-1איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
תקנון
.1

שם העמותה :איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
חבר מן המניין בעמותה כל אדם בעל מינוי הממלא תפקיד במערכת החינוך הרשותית
בהתאם להסכם השכר למנהל המחלקה לחינוך אשר נחתם ביום 15.3.1995

.2

מטרות העמותה:
 2.1להקים ולקיים נציגות מוסמכת שתייצג את חברי האיגוד כלפי המעסיקים ,כלפי מרכז השלטון
המקומי ,מוסדות ההסתדרות ,משרדי החינוך והפנים משרדי הממשלה והכנסת וכל גוף אחר ,שיש לו
נגיעה בדבר ובכל הנוגע למעמדו ,סמכויותיו ,קידומו ושיפור תנאי עבודתו ,משכורתו ,רווחתו,והגנתו
המקצועית של חבר האיגוד
 2.2לדאוג לייצוג הולם של האיגוד בכל המוסדות המטפלים בעניני המינהל החינוכי.
 2.3לקדם את הידע המקצועי של חברי האיגוד על ידי ביצוע עבודות מחקר ,החלפת ידע ומידע עם מוסדות
ואירגונים בארץ ובחו"ל ,פירסום חומר בכתב בכל הקשור בתחום עיסוקי המחלקה לחינוך ברשות
המקומית.
 2.4לקיים או להשתתף בקיום ימי עיון ,כנסים ,הרצאות ,סימפוזיונים והשתלמויות בכל הקשור לשיפור
המינהל החינוכי.
 2.5לעסוק במתן עזרה ,ייעוץ ,הדרכה וביצוע מחקרים וסקרים בכל הנוגע לעניני מינהל ( מקומי או אחר)
ארגון וניהול מערכת החינוך ברשויות המקומיות או בשיתוף עם גופים אחרים.
 2.6ביצוע כל פעולה חוקית ,הקשורה במטרות האיגוד.
 2.7להקים מסגרת לחברי האיגוד שפרשו לגימלאות שתפעל במסגרת האיגוד.

.3

חברות -זכויות וחובות של חבר מן המנין
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

.4

זכאי להיות חבר מן המניין כל אדם בעל מינוי הממלא תפקיד במערכת החינוך הרשותית
בהתאם להסכם השכר למנהל המחלקה לחינוך אשר נחתם ביום  ( 15.3.1995בנספח מס' .) 2
מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות
חברי האיגוד מתחייבים לפעול עפ"י תקנון האיגוד.
חבר האיגוד  ,ששילם את דמי החבר בשנתיים האחרונות ,ראשי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה
כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה
חבר איגוד רשאי לבחור ולהבחר להנהלת האיגוד ,לועדות השונות או לועדת ביקורת ,אם שילם
את דמי החבר בשנת הכספים הנוכחית.
חבר איגוד ששילם את דמי החבר זכאי להשתתף בפעולות האיגוד ולהינות משירותיו .הנהלת
האיגוד הנבחרת רשאית להחליט על אי השתתפות חברים ,שהרשות שלהם לא העבירה את דמי
החבר לשנה מסוימת ,בפעילויות השונות.
הנהלת האיגוד תקבע את גובה דמי החבר לכל שנת פעילות ( בתיאום עם מ.ש.מ ) .שתשלומם
יהיה חובה על כל חברי האיגוד לשלם.

חבר כבוד
 4.1הנהלת האיגוד תמליץ בפני מועצת האיגוד על הענקת המעמד של חברי כבוד לאנשים שלדעתם
תרמו תרומה נכבדת לקידום מעמדו והעלאת קרנו של המינהל החינוכי בארץ .ההחלטה בדבר

הענקת המעמד של חבר כבוד תהא סופית אם אושרה ע"י מועצת האיגוד ונתקבלה ע"י המועמד.
 4.2חבר כבוד לא זכאי להיבחר ולבחור במוסדות האיגוד.
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פקיעת חברות

 5.1בהפסקת מילוי התפקיד של חבר האיגוד ,
בהתאם להסכם השכר למנהל המחלקה לחינוך אשר נחתם ביום 15.3.1995
 5.2במות החבר
 5.3בפרישתו מן העמותה .הודעת פרישה תינתן להנהלת האיגוד  30ימים מראש.
 5.4בהוצאתו מן האיגוד.
 5.5האסיפה הכללית רשאית  ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הצאתו של חבר מהאיגוד
מהסיבות הבאות:
 5.5.1החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטת האסיפה הכללית.
 5.5.2החבר פעל בניגוד למטרות האיגוד
 5.5.3החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 5.6לא תציע ההנהלה לאסיפה הכללית להוציא חבר מהאיגוד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו בפניה.לא תציע ההנהלה הפסקתה של חברות באיגוד אלא לאחר שהתרתה
בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 5.7הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת ימסרו לחבר בכתב לפי הכתובת הרשומה במשרדי האיגוד.
.6
6.1
6.2
6.3
6.4

מוסדות האיגוד
האסיפה הכללית
הנהלת האיגוד
ועדות
ועדת ביקורת

 6.1האסיפה הכללית:
 6.1.1מועד ומיקום של האסיפה הכללית יקבעו ע"י הנהלת האיגוד
 6.1.2הנהלת האיגוד מוסמכת לקבוע שהשתלמויות השנתיות תהינה כינוס האסיפה הכללית.
 6.1.3האסיפה הכללית תשמע דו"ח על פעולות הנהלת האיגוד והועדות השונות ותדון בדו"ח.
 6.1.4האסיפה הכללית לא תיפתח אם לא נוכחו לפחות  25%מחברי האיגוד .היה ומניין זה נוכח
בפתיחה האסיפה רשאית להמשיך בדיונה ולקבל החלטות אף אם מספר הנוכחים פחת.
 6.1.5לא התכנס המניין האמור לפי סעיף  6.1.4בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה .הרשות בידי
היו"ר לדחות פתיחת האסיפה במחצית השעה ואז תחשב האסיפה לחוקית בכל מספר
משתתפים.
 6.1.6האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האיגוד את יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
 6.1.7החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים הרשאים להצביע
(לפי סעיף  ) 3יהיו קולות שקולים רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
 6.1.8החלטות האסיפה הכללית יכולות להתקבל גם בהודעה לחברים באמצעות אתר האינטרנט
ו/או בדאר אלקטרוני ( ) Email
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 6.2.1הרכב הנהלת האיגוד:
יו"ר האיגוד
 3ערים גדולות
ערים אחרות
מ"מ גדולה ( מעל  12000תושבים)
מ"מ קטנה ( מתחת  12000תושבים)
מועצות אזוריות
המגזר הלא יהודי
הגל הרך /ג"י
פנסיונרים
ס"ה

– בחירה ישירה
  2מועמדים  5מועמדים  2מועמד  1מועמד  2מועמדים  4מועמדים (  1ג"י )  2מועמדים  1מועמד 20חברי הנהלת האיגוד

 6.2.2משך תקופת כהונת הנהלת האיגוד יהיה  4שנים
 6.2.3הנהלת האיגוד תכהן מיום הבחירות באסיפה הכללית ועד לאסיפה כללית אחרת אשר תבחר
הנהלה אחרת .חבר הנהלת האיגוד היוצא יכול להבחר להנהלת האיגוד החדשה.
 6.2.4חבר הנהלת האיגוד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב להנהלת האיגוד.
 6.2.5יתפטר חבר הנהלה ,יתפוס את מקומו מי שקיבל את מס' הקולות אחריו ברשימה.
 6.2.6חבר הנהלת האיגוד שאינו משתתף בישיבות ההנהלה במשך  3פעמים ברציפות ולא הודיע
ליו"ר האיגוד את הסיבה  ,תדון הנהלת האיגוד באי המשך כהונתו כחבר הנהלת האיגוד.
היה והחליטה ההנהלה על אי המשך כהונתו של חבר הנהלה  ,הוא יקבל על כך הודעה בכתב
ותנתן לו האפשרות לנמק את אי השתתפותו .הנימוקים לא יתקבלו  ,יבחר במקומו מי שהיה
אחריו ברשימה לפי סעיף . 6.2.5
 6.2.7הנהלת האיגוד רשאית להסדיר בעצמה את מועד הישיבות ,ההזמנה לישיבות המנין הדרוש
בהן ודרך ניהולן.
 6.2.8החלטות הנהלת האיגוד יתקבלו ברוב קולות המצביעים בישיבת ההנהלה .יהיו קולות שקולים
יכריע היו"ר.
 6.2.9מבין חברי הנהלת האיגוד יבחרו סגן יו"ר גזבר ומזכיר ויו"ר הועדות.
 6.2.10הנהלת האיגוד תנהל פרוטוקול בישיבותיה והחלטותיה שיופץ בין חברי האיגוד לרשות חברי
האיגוד.
 6.2.11ההנהלה רשאית לצרף לשורותיה חברים בהתאם לצורך ולענין ובלבד שס"ה חברי ההנהלה
לא עילה על  20חברים.אין חבר ברשימה ,תבחר ההנהלה חבר לתפקיד מתוך חברי האיגוד
עפ"י קבוצת הבחירה.
 6.3ועדות האיגוד
 6.3.1הנהלת האיגוד רשאית למנות ועדות שונות שתהיינה מורכבות מחברי ההנהלה ומחברי האיגוד
ולהאציל עליהן מסמכויותיה.
 6.4ועדת ביקורת
 6.4.1חברי ועדת הביקורת יבחרו מחברי האיגוד בתנאי שאינם חברי הנהלה.
 6.4.2האסיפה הכללית רשאית לבחור רו"ח שיבקר את ספריה במקום ועדת ביקורת.
 6.5ועדת אתיקה
חבר המבקש לקבול/לטעון בפני ועדת אתיקה יפנה למשרדי האיגוד בסמכות יו"ר האיגוד לברר את
הטענות באופן פנימי או להעביר את הקובלנה תוך  40יום לועדת האתיקה של הסתדרות המורים  -בית
הדין.
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מערך הכספים
הפעילות באיגוד תמומן מההכנסות של דמי החבר.
האיגוד יפעל לגיוס תמיכות ,הקצבות ,תרומות  ,מענקים ,תשלום עזבונות מאת גופים ויחידים
במדינת ישראל ומחוצה לה.
נכסי האיגוד והכנסותיו משמשים אך ורק למטרות העמותה.
חלוקת רווחים או טובות הנאה בצורה כל שהיא אסורה
כל הכספים שיתקבלו עבור האיגוד יופקדו בחשבון האיגוד .
כל ההוצאות לתיפעול האיגוד יוצאו מחשבון האיגוד לפי הנחיות רו"ח של האיגוד.
מידי שנה יערך תקציב לאיגוד ולא תעשה כל הוצאה אלא במסגרת התקציב ו/או החלטה
מיוחדת בישיבת הנהלת האיגוד.
האיגוד ינהל ספרי חשבונות לפי הנחיות הרו"ח וירשמו בהם כל ההכנסות וההוצאות של האיגוד
הנהלת האיגוד תחליט על מורשי חתימה מטעם האיגוד
חתימת מורשי החתימה בצירוף חותמת האיגוד תחייב את האיגוד לכל דבר וענין.
אחת לשנה תגיש הנהלת האיגוד לאסיפה הכללית דין וחשבון כספי שיוכן ע"י רו"ח של האיגוד
לשנה החולפת בליווי דו"ח על פעולות הנהלת האיגוד.
שינוי התקנון
כל החלטה על שינוי התקנון תתקבל על ידי האסיפה הכללית של האיגוד שתתכנס לפי סעיף 6.1
אם הצביעו בעדה רוב החברים באותה אסיפה.

.9
9.1
9.2

פירוק האיגוד
האיגוד יפורק מרצון אם החליטו על כך באסיפה כללית שכונסה במיוחד לצורך זה ,לפי סעיף 6.1
לא פחות מ 75% -ממספר החברים המשתתפים באסיפה.
פורק האיגוד עפ"י ההחלטה הנ"ל.נשארו בו נכסים גם לאחר שסולקו כל חובותיו ,יועברו הנכסים
כמתנה ללא תמורה למוסד ציבורי אחר ולא יחולק בין חבריו.

