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 תקנון העמותה

 סימן א': העמותה
 

 כללי . 1
   Sustainable Beekeepingשם העמותה באנגלית:  ;ַקייָמא-ַּבת ְּדבֹוָראּותשם העמותה:   )א(
(להלן: "חוק העמותות") לא יחול על  1980 -התקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות, תש"ם   )ב(

 העמותה, לגבי כל עניין שהוסדר בסעיפי תקנון זה.
העמותה הינה ישות משפטית עצמאית, נפרדת מחבריה, ואין חבריה ערבים לחובותיה או   )ג(

 להתחייבויותיה, למעט נושאי משרה בה, ובהתאם לדין הקיים.
 מטרות העמותה העקריות:  )ד(

מקום מפגש לדבוראים מרחבי הארץ,  -קיימא בישראל -העמותה תשמש בית לדבוראות בת ) 1( 
 מכל הגישות והגילאים.

העמותה תשמש מוקד למחקר וללמידה; מרכז לאיסוף, יצירה והפצה של תובנות וידע תיאורטי  ) 2( 
 קיימא.-ומעשי ,רלוונטי לישראל, בנושא דבוראות בת

 קיימא.-העמותה תהווה מוקד של משאבים ופעילויות לטובת העוסקים בדבוראות בת ) 3( 
ת מול הרשויות העמותה תקדם ותייצג את הדבוראות בת הקיימא והדבוראות העירוני ) 4( 

 והמחוקק.
 העמותה תעודד פעילויות המקדמות היכרות בין הציבור הרחב לדבורים. ) 5( 
 העמותה תתמוך ותקדם את שימור המגוון הגנטי של דבורים שגדלו ללא התערבות אנושית. ) 6( 

 

 סמכויות העמותה . 2
 העמותה.לקיים, לנהל ולארגן מערכת מינהלית ותחזוקתית, לשם הוצאה לפועל של מטרות   )א(
להעסיק עובדים, לקבוע את תנאי קבלתם לעבודה ותנאי עבודתם, שכרם, הפסקת עבודתם,    )ב(

 פיטורם, וכללי המשמעת החלים על העובדים השונים ואכיפתם.
לרכוש, לשכור, לקנות, לחכור, לקבל זכות, לקבל רשות, לקבל בדרך של מתנה או בכל דרך של   )ג(

כסים וזכויות מכל סוג שהוא, לרבות נכסי מקרקעין, רכישה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, נ
מיטלטלין, טובין, כספים, ניירות ערך, פיקדונות, זיכיונות, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, 
וזכויות מכל סוג שהוא, ראויות או מוחזקות, ולבצע כל פעולה לשם רכישת כל אלה, לרבות חתימה 

 פי כל דין.-רכשת בכל דרך הנדרשת עלעל כל מסמך ורישום הרכישה או הזכות הנ
למכור, להשכיר, להקנות, לתת רשות שימוש, להעביר, למסור, לתת לאחר בכל דרך של הקניה, בין   )ד(

בתמורה ובין ללא תמורה, כל נכס וזכות של העמותה, לרבות נכסי מקרקעין, מיטלטלין, פטנטים, 
 זכויות יוצרים, מדגמים ונכסים וזכויות אחרות.

 בות, מענקים, מתנות, תרומות, עזבונות, תמלוגים, תגמולים וכספים.לקבל הקצ  )ה(
ללוות כספים, לקבל ערבויות, לקבל אשראים אחרים, ולתת ערובות, שעבודים ובטחונות אחרים   )ו(

 להבטחתם.
לנהל חשבונות בנקים, השקעות, ניירות ערך, פיקדונות ולעשות כל פעולה שתידרש לשם השקעתם   )ז(

 יה, וניהולה הכספי.של כספי העמותה ומשאב
להקים, לבד או ביחד עם אחרים, ולהשתתף בניהול ובקיום תאגידים, חברות, שותפויות,    )ח(

נאמנויות, קרנות ומפעלים משותפים אחרים למחקר, פיתוח, יישום מעשי ומסחרי, וקידום מטרות 
 העמותה.

וליים ואור קוליים להוציא לאור ספרים, חוברות, כתבי עת, מחקרים, פרסומים אחרים, אבזרים ק  )ט(
 או אבזרי ואמצעי תקשורת אחרים, בכל תחומי פעילותה של העמותה, למטרותיה.

לחתום על חוזים, התקשרויות וכל מסמך אחר שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל, ולעשות כל פעולה   )י(
 ומעשה שיידרשו לשם קידום מטרות העמותה ומילוי והוצאה אל הפועל של מטרותיה.

 חברותסימן ב': 

 

 סוגי חברות בעמותה . 3

שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל  18כל אדם שמלאו לו  -חבר מן המניין   )א(
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להצטרף   מבקש ,מטיל הקבוע בתקנונה, משלם בקביעות דמי חבר כפי שהועד המנהל של העמותה
 לקבלתו כחבר.  כחבר בעמותה, ושהועד המנהל אינו מתנגד

בקשר   בתקנונההמסכים עם כל הקבוע   יהיה כל אדם המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה,עמית   )ב(
ידי הועד המנהל של העמותה (ובלבד -, בסכום שיקבע עלדמי עמית  המשלם בקביעות עם כך,

ידי חברי -מסכום דמי החבר המשולם על 67%לא יעלה על סכום השווה לשיעור של  שהסכום הנ"ל
להצטרף כעמית לעמותה, ושהועד המנהל אינו מתנגד   והמבקש  ,(א) לעיל)3העמותה כמפורט בסעיף 

את פרסומי העמותה ולהשתתף בימי עיון כפי שיתקיימו  לקבלתו כעמית. עמית יהא זכאי לקבל
   לפעם.מפעם 

 קבלת חברים  )ג(
 מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. ) 1( 
 אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:  ) 2( 
בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר  ) 3( 

ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת 
  החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל  ) 4( 
 פני האסיפה הכללית הקרובה.את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב ל

כלליות ואי הפליה: העמותה תהיה פתוחה לכל אדם, ולא תפלה איש מטעמי גזע, דת, לאום,  ) 5( 
 או השקפה פוליטית או אחרת. ,העדפה מינית ,מין, מגדר

 

 זכויות וחובות של חבר . 4

הצבעה; הוא חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל   (א)  
 זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.  (ב)  

 הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.  (ג)  

שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים   (ד)  
 חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

 פקיעת חברות . 5

 החברות בעמותה פוקעת:  (א)  

 במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;  )1(    

 בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;  )2(    

 בהוצאתו מן העמותה.  )3(    

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים   (ב)  

 הבאים:

 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;  )1(    

 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;  )2(    

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;  )3(    

 בירה שיש עמה קלון.החבר הורשע בשל ע  )4(    

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה   (ג)  
) אלא לאחר 3) או (2), (1להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(

 שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

 מתן הודעות לחבר . 6

הזמנה, 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 
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 החברים.

 סימן ג': האסיפה הכללית

 

 הועד.יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי  . 7

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום  . 8
 וסדר יום לאסיפה.

 תפקידים של אסיפה כללית רגילה . 9

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

10.  

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

מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך לא נתכנס המניין האמור תוך שעה   (ב)  
בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים 

 לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

 יושב ראש ומזכיר .11

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

 

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב  .12
 אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. .13
 

 סימן ד': הועד

 

 מספר החברים .14

 האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת   

 

 תקופת הכהונה .15

הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא   (א)  
 יכול להיבחר לועד החדש.

חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם   (ב)  
 פסול דין או פושט רגל.הוכרז 

 

 השלמת הועד .16

נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר   (א)  
הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול 

 כועד.

רים או הנותר למנות חבר העמותה למלא חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנות  (ב)  
 מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

 ישיבות הועד .17
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 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.  

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

 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. .19

 זכות הייצוג .20

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע  
 בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

 

 סימן ה': ועדת הביקורת

 הוראותתחולת  .21

 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת. 20עד  15הוראות תקנות   

 

 סימן ו': סניפים

 

 הקמת סניפים .22

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול  
 ענייניהם.

 

 סימן ז': איסור חלוקת רכוש

 

 איסור חלוקת רכוש העמותה .23
 

העמותה תתנהל שלא על מנת להפיק רווחים. נכסיה והכנסותיה של העמותה מיועדים וישמשו אך   )א(
 ורק למטרותיה והגשמתן.

העמותה לא תחלק נכסיה ו/או רכושה ו/או הכנסותיה, באופן ישיר או עקיף, בין חבריה ו/או עובדיה,   )ב(
פי כל דין, בקשר -או על פי הסכם-למעט שכר, החזר הוצאות ממשיות וסכומים אחרים, המגיעים על

 לביצוע תפקיד למען העמותה.

 

 סימן ח': נכסים לאחר פירוק

 העברת נכסים עודפים .24

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר,  
 חבריה.) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין 2(9בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 

 

 סימן ט': שונות

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא,  .25
 בין חבריה, אסורה.
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