנהלה .חברה הנהלה
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 .29נתפנה מקומו של חבר הנהלה ,מחליפו יבוא על פי הצעת האסיפה הכללית על פי הצעת
ההנהלה..
 .30ההנהלה תבחר ביושב ראש .יושב ראש ההנהלה מזמין את ישיבות ההנהלה ,קובע את סדר
היום ושולח את ההזמנות בכתב  7ימים מראש.
 .31החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות החברים .היו הקולות שקולים רשאי יושב ראש
ההנהלה להכריע.
 .32ההנהלה מנהלת פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
 .33ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם העמותה על המסמכים והמחאות
שיחייבו אותה ,ולבצע בשמה כל פעולה שהיא בתחום סמכותם.

סימן ו' :ועדת הבקורת
 .34האסיפה הכללית תבחר בועדת ביקורת.
 .35ועדת הביקורת תבדוק את עניני העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא את המלצותיה
לפני האסיפה הכללית לענין אישור הדין וחשבון הכספי .בנוסף לכך תפקידי ועדת ביקורת:
) (1לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות
העמותה למטרותיה;
) (2לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
) (3לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
) (4להציע להנהלת העמותה דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
) (5לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת
תשלומי השכר בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
) (6לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
) (7להביא לפני הנהלת העמותה והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור
בדיקה כאמור בסעיף זה.
 .36הוראות תקנות  27עד  32לתקנון זה יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על ועדת הבקורת.

סימן ז' :נכסי העמותה
 .37נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה ,וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל
צורה שהיא בין חבריה ומנהלי מוסדותיה אסורה.
 .38פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה לעמותה
אחרת בעלת מטרות דומות ,או למוסד ציבורי אחר כמשתעותו בסעיף  (2) 9לפקודת מס
ההכנסה ,ולא יחולק בין חבריה.

