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כפי שתיקבע  או ,גן-רמת, 947ד "ת, מוזיאון האדם והחי, הפארק הלאומי: כתובת העמותה

  .מנהלועד ההומעת לעת על ידי 

  

 מטרות העמותה .2

 .דם את המוזיאונים בארץ וליצור שיתוף פעולה ביניהםלק  .א

 .לקדם  את שיתוף הפעולה בין עובדי המוזיאונים  .ב

 .לציבור הרחבמוזיאון תודעת הביקור ב את רחיבלה  .ג

שעובדיהם לפתח ולשפר את עבודת המוזיאונים על ידי עזרה הדדית של המוסדות   .ד

 .חברים בעמותה

 .המוזיאוניםלפעול להגדלת המשאבים העומדים לרשות   .ה

 ל"ות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחוקשרים עם מוסדליצור מערכת   .ו

 .במטרה לקדם את מעמד המוזיאונים

ימי , כנסים, אמצעות קורסיםכוח האדם במוזיאונים באיכות ומקצועיות לקדם ולפתח את   .ז

 .ל" השתלמויות בארץ ובחו,עיון

 . בארץ המוזיאוניםאתהעמותה  במסגרת לאגד  .ח

 . המוזיאונים כלפי מוסדות הממשלה ומוסדות ציבורייצג אתל  .ט

הנושא המוזיאלי בישראל ולשמש כחטיבה לאומית של ארגון את חבריה ולייצג את   .י

 .איקום בינלאומי

עילות ארגון המוזיאונים פלקורסים וכנסים הקשורים לבמימון יציאה חברי האיגוד ל לסייע  .יא

 .ל"הבינלאומי בחו

 אשר יפעלו באופן אוטונומי מתוך קשר , של מוזיאונים לפי נושאיהםיבות ארגון חטלעודד  .יב

 .הדוק וזיקה עם העמותה

 . פרסומים שונים באמצעות כל סוגי המדיהלהוציא לאור  .יג

  

 סמכויות העמותה .3

בדרך כלל להפעיל את כל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולה משפטית או אחרת   .א

 .תה ואת הגשמתןל העשויים לקדם את מטרות העמו"בארץ ובחו

 .או כל חלק הימנושימוש בו כן להרשות ואת רכושה להשכיר , להחכיר, להעביר, למכור  .ב

 ללוות ולהשיג כספים בתנאים , לחסל השקעות או לשנותם,להשקיע את כספי העמותה  .ג

 .עליהם יוסכם

לקבל לרשותה או לשימושה או במתנה באופן ובתנאים , לשכור, לחכור, לקנות, לרכוש  .ד

 .טלטלין וזכויות מכל מין וסוגימ, נכסי דלא ניידי, ושיוסכמ

  

 חברות בעמותה .4

 יים ציבורייםמוסדות מוזיאלבחברים הם מי ששילמו דמי חבר שנתיים בעמותה ועובדים   .א

 .כוונת רווחללא  כאמור מוסדותשעבדו בגמלאים ואו פרטיים 

 .'חברים בגופים המנהלים של מוזיאונים כאמור בסעיף קטן א  .ב

 .צת המוזיאונים בישראל במהלך כהונתםחברי מוע  .ג

  שעובדיובמוסדש תערוכות לפחות מי שעוסק במקצוע מוזיאלי והיה שותף בהפקת שלו  .ד

 . להצגת מועמדותוקודם שנים 5חברים באיגוד בתקופה של 



במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה ולוגיה נטים הלומדים לימודי תעודה במוזיאסטוד  .ה

או לימודי מוזיאולוגיה אחרים  ;עד תום לימודיהם, נות לימודתי שבהיקף של כשגבוהה 

 .בכפוף להחלטת הנהלת הוועד המנהל

 . גלריות עירוניות וציבוריות שאינן למטרות רווחעובדי  .ו

 סירב הוועד . או מי מטעמושל העמותהועד המנהל ויחליט החדשים קבלת חברים על   .ז

 . האספה הכללית הקרובהרשאי הוא לערור על הסירוב לפני, המנהל לקבל חבר

תה ובלבד  בעמו כחבריםעד המנהל יהיה רשאי להרחיב רשימת הזכאים להתקבלוהו   .ח

פה הכללית ובכפוף לכך שההצעה הינה בזיקה עם שההצעה תובא לאישור האס

 .עקרונות איקום בינלאומי

  

 הכנסות העמותה .5

 .תשלומי חברים.   א

 . שונותילויותהכנסות מפע  .ב

 . ומתנות ממקורות ציבוריים ופרטייםיכותתמ, מענקים, תרומות  .ג

 

 האספה הכללית .6

באספה הכללית ידונו . אספה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה

  :ויחליטו ברוב דעות רגיל על הנושאים הבאים

 .חות כספיים לסוף השנה החולפת"ועד המנהל על פעולות העמותה ודווח ה"דו  .א

 .ח ועדת ביקורת"דו  .ב

 .ועד או מי מחבריוואו חבר ועד בשנים בהן מסתיימת כהונת הת ועד מנהל בחיר  .ג

 .בחירת ועדת ביקורת  .ד

 .  לפי הודעה מוקדמתעד יביא על סדר היוםוכל עניין אחר שהו  .ה

 14חברי העמותה הציעו בכתב לפחות מל עניין שרבע עד חייב להכניס לסדר היום כוהו  .ו

 . האספהמועדלפני יום 

 עת אספה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה עד רשאי לכנס בכלוהו  .ז

 .ביקורת או של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותההבכתב של ועדת 

 שליש מחברי העמותה ובהיעדר  לפחות לקבלת החלטות הוא נוכחותם שלהמניין החוקי  .ח

 להחליט בכל מספר משתתפים תוכל האספה תידחה האספה לחצי שעה ואז מניין חוקי

 .על כל עניין פרט לשינויים בתקנון

 .קבעו על ידי הוועד המנהלישעתה ומקום כינוסה של האספה הכללית י, יומה  .ט

 ימים מראש 21 לכל חבר לפחות שתינתןאישית ידי הודעה אספה כללית תכונס על   .י

 .מקום וסדר יום, שעה, ותציין יום

 ימים טרם מועד 30תר האינטרנט של העמותה לית באלפרסום של הזמנה לאספה כ  .יא

 .לעיל' האספה הכללית יהיה בו משום קיום הוראת סעיף קטן י

 

 ועד המנהלוה .7

ובלבד שתהיה בוועד המנהל לפחות  חברי איגוד שנים עשרעד המנהל מורכב מוהו  .א

,  ירושליםנציג אחד למוזיאון ישראל: הבאיםנציגות למוזיאונים ולחטיבות המוזיאונים 

נציג  ,  תל אביבנציג אחד למוזיאון ארץ ישראל, יג אחד למוזיאון תל אביב לאמנותנצ

ת מוזיאוני טבע  אחד לחטיבנציג, נציג אחד למוזיאוני חיפה, אחד למוזיאון בית התפוצות

, נציג אחד למוזיאוני משרד הביטחון, מוזיאוני השואהמוזיאון יד ושם וללנציג אחד , ומדע

נציג אחד לחטיבת המוזיאונים הקטנים , זיאונים היישובייםנציג אחד לחטיבת המו

 .ותיקנציג אחד לרשות העת,  לחטיבת המוזיאונים בנושא החינוךנציג אחד, לאמנות

 .  שלוש שניםדי האספה הכללית ויכהנו בתפקידנציגים אלה ייבחרו על י

כן יוכלו  ו.וממלאי תפקידים אחרים סגן,  יבחרו מתוכם יושב ראשעד המנהלוחברי הו  .ב

 .עדות משנה ולהאציל להן מסמכויות הוועד המנהללהקים ו



חבר ועד שנבחר  ואולם . תקופות כהונה רצופותשתיחבר ועד לא יכהן יותר מאשר   .ג

מיום שהחל  תקופות כהונה רצופות ארבעכיושב ראש או סגן יושב ראש יוכל לכהן עד 

 . שב ראש או סגןוזאת ללא כל קשר למועד בו נבחר ליו, לכהן בוועד המנהל

רשאי , או התפנות מקום של חבר ועד מכל סיבה שהיא ,במקרה של פרישת חבר ועד  .ד

 . עד לאספה הכללית הבאהעמותהעד המנהל ברוב רגיל לצרף לוועד חבר והו

עד בתפקידים ו לפעול במסגרת פעולות הועמותהעד המנהל רשאי להסמיך חברי והו  .ה

 .בלי שלחברים אלה יהיה מעמד של חברי ועדעד מומסוימים שייקבעו מראש על ידי הו

, לקבוע את הגדרת תפקידיהם, הוועד המנהל יהיה מוסמך להעסיק עובדים בעמותה  .ו

 . היקף סמכויותיהם ותנאי שכרם

 

 ועדת ביקורת .8

כהן שאינם רשאים ל,  תבחר ועדת ביקורת של לפחות שלושה חבריםהאספה הכללית  .א

 . בעמותהבכל תפקיד אחר

במקרה של פרישה .  לשנייה אחתל ועדת ביקורת היא מאספה כלליתתקופת הכהונה ש  .ב

ועד ורשאי ה, של אחד או יותר מחברי ועדת ביקורת או אי יכולתם לפעול בתפקידם

  .ית הבאהלועדת ביקורת עד לאספה הכלוהמנהל למנות חבר או חברים אחרים ל

 :ואלה תפקידי ועדת הביקורת  .ג

לרבות התאמת פעולות העמותה , סדותיהלבדוק את תקינות פעולות העמותה ומו )1(

 .למטרותיה

 .לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחסכון )2(

 .לית והוועד המנהלללעקוב אחר ביצוע החלטות האספה הכ )3(

 .להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה )4(

חשבונות שלה ואת תשלומי את פנקסי ה, לבדוק את העניינים הכספיים של העמותה )5(

 .לרבות יעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה, שכר בהה

 .לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה )6(

 .להביא לפני הוועד והאספה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה )7(

  

 שינויים בתקנון .9

חברי העמותה הנוכחים  שינויים בתקנון הוא שני שליש מהמניין הדרוש לקבלת החלטה על

וזאת בתנאי שהצעת השינוי נשלחה ,  השנה השוטפתעבור את דמי החבר  ששילמוספהבא

  .הכללית הנדונהלאספה לחברי העמותה יחד עם ההזמנה 

  

 פירוק העמותה .10

להחליט על פירוק מרצון ,  מיוחדת שזומנה במיוחד לצורך זהספה כלליתבא, עמותה רשאית

,  שני שלישים מן המצביעים באספהההחלטה טעונה רוב של. ועל מינוי מפרק או מפרקים

צע באספה להחליט על  ימים מראש תוך ציון שיו21שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 

  .פירוק

  

יועברו נכסים אלה לעמותה , פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים

נכסיה כאמור תעביר העמותה את , לא נמצאה כזו. ציבורית אחרת בעלת מטרות דומות

  .לעמותה שתקבע על ידי רשם העמותות

  

  

10.06.2009  

 


