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מטרות ופעולות

א.

לעסוק בקידום נושאי השימור ,ההגנה ,השיקום והטיפוח של מונומנטים ,מכלולי
מבנים ואתרים (להלן" :אתרים") בישראל ומחוצה לה הן במישור הלאומי והן
במישור הבינלאומי ,עפ״י עקרונות והנחיית איקומוס הבינלאומי שהוא גוף במסגרת
האו״ם העוסק בנושאי שימור ושיקום.

ב.

לעסוק במחקר ,פרסום ,לימוד וייעוץ בנושאים של שימור ,הגנה ושיקום אתרים.

ג.

להחליף מידע ,לקיים כנסים ודיונים בנושאים הנוגעים לשימור ,שיקים וטיפוח של
אתרים.

ד.

לפעיל באופן כללי בנושאים של שימור ,הגנה ושיקום אתרים ובכלל זה לעודד אימוץ
וישום בישראל של אמנות בינלאומיות בתחום ,לטפל ,לייעץ ,לנטר ולעקוב אחר
שימורם של אתרים הכלולים ,או המועמדים להיכלל ,ברשימת מורשת השימור
העולמית.

ה.

לפעול ,ליזום ולפתח כלים ,אביזרים ,עזרים ושיטות לשימור ,שיקום והגנה על
האתרים.

ו.

לתכנן ,ליזום ,לסייע ולייעץ ,בנושאי שיקום ,שימור והגנה של אתרים ובנושאים בהם מטפל
איקומוס הבינלאומי ,לרשויות מקומיות ,גופים ציבוריים ,מוסדות תכנון וכן כל גוף או יחיד
המעוניין בשירותי העמותה.

ז.

לקיים קשרים בינלאומיים בנישאים הקשורים למטרות העמותה ,וככל שניתן ליישם
ולהוציא לפועל החלטות האסיפה הכללית

ח.

לפרסם פרסומים ומחקרים שבתחום מטרות העמותה.

ט.

לספק כלים לקידום ולהכשרה בתחום השימור ,השיקום וההגנה של אתרים.

י.

ליזום ולהשפיע בנושאי שימור ,שיקום והגנה על אתרים המצויים בישראל ומחוצה לה.

יא.

לעסוק בתיעוד ובספרות מקצועית בנושאים הנוגעים למטרות העמותה.

יב.

לפעול כגורם מסיע הן מבחינה מעשית והן מבחינה עיונית לגופים השונים העוסקים בשימור,
שיקום והגנה על אתרים.

יג.

לערוך מגביות ,לקבל תרומות ,הלוואות ,הקצבות או מענקים מכל גורם בישראל ומחוצה
לה ,הכל לשם מימוש מטרות ופעולות העמותה.

יד.

להתקשר בהסכמים עם מוסדות ציבוריים ,גופים פרטיים ,מוסדות ממשלתיים ,רשויות
מקומיות ,תאגידים ויחידים ולהוציא לפועל הסכמים שכאלה ,לקבל כל מיני זכויות
ולהתחייב בחיובים עפ״י אותם הסכמים ,הכל כפוף למטרות העמותה ולשם קידומן של
מטרות אלה.

טו.

לקיים ,ליזום ולהשתתף בסמינריונים ,כנסים ,ימי עיון ,הרצאות וכיו״ב אירועים
הנערכים בארץ ומחוצה לה ,להקים ועדות וקבוצות עבודה כדי שיפעלו למען מטרות
העמותה.

טז.

להעסיק עובדים בשכר או שלא בשכר לשם השגת מטרות העמותה.

יז.

לעשות כל פעולה העשויה לתרום ולהועיל להשגת מטרות העמותה ובתנאי מפורש כי פעולה
זו לא תהיה למטרות מסחריות ולשם רווח כלשהו.
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חברות
 2.3סוגי חברים
חברי העמותה מתחלקים לחמישה סוגים כדלקמן:
חברים פרטיים
(א)
חברים צעירים
(ב)
תאגידים
(ג)
ידידי/עמיתי כבוד
(ד)
עמיתים
(ה)
חברי כבוד ועמיתים יהיו רשאים להשתתף בישיבות האסיפה הכללית ללא זכות
הצבעה.
״ידידי/עמיתי כבוד״  -יבחרו ע״י האסיפה הכללית בהתאם להצעת הועד המנהל.
"חבר צעיר"  -סטודנט ו/או בעל מקצוע צעיר אשר לא עברו יותר מחמש שנים מאז
סיום לימודיו האקדמאים.
״עמיתים״  -כל אדם או תאגיד המעוניין לתמוך במטרות העמותה ופעילויותיה
ולתרום תרומות כספיות ואחרות.
 2.3קבלת חברים
א.

מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס
העמותות.

ב.

החברות תהא פתוחה לכל אדם בגיר או תאגיד כשיר אשר יש לו
הכישורים הנדרשים בסעיף ( 4א) לתקנון איקומוס.

ג.

תאגידים ימנו אדם בעל כישורים מתאימים כדי שייצג את המוסד
במוסדות העמותה.

ד.

אדם או מוסד החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד המנהל של
העמותה בקשה בלשון זו:
״אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת איקומוס ,מטרות
העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את

הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה והאסיפה
הכללית של ארגון איקומוס הבינלאומי״
ה .ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד
המנהל.
 2.2זכויות וחובות של חבר
א.

חבר העמותה זכאי להשתתף באסיפה הכללית של איקומוס.

ב.

חבר העמותה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה
לו קול אחד בכל הצבעה.

ג.

חבר העמותה ,שהיה חבר בעמותה  2חודשים
מועד האסיפה הכללית ,זכאי לבחור למוסדות עמותה.

לפני

ד.

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ה.

חובת תשלום דמי החבר תחול לכל תקופת החברות ופקיעת החברות
בעמותה אינה פוטרת מסילוק תשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר
ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ו.

לאחר תשלום דמי חבר ,כל חבר בעמותה יקבל כרטיס חברות באיקומוס,
את כתבי העת של איקומוס ואת כל אותן הזכויות עליהן יחליט מדי פעם
הועד המנהל של העמותה.

ז.

חבר העמותה חייב לקיים את החלטות האסיפה הכללית והועד
המנהל ולפעול למען מטרות העמותה .כמו כן ,חייב חבר העמותה
למלא אחר החלטות ארגון איקומוס הבינלאומי.

לפחות

 2.2א זכויות וחובות של חבר צעיר
א.

חבר צעיר יהא חבר בעמותת באיקומוס ישראל בלבד ולא באיקומוס
הבינלאומי.

ב.

חבר צעיר לא יהיה זכאי לקבל כרטיס חבר בינלאומי.

ג.

חבר צעיר יהא זכאי לשלם דמי חבר מופחתים.

 2.6פקיעת חברות
החברות בעמותה פוקעת במקרים שלהלן:
א.

במות חבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -עם תחילת פירוקו.

ב.

בפרישתו מן העמותה .ולאחר שנתן על כך הודעה בכתב מראש שלא
תפחת משלושים יום והשלים את תשלום דמי החברות השוטפת.

ג.

בהוצאה מן העמותה .הועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מן
העמותה מאחד הטעמים הבאים:

)3

החבר לא שלם לעמותה את המגיע לה ממנו.

)3

החבר לא קיים את הוראות התקנון או כל החלטה אחרת של
האסיפה הכללית או של הועד המנהל.

)2

בניגוד

למטרות
בניגוד
פועל
החבר
לכללי ארגון איקומוס הבינלאומי.

העמותה

)6

החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

)5

נבצר מהחבר דרך קבע להשתתף בפעולות העמותה.

או

הועד המנהל לא יחליט על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות
נאותה להגיש את תגובתו לעניין זה בכתב.
לחבר שהוצא מן העמותה תהיה הזכות לערער על ההחלטה כאמור בפני האסיפה
הכללית.
 2.5מתן הודעות לחבר וממנו
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר
לו ביד או שישלח אליו בדואר אלקטרוני או שיישלח אליו בדואר רגיל אל מענו
הרשום בפנקס החברים.
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מוסדות העמותה
 6.3האסיפה הכללית
א.

זמן ומקום
.3

יומה ,שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי יו׳׳ר
העמותה או הועד המנהל.

.3

אסיפה כללית מן המניין תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

.2

אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ע׳י הועד המנהל על פי
דרישה בכתב של לפחות עשירית מחברי העמותה או של
ועדת הביקורת.

.6

לא כינס הועד המנהל את האסיפה הכללית שנדרשה כדין,
תוך  33ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן  ,2רשאים
הדורשים לכנסה בעצמם ,ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 2
חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס ,ככל
האפשר ,באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד
המנהל.

.5

לא כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן  ,6תכסה העמותה את
ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את
חברי הועד המנהל האחראים לאי כינוסה; כן רשאית
העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו
ממנה לחברי הועד המנהל כאמור.

ב.

הזמנה
אסיפה כללית תכונס ע׳י הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים
מראש ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.

ג.

הרכב וזכות הצבעה
האסיפה הכללית תהא מורכבת מכל חברי העמותה על סוגיהם השונים.
לידידי/עמיתי כבוד והעמיתים לא תהא זכות הצבעה.
תפקידים ומטרות

ד.

אסיפה כללית רגילה תקבע דרכי פעולה לעמותה ,תדון בפעולות הועד
המנהל ,הועדות המדעיות וועדת הביקורת; תדון על פקיעת חברותו של
חבר ועד שנעדר למעלה מ 2-ישיבות רצופות או ממחצית הישיבות
המתקיימות בשנה קלנדרית ,אלא אם אישר הועד המנהל את נסיבות
ההיעדרות; תאשר את הדוחות הכספיים ואת הדוח המילולי שיגיש לה
הועד המנהל; תבחר ביו"ר העמותה ובוועד המנהל אחת לשלוש שנים
ובועדת הביקורת אחת לשנה; וכן תגיש מועמדים לידידות/לעמיתי כבוד
באיקומוס.
ה.

מנין
אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות שליש מחברי העמותה.
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות
אף אם פחת מספר הנוכחים .לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב
בהזמנה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהא מספרם אשר יהיה.

ו.

החלטות
החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברב קולות המצביעים זולת אם החוק או
תקנון זה דרשו רב אחר לקבלתו .היו הקולות שקולים רשאי יושב ראש האסיפה
להכריע.

ז.

פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית כפי שיבחר או מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול
האסיפה.

 6.3הועד המנהל
א.

הרכב
(לפי הרשם אין אפשרות למנוע מנציגי תאגידים להיבחר בשם התאגידים)
כחברי הועד המנהל יוכלו להיבחר רק אלה החברים בעמותה במשך  2חודשים
לפחות.
לועד המנהל ייבחרו עפ׳י החלטת הועד משקיפים קבועים מבין נציגי הגופים
המוסדיים.
הועד המנהל ישמש כמזכירות לפי תקנון ארגון איקומוס הבינלאומי.
בתקופת הכהונה הראשונה יהיה הועד המנהל מורכב כולו מהחברים המייסדים.

ב.

מספר החברים

מספר חברי הועד המנהל יעמוד על  7חברים – יו"ר העמותה וכן שישה חברים
נוספים .על אף האמור לעיל ,במקרה בו יבחרו למקום השביעי בקולות שקולים
מספר מועמדים ,ייבחרו כל המועמדים שקיבלו קולות שקולים לועד המנהל ובלבד
שכתוצאה מכך לא יעלה מספר חברי הועד המנהל על  9חברים.
ג.

ד.

זמן ומקום
הועד המנהל יתכנס לפחות ארבע פעמים בכל שנה במקום כפי שייקבע ע״י יושב
ראש הועד.

תקופת הכהונה
תקופת הכהונה של הועד המנהל תהיה מיום האסיפה הכללית של ארגון איקומוס העולמי
ועד לאסיפה הכללית הבאה של הארגון.
חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש ללא הגבלה על מספר הקדנציות ,ובלבד שסך
כהונותיו לא יעלו על  6שנים.
חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע״י הודעה לועד המנהל.
לא יכהן כחבר ועד מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל ואם חדל לשמש חבר בעמותה.
האסיפה הכללית רשאית להעביר ,בכל עת ,את הועד המנהל או חבר בוועד המנהל מכהונתו.
העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו ,יכנסו פיטורין אלה רק לאחר שתבחר
האסיפה הכללית ועד חדש.
היעדרות מ 2 -ישיבות רצופות או ממחצית הישיבות המתקיימות בשנה קלנדרית תביא
לפקיעת חברות של חבר ועד וזאת אלא אם אישר הועד המנהל את נסיבות ההיעדרות.

ה.

השלמת חברי הועד המנהל
נתפנה מקומו של חבר הועד המנהל ,ייכנס במקומו חבר העמותה אשר בבחירות לועד
המנהל קיבל מספר קולות רב מיתר חברי העמותה המתמודדים ופחות מאלו שנבחרו
כחברי ועד מנהל בפועל .אם אין חבר עמותה כזה ימנה הועד המנהל חבר חדש מתוך כלל
חברי העמותה .המינוי כאמור לעיל יימשך עד גמר תקופת המנוי של הועד.
עד למינוי כזה ,רשאים חברי הועד הנותרים להמשיך לפעול כועד המנהל בעמותה.
היה ולא מינה הועד המנהל חבר חדש ,במקומו של חבר ועד אחר שפינה מקומו ,אין בכך
כדי להפקיע או לגרוע מחוקיות פעולות הועד המנהל.
חבר ועד אשר נבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא
מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ו.

ישיבות הועד המנהל
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,הזמנה להן ,המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ז.

החלטות
החלטות הועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות המצביעים.

הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות טלפוניות ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ובלבד שניתנה
לכל אחד מחברי הוועד המנהל אפשרות להביע את דעתו וההחלטה התקבלה ברוב הנדרש.
היו הקולות שקולים לא תתקבל ההצעה או שתכריע בדבר דעתו של יו״ר
הועד המנהל.
החלטת כל חברי הועד המנהל פה אחד אפשר שתתקבל גם שלא בישיבת
הועד.
ח.

פרוטוקול
הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
הפרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל יהיו פתוחים לעיון חברי העמותה
במשרדי העמותה.

ט.

תפקידים
)3

הועד המנהל יתווה תכניות פעולה למימוש מטרות העמותה
ויוציא לפועל תכניות אלה.

)3

הועד המנהל ידאג לגיוס כספים למימון פעולות העמותה ,בין
היתר ,בדרך של גיוס תרומות וכיו״ב.

)2

הועד המנהל רשאי לדון בנושאים שונים הקשורים למטרות
העמותה ולהעלות הצעות ליישומן של דרכי פעולה שונות
ולקבלת החלטות בהתאם בפני האסיפה הכללית.

)6

הועד המנהל רשאי להחליט
לפעילות השוטפת של העמותה.

הנוגעות

)5

לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית של
איקומוס הבינ״ל.

)4

הועד המנהל ינהל את הפעילות השוטפת של העמותה כפי
שזו תיקבע על ידי האסיפה הכללית ו/או על ידי הועד המנהל
הכל בהתאם ,והוא זה שיוציא לפועל את המדיניות
המותווית על ידי האסיפה הכללית והועד המנהל.

)7

הועד המנהל ידאג לעריכת הדו״חות הכספיים של העמותה,
ניהול פנקסי חשבונות ,הגשת מסמכים וכיו״ב .הועד המנהל
רשאי לייצג העמותה בפני צד ג' כלשהו .גופים ציבוריים
ופרטיים ,רשויות מקומיות ,גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים,
למנות עורכי דין לייצוג העמותה ולעשות כל פעולה העולה
בקנה אחד עם החלטות האסיפה הכללית והועד המנהל.

)8

הועד המנהל יחליט על גובה דמי החבר השנתיים וידאג
לגבייתם של דמי החבר מכל חברי העמותה.

)9

הועד המנהל ידאג לעריכת דין וחשבון כספי על כל ההוצאות
וההכנסות של העמותה ויעביר כל דין וחשבון כזה לעיונה
ואישורה של האסיפה הכללית.

)31

הועד המנהל ידון בהצעת התקציב השנתי של העמותה ,יכין
אותו ויביאו לאישור בפני האסיפה הכללית.

החלטות

שונות

)33

הועד המנהל יהיה הגורם המקשר בין העמותה לאיקומוס
הבינ״ל .הועד המנהל ידאג להעביר למזכירות איקומוס
הבינ״ל שמות החברים בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית.

)33

הועד המנהל יקים קבוצות עבודה וועדות בהתאם לצרכי
העמותה והועד.

)32

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

י.

סגן יו״ר ,מזכיר וגזבר
הועד המנהל יהיה רשאי לבחור סגן יו״ר ,מזכיר וגזבר.

יא .היושב ראש
יו״ר העמותה ייבחר על ידי חברי האסיפה הכללית אחת לשלוש
שנים והוא יהא אחראי לכינוס האסיפה הכללית והועד המנהל.
היו״ר יקבע את סדר היום של האסיפה הכללית.
היו״ר יהיה גם חבר בועדה המייעצת של איקומוס הבינ״ל.
היו״ר ייצג את העמותה ויהיה אחראי לקשרים שבין הועד המנהל
לבין המוסדות האחרים של איקומוס הבינ״ל.
היו״ר לא ישמש בתפקידו ברציפות יותר משלוש תקופות כהונה
של  2שנים כל אחת.
בסמכות האסיפה הכללית להדיח את היו״ר מכהונתו.
במקרה שהיו"ר התפטר מכהונתו ו/או חדל מלכהן ו/או נבצר ממנו
לכהן למשך תקופה ידועה מראש ,יבחר הועד המנהל באחד מחבריו
לשמש כיו"ר זמני וזאת עד להתכנסות האסיפה הכללית הבאה בא
יבחר יו"ר חדש לעמותה.
יב.

נוכחות בישיבות
בישיבות הועד המנהל יהיו נוכחים לפחות שליש מחברי הועד
המנהל ,כמו כן יוזמנו לישיבות הועד המנהל נציגים של גופים
מקצועיים הקשורים בנושא וכן יושבי ראש הועדות המקצועיות
לפי החלטת היו״ר.
היו״ר רשאי ,על פי שיקול דעתו ,להזמין מומחים מקצועיים
לקחת חלק בישיבות הועד המנהל.

 6.2הנשיא
האסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור נשיא לעמותה לתקופת כהונה של 2
שנים .הנשיא יוכל לשמש בתפקידו ברציפות תקופות כהונה נוספות.
הנשיא יהיה מוזמן לישיבות הועד המנהל מכח תפקידו.
הנשיא יכהן כיושב ראש בישיבות האסיפה הכללית.

(יש לפרט מהן סמכויותיו של הנשיא)
 6.6ועדת ביקורת
ועדת ביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית ומספר חבריה
ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית אך לא יפחת מ.3 -
ועדת הביקורת תכהן לתקופה של שנה מעת בחירתה ועד
שהאסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת חדשה.
ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ואת
פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את
המלצותיה לעניין אישורם של הדו״חות הכספיים.
ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את סדרי עבודתה ,מועד
ישיבותיה ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש ודרך ניהולן.
ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
לא יכהן כחבר בועדת הביקורת מי שאינו חבר עמותה וכן לא יכהן
כחבר ועדת הביקורת מי שמשרת את העמותה בשכר או מי
שהורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה סלון.
לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל וכחבר ועדת
הביקורת.
חבר הועדה המבקרת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל
ואם חדל לשמש חבר בעמותה.
.5

פירוק
א.

העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל
מינוי מפרק או מפרקים.
החלטה כזו צריך שתתקבל ברוב של שני שלישים מכלל
המצביעים ,בעלי זכות ההצבעה ,באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי
העמותה הודעה בכתב  33ימים מראש תוך ציון בהזמנה כי על
סדר יומה של האסיפה יוצע להחליט על פירוק העמותה.

ב.

.4

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו
נכסים ,יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת
הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק
החברות ,התשנ"ט 3999-בעלת מטרות דומות.

האסיפה הכללית של איקומוס הבינ״ל
 38מחברי העמותה יהיו בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית של איקומוס
בינ״ל .בעלי זכויות ההצבעה ייבחרו כדלקמן:
א.

כל חברי הועד המנהל.

ב.

כל חבר שיודיע  65יום מראש כל כוונתו לקחת חלק באסיפה.

ג.

יתרת בעלי זכות ההצבעה ייבחרו על ידי הועד המנהל.

לכל חברי העמותה תהא זכות להשתתף באסיפה הכללית של איקומוס.
שמות החברים בעלי זכות ההצבעה יועברו למזכירות איקומוס הבינ״ל
בהתאם לתקנון ו/או הוראות איקומוס הבינ״ל בענין זה.
כל חבר בעל זכות בחירה רשאי לתת ייפוי כח לחבר אחר אשר נוסע
לאסיפה הכללית הבינ״ל .לא יחזיק חבר ביותר מ 5 -יפויי כח בנוסף לקולו
שלו.
החברים המצביעים מטעם העמותה יהיו חברים פרטיים.
.7

ועדות מדעיות
לשם מחקר ולימוד של בעיות מסוימות בעלות אופי טכני מדעי או מקצועי,
ימונו ועדות מדעיות על פי הצעת הועד המנהל מתוך חברי העמותה.
פעילותן תאושר על ידי הועד המנהל והן יגישו דו״ח שנתי על פעילותן
לאסיפה הכללית.
לפי העניין יוזמנו לקחת חלק בפעילות הועדות המדעיות אנשים אשר יש
להם כישורים וזיקה לנושא הנדון בתחומים מקבילים לועדות המדעיות
הבינלאומיות של איקומוס ,או בתחומים נוספים עליה יחליט הועד
המנהל.

.8

שינוי התקנון
האסיפה הכללית רשאית לשנות את התקנון על ידי קבלת החלטה
מתאימה באסיפה על ידי רוב של שני שליש מהנוכחים באסיפה ,בעלי זכות
ההצבעה.

.9

תקציב
א.

הועד המנהל יקבע תקציב לעמותה.

ב.

הועד המנהל יהיה רשאי לבצע פעולות העמותה במסגרת התקציב

המאושר.
ג.
ד.

תקציב העמותה יערך בהתאם להנחיות האסיפה הכללית.
הכנסות העמותה תהיינה מהמקורות הבאים:
.3
.3
.2
.6
.5

דמי חבר שנתיים
תרומות
תמיכה ממשלתית
חוזים למחקר ומתן שירות בתחום מטרות העמותה
מקורות הכנסה אחרים שיאושרו על ידי הועד המנהל

ה.

דמי חבר

.3

גובה דמי החבר לכל סוגי חברות ייקבע מדי שנה בשנה על הועד
המנהל מתוך התייחסות לסכומים שנקבעו על ידי הועד המנהל של
איקומוס הבינ״ל ומתוך התייחסות לצרכים הכספיים של
העמותה.

.3

העמותה תעביר למזכירות איקומוס בפריז בכל שנה את הסכום
המלא של דמי החברות עבור חבריה לשנה השוטפת ,ההעברה
תתבצע לא יאוחר מהתאריך אשר נקבע על ידי איקומוס בינ״ל.

 .31מורשי חתימה
זכות החתימה בשם העמותה תהיה לשלושה מורשי חתימה עליהם יחליטו
הועד המנהל  ,בעל תפקיד היו״ר ובעל תפקיד הגזבר.
חתימה של שניים מן השלושה ,בצירוף חותמת העמותה ,יהא בכוחה
לחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

 .33חשבון בנק
העמותה תפתח חשבון בנק אחד או יותר כפי שתמצא לנכון ותייפה את
כוחם של מורשי החתימה לפעול בחשבון.
לשם משיכת כספים מהחשבון תידרש בחתימת שניים מתוך שלושת בעלי
זכות החתימה כאמור בסעיף  31לעיל.

