תקנ ון העמ ותה
"מ ו"ח – א רג ון מ ו רים וח וק רים בא וני ב רסיטה הע ב רית" ע .ר מספ ר 580169837

 .1שם הא רג ון :מו"ח – א רגון מו רים וחוק רים באוניב רסיטה העב רית )להלן" :הא רגון"(.

 .2מען הא רג ון :האוניב רסיטה העב רית ,בנין המנהלה ,גבעת רם ,י רושלים.

 .3מט ר ות הא רג ון הן:
 .3.1יי צוג חב רי הא רגון כהגד רתם להלן בתקנון זה ,וכן חב רים לשעב ר בא רגון בנושאים הקשו רים לפעילותם
האקדמית ותנאי עבודתם באוניב רסיטה.
 .3.2יי צוג האוכלוסיות דלעיל אד הוק בנושאים שונים לפי ה צו רך ,ובכלל זה:
 .3.2.1תנאי עבודה ,שכ ר ,שעות עבודה ,ספ רות מק צועית ,חופשה ,ותק ,שבתון ,פיטו רים,
ביטוחים שונים ,ביטוח לאומי ,זכויות סו ציאליות נלוות לשכ ר עבודה ,קופות ו/או
ק רנות פנסיה והשתלמות;
 .3.2.2מלגות ,מתן הלוואות ,השלמות ,שכ ר לימוד ,הקלות והנחות;
 .3.2.3שיכון ,עז רה בדיו ר ונושאי צ רכנות;
 .3.3סיוע במתן ייעוץ לחב רי הא רגון ו/או למיו צגים על ידו ,ובכלל זה ייעוץ משפטי ,חשבונאי ,פיננסי ,ביטוחי
וייעוץ מס.
 .3.4קיום קש ר עם א רגונים מקבילים בא רץ ובחו"ל.
 .3.5קידום אינט רסים אקדמיים מק צועיים וכלכליים של חב רי הא רגון ,שיפו ר זכויותיהם הסו ציאליות ואח רות,
המוקנות להם או שיוקנו בעתיד.
 .3.6שיתוף פעולה עם האוניב רסיטה העב רית בנושאי מחק ר והו ראה באוניב רסיטה כל עוד שיתוף פעולה אינו
עומד בסתי רה לאמו ר במט רות הא רגון.
 .3.7סיוע לחב רי הא רגון בתום תקופת חב רותם בא רגון בכל הנושאים הנזכ רים במט רות הא רגון.
 .3.8עידוד ייזום ,הקמה והפעלה של ק רנות השתלמות ,מחק ר והשתלמויות ,חילופי מידע ומשלחות עם מוסדות
אקדמיים בא רץ ובעולם.
 .3.9בי צוע כל פעילות שנועדה לסייע לחב רי הא רגון.

 .3.10כל מט רה חוקית אח רת בזיקה למט רות דלעיל.

 .4סמכ וי ות:
 .4.1לתכנן ,לתאם ולנהל פעולות להבטחת מט רות הא רגון.
 .4.2לנהל משאים ומתנים ,לחתום על הסכמים קיבו ציים והסד רים עם הנהלת האוניב רסיטה העב רית ,להכ ריז
על סכסוך עבודה ועל שביתה או השבתה ו צעדים א רגוניים אח רים.
 .4.3ליזום ו/או להגיש תביעות ו/או להתגונן בפני בתי משפט ,בתי דין לעבודה ,ט ריבונלים שיפוטיים ומעין
שיפוטיים ,בו ר רויות ,ליי צג ,לשכו ר שי רותי יי צוג ל צ רכים אלה ,להיות מיו צגים או ליי צג בפני כל הגו רמים
המוסדות והמש רדים.
 .4.4לשכו ר שי רותי עו רכי דין ,רואי חשבון ולקבוע את התמו רה שתשולם להם ,לשכו ר ולהעסיק עובדים בשכ ר
ולשלם שכ ר לנושאי מש רות או תפקידים.
 .4.5לעשות כל פעולה של פ רסום או הסב רה הנחו צה ומועילה לשם מימוש מט רות הא רגון.
 .4.6להתכתב ולבוא בדב רים עם כל גו רם או גוף שניתן להיעז ר בו לשם השגת מט רות הא רגון.
 .4.7לפתוח חשבונות בבנקים או במוסדות כספיים עבו ר הא רגון ובשמו ,לחתום על מסמכי פתיחת חשבון
ל רבות מסמכים נלווים ככל שיד רשו על ידי הבנקים או המוסדות הכספיים ,למשוך שיקים ,להסב אותם
ולהשקיע כספי הא רגון באג רות חוב או מט"ח או כל השקעה אח רת אש ר ימלי צו עליה יוע צי השקעות בבנקים
או במוסדות כספיים.
 .4.8ללוות כספים ל צו רכי הא רגון ולשם כך למשכן או לשעבד את רכוש הא רגון לשם מימוש המט רות בתקנון.
 .4.9להלוות כספים לחב רי הא רגון ,לסייע לחב רי א רגון הזקוקים לסיוע סו ציאלי ומשפחתי.
 .4.10להיות חב ר בתאגידים אח רים

 .5מ וס ד ות הא רג ון:
 .5.1האסיפה הכללית:
 .5.1.1ועד הא רגון יכנס אסיפה כללית לפחות אחת לשנה בקמפוס גבעת רם או בקמפוס ה ר ה צופים ,בעת
קיום הלימודים בהתאם לשנת הלימודים האקדמית של האוניב רסיטה.
 .5.1.2יו" ר ועד הא רגון יכהן גם כיו" ר האסיפה הכללית .בהיעד רו של יו" ר ועד הא רגון מן האסיפה או במק רה
בו יס רב לכהן כיו" ר האסיפה הכללית ,יכהן ס .יו" ר הועד כיו" ר האסיפה הכללית .במק רה של היעד רותם או

סי רובם של כל ה"ה הנ"ל למלא התפקיד ,תבח ר האסיפה יו" ר מבין חב רי הא רגון הנוכחים באסיפה.
 .5.1.3לכל חב ר בא רגון זכות השתתפות וה צבעה באסיפה הכללית.
 .5.1.4הודעה על אסיפה כללית רגילה תינתן  10ימים מ ראש .ההודעה תפ רט את מקום ומועד כינוס האסיפה,
ואת סד ר העניינים ונושאיהם.
 .5.1.5אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס על ידי ועד הא רגון ביוזמתו או לפי יוזמת ועדת הביקו רת או על פי
ד רישה בכתב של  1/10מחב רי הא רגון ,תוך  21ימים מהיום בו הוגשה הבקשה לועד הא רגון.
 .5.1.5.1הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין דחופה במק רה של עניין בעל חשיבות ודחיפות
מיוחדת ,וזאת בהחלטת רוב של  2/3מחב רי הועד או ד רישת ועדת הביקו רת פה אחד בכתב .הודעה על אסיפה
כזו תינתן  72שעות מ ראש ,ותפ רט את מקום ומועד כינוס האסיפה ,ואת סד ר העניינים ונושאיהם.
 .5.1.5.2שינויים בתקנון ,פיזו ר ועד העמותה ,פיזו ר ועדת הביקו רת ,פי רוק הא רגון לא יידונו באסיפה כללית
שלא מן המניין דחופה.
 .5.1.6המניין החוקי לאסיפה הכללית יהיה  1/4מחב רי הא רגון אך לא פחות מ 30 -חב רים בע צמם ובהם
לפחות שניים מחב רי הועד .אם כעבו ר רבע שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא יימ צא המניין החוקי
תתקיים האסיפה כאסיפה נדחית וייחשבו החב רים הנוכחים כמניין חוקי ובלבד ששניים מהם הנם חב רי ועד
הא רגון.
 .5.1.7בכפוף לאמו ר לעיל ה צעת החלטה שהועמדה לה צבעה באסיפה תוכ רע בה רמת ידיים אלא אם נד רשה
ה צבעה חשאית על ידי שלושים חב רים לפחות הנוכחים באסיפה או על ידי רוב החב רים הנוכחים באסיפה
הנדחית.
 .5.1.8במק רה של ה צבעה שקולה בין בה צבעה חשאית או גלויה תהיה ליו" ר האסיפה זכות ה צבעה מכ רעת.
 .5.1.9האסיפה הכללית תהיה מוסמכת להעבי ר חב רי ועד מתפקידם או מכהונתם ותפקידם .החלטה על הדחה
מכהונה בוועד תתקבל בהתאם לשיעו ר הקולות הנד רש לשינוי תקנון.
 .5.1.10האסיפה הכללית רשאית למנות נ ציגים מהאסיפה הכללית לוועד.
 .5.1.11החב רות בוועד היא עד למועד בחי רת חב רים למוסדות הא רגון ,כקבוע בתקנון זה.
 .5.2ה וע ד:
 .5.2.1הועד ימנה לא פחות מ 9 -חב רים כולל היו" ר וסיו" רים ,אש ר יבח רו בבחי רות כלליות .יו" ר וסיו" רים
ישתייכו כל אחד למגז ר אח ר ,כהגד רתם בסעיף  .9.2במידה שהועמד לבחי רה סיו" ר אחד בלבד )בנוסף ליו" ר(,
תוכל האסיפה הכללית ה ראשונה שתתכנס לאח ר הבחי רות למנות סיו" ר אחד נוסף מבין חב רי הוועד ,ובלבד
שיו" ר וסיו" ר לא ישתייכו לאותו מגז ר.
 .5.2.2המפתח לבחי רה לוועד יהיה כדלקמן :לכל  100חב רים במגז ר – ימונה חב ר ועד אחד לאותו מגז ר

)מעוגל כלפי מעלה(; כל חב ר יוכל לבחו ר נ ציגים מהמגז ר אליו הוא משתייך בלבד.
 .5.2.3לא הו צגה מועמדות של תשעה חב רים לועד ,יכהנו כחב רי ועד בנוסף לנבח רים חב רי ועד שימונו על ידי
האסיפה הכללית ,כאמו ר בסעיף  5.1.10לעיל.
 .5.2.4הבחי רות יהיו כלליות כאש ר תקופת הכהונה תהיה שנה .כל עוד לא נבח ר ועד חדש ,ימשיך הועד היו צא
בתפקידו.
 .5.2.5המניין החוקי לישיבות הועד יהיה חמישה חב רי ועד ,ובלבד שאחד מהם הוא היו" ר או מי מהסיו" רים
וככל שלמגז ר נ ציגים בועד ,אחד מהם יהא נוכח.
 .5.2.6אם כעבו ר רבע שעה מן המועד שנקבע לישיבת וועד לא יימ צא המניין החוקי ,ייחשבו חב רי הוועד
הנוכחים כמניין חוקי ובלבד שיו" ר הוועד וסיו" ר נוכחים או שני סיו" רים נוכחים.
 .5.2.7ישיבות ועד תקוימנה בין בנוכחות פיזית של חמישה חב רי הועד כאמו ר בסעיף  .5.2.5לעיל ובין
באמ צעות קיום הישיבה באותו ה רכב נוכחים באמ צעות שימוש בכל אמ צעי תקשו רת ,כך שכל המשתתפים
באסיפה ,יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
 .5.2.8יו" ר הא רגון והסיו" רים ימונו כמו רשי חתימה מטעם הא רגון וחתימה של יו" ר הא רגון ב צי רוף חתימת
אחד מהסיו" רים וחותמת הא רגון תחייב את הא רגון לכל דב ר ועניין.
 .5.2.9הועד יהיה מוסמך לקבוע שכ ר  ,תמו רה כספית ותנאי עבודה למי שמועסק על ידי הא רגון או נותן לו
שי רותים.
 .5.2.10הוועד יהיה מוסמך לקבוע שיעו ר התשלום ליו" ר הוועד ולסיו" רים בגין השתתפות בישיבות הוועד ,וכן
תשלום ליו" ר עבו ר פעולות יי צוגיות שהוא מב צע .שיעו ר התשלום יובא לאישו ר בפני האסיפה הכללית.
 .5.2.11הועד יהיה מוסמך למנות מפעם לפעם ועדות משנה המו רכבות מחב רי הועד או מחב רי הא רגון ולמסו ר
לועדות אלה את הטיפול בחלק מענייני הא רגון ובכל העניינים שנמס רו לועדות אלה תהיינה להן הסמכויות כפי
שפו רטו בהחלטת הועד.
הועד יהיה רשאי בכל עת לבטל הועדות או לשנות מהסמכויות שהוענקו להן .כל ועדה תמנה לא פחות משלושה
חב רי א רגון או ועד .הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ואישו רה את פי רוט ועדות המשנה אולם הן תוכלנה
להתחיל לפעול בגבולות סמכויותיהן גם בט רם התקבל אישו ר האסיפה הכללית .הועד יהיה רשאי לשכו ר
שי רותי יוע צים חי צוניים בתשלום לועדות המשנה במידה ואלה נחו צים לפעילות סדי רה של הועד או של ועדות
המשנה .הוועד רשאי להא ציל מסמכויותיו רק לוועדות המו רכבות מחב רי הוועד .כל וועדה אח רת תחשב וועדה
מייע צת.
 .5.2.12הועד הוא הגוף המיי צג ומנהל את הא רגון ובידו כל הסמכויות הנד רשות למימוש מט רותיה ובי צוען.
 .5.2.13הועד יהיה מוסמך להכ ריז על סכסוך עבודה ועל צעדים א רגוניים ולחתום על המסמכים הד רושים לשם
כך.
 .5.2.14הועד יהיה מוסמך לחתום על הסכמים קיבו ציים או הסד רים מול האוניב רסיטה.

 .5.2.15הועד יהיה רשאי לחכו ר ,לשכו ר ול רכוש בכל ד רך אח רת נכסי דלא-ניידי ,לשכו ר שי רותים ,להשכי ר,
לשעבד להעבי ר בכל ד רך נכסים כאלה בשם הא רגון
 .5.2.16הועד יהיה רשאי לחתום באמ צעות מו רשי חתימה על מסמכים ל רבות ,אך מבלי לג רוע ,התחייבויות
כספיות ,ל רבות מסמכים הנד רשים לפתיחת חשבונות בבנקים או במוסדות כספיים וכן על כל המסמכים
הנד רשים לשם ניהולם של חשבונות אלה.
 .5.2.17הועד יהיה רשאי לקבוע מסי חב ר ואת אופן תשלומם.
 .5.2.18הועד יאש ר קבלת חב רים חדשים לא רגון.
 .5.2.19כל הה צבעות בועד יוכ רעו ב רוב קולות .במק רה של ה צבעה שקולה תכ ריע דעתו של יו" ר הא רגון.
 .5.2.19.1על אף האמו ר בסעיף  ,5.2.19במק רה של ה צבעה שקולה בנושא הנוגע בעיק ר לחב רי מגז ר מסוים
תכ ריע דעתו של סיו" ר או יו" ר השייך לאותו מגז ר.
 .5.2.20הועד רשאי ל צ רף אליו חב ר ועד מתוך כלל חב רי הא רגון במקום חב ר ועד שמקומו התפנה מכל סיבה
שהיא .תוקף כהונת חב ר ועד שמונה בד רך זו יהיה עד לכינוס האסיפה הכללית הבאה.
 .5.2.21לא יכהן כחב ר ועד מי שאינו חב ר בא רגון ומי שהו רשע בעבי רה שיש עמה קלון.
 .5.2.22הועד ינהל בסיוע רואה חשבון חי צוני או מבק ר ששי רותיו ישכ רו לשם כך ,פנקסים וספ רים כמתחייב
מהו ראות חוק העמותות ,פקודת מס הכנסה ותקנותיה וכל דין וביניהם ספ ר חב רי הא רגון שיכלול שמו של כל
אחד מהם ,מענו וזהותו ,תא ריך תחילת כהונתו ופקיעתה ,ספ ר פ רוטוקולים מישיבות הועד והאסיפות הכלליות,
ספ ר החלטות ,חליפות מכתבים בנושאי הא רגון ,חשבון הו צאות והכנסות .כל ספ רי הא רגון יהיו פתוחים לעיון
חב רי הא רגון וישמ רו במש רדי הא רגון.
 .5.3וע דת ביק ו רת:
 .5.3.1האסיפה הכללית השנתית תבח ר בה צבעה גלויה שני חב רי א רגון כחב רי ועדת ביקו רת כמפו רט בסעיף
 13להלן.
 .5.3.2ועדת הביקו רת תבק ר את פעולות הא רגון והועד בכללו ,תיתן דו"ח על פעולותיה בפני האסיפה הכללית
ה רגילה ותפקח על ניהול החשבונות והכנת מאזן שנתי ות ציג ממ צאיה לאסיפה הכללית .שבועיים לפני ה צגת
הדו"ח בפני האסיפה הכללית יו צג הדו"ח בפני הועד.
 .5.3.3חב רי ועדת הביקו רת לא יכהנו בעת ובעונה אחת כחב רי ועד הא רגון.
 .5.3.4ח רף האמו ר לעיל ,הביקו רת תבו צע גם ע"י רואה חשבון או גוף מבק ר אח ר שאוש ר ע"י ה רשם,
ששי רותיו יישכ רו לשם כך על ידי הא רגון.

 .6סגן י ו" ר הא רג ון:
 .6.1לא רגון ייבח רו עד סגן יו" ר אחד מכל מגז ר בבחי רות כמפו רט בסעיף  5.2לעיל:
 .6.2סגני היו" ר ייבח רו מתוך המגז רים שיו" ר הא רגון אינו משתייך אליהם .כל חב ר א רגון יבח ר סיו" ר
מהמגז ר אליו הוא משתייך בלבד.
 .6.3סגני יו" ר ישמשו כממלאי מקומו של היו" ר ,בתיאום מ ראש עם היו" ר ו/או בהחלטת ועד ,במידת ה צו רך.
 .6.4כל סגן יו" ר יסייע ליו" ר הא רגון בניהול השוטף של הא רגון.
 .6.5בנוסף ,יהיה כל סגן יו" ר אח ראי על תיאום ,איסוף מידע ועמידה בקש ר עם חב רי הא רגון בהקש ר למגז ר
אליו הוא משתייך.
 .6.6בכל מק רה בו יתפט ר יו" ר הועד ו/או סגנו מכל סיבה שהיא ,בט רם תום תקופת כהונתו ,תמנה האסיפה
הכללית חב ר ועד אח ר תחתיו אש ר ימלא את מקומו באופן זמני עד לתום תקופת כהונתו של יו" ר ו/או סיו" ר
הועד היו צא.

 .7בחי ר ות :ועד הא רגון ,יו" ר הועד ,סיו" רים ,וועדת הביקו רת
 .7.1הבחי רות לועד הא רגון יע רכו באסיפה יו צאת מן הכלל שתכונס באותו יום בכל קמפוס שבו מלמדים
למעלה מחמישים חב רי א רגון ,לא לפני השבוע השלישי של הסמסט ר ה ראשון ולא יאוח ר מהשבוע השלישי של
הסמסט ר השני .הועד החדש יחל לכהן רק לאח ר שיאוש ר באסיפה הכללית שתתקיים לאח ר הבחי רות .אסיפה
כללית לאח ר הבחי רות תכונס לא יאוח ר משבועיים מיום הבחי רות.
 .7.1.1על אף האמו ר בסעיף  ,7.1יוכל הוועד להחליט על דחיית מועד הבחי רות בנסיבות מיוחדות ,ובכל מק רה
לא יאוח ר מסוף הסמסט ר השני.
 .7.2תו צאותיהן הסופיות של הבחי רות תפו רסמנה רק לאח ר סיום הבחי רות בכל הקמפוסים.
 .7.3הבחי רות תהיינה חשאיות ותיע רכנה בקלפי ,לאח ר זיהוי הבוח רים .הבחי רות תיע רכנה בפיקוחה של ועדת
הביקו רת.
 .7.4מועמדות לחב רות בוועד תוגש למזכי רות הא רגון עד שבועיים לפני הבחי רות ותפו רסם בין חב רי הא רגון.
 .7.5כל חב ר בא רגון רשאי לה ציג מועמדותו לחב רות בוועד.
 .7.6כל חב ר בא רגון רשאי לה ציג מועמדותו לתפקיד יו" ר/סיו" ר.
 .7.7כל חב ר בא רגון רשאי לה ציג מועמדותו לחב רות בועדת ביקו רת ובלבד שאינו חב ר ועד.
 .7.8הבחי רה תבו צע על ד רך סימון בטופס הבחי רה:

 .7.8.1יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד יו" ר.
 .7.8.2יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד סיו" ר )בהתאם למגז ר(.
 .7.8.3יסומנו עד שלושה מבין המועמדים לחב רות בוועד )בהתאם למגז ר(.
 .7.9במידה ו 2/3 -מחב רי הוועד יתפט רו ייחשב הדב ר כאילו התפט ר הועד כולו ותתקיימנה בחי רות חדשות
לוועד ולתפקיד היו" ר תוך  30יום כמ צוין בסעיף .8.1
 .7.10הודעה בכתב בדב ר תו צאות הבחי רות תינתן ע"י היו" ר היו צא )או המכהן אם זה לא עמד לבחי רה או
נבח ר שוב( ל רשויות האוניב רסיטה.
 .7.11הבחי רות לוועדת הביקו רת תיע רכנה לאח ר ה צגה אישית של המועמדים ,ב צו רה גלויה ובה רמת ידיים.
 .7.12על אף כל שפו רט לעיל ,מינוי חב רי וועד מבין חב רי הא רגון יכול להתב צע באסיפה כללית בה צבעה גלויה
כאמו ר בסעיף  ,5.1.10ובתנאי ששמות המועמדים הו צגו בסד ר היום של האסיפה.

 .8התפט ר ות ופיט ו רין של ח ב רי ה ו וע ד
 .8.1התפט ר הוועד ט רם סיום כהונתו והו צגה התפט רות זו ועילותיה בפני אסיפה כללית ,או הובע אי אמון
בוועד על ידי אסיפה כללית מיוחדת ,שנתכנסה ואש ר סעיף זה היה על סד ר יומה ,תבח ר אסיפה כללית מיוחדת
זו ,בוועד זמני שיפעל עד סיום תקופת הכהונה ה רגילה של הוועד שהתפט ר או שהובע בו אי אמון .בכל מק רה
ישמש הוועד המתפט ר ,או שהובע אי אמון בפעולתו ,כוועד מעב ר עם כל סמכויותיו עד שוועד חדש נכנס
לתפקידו.

 .9ח ב ר ות בא רג ון:
 .9.1חב ר בא רגון יוכל להיות כל אסיסטנט ,מד ריך ,עוז ר הו ראה ,מו רה מן החוץ ,עמית הו ראה ,עובד הו ראה,
מלגאי ,מו רה או חוק ר בד רגה מקבילה שנתקבל לעבודה או אוש רה מלגתו על ידי רשויות האוניב רסיטה
העב רית ,בהיקף מינימלי של מש רה או מלגה כפי שייקבע על ידי ועד הא רגון .כמו כן ייחשב חב ר א רגון כל מי
שעובד באוניב רסיטה העב רית לשם הו ראה ו/או מחק ר וחב רותו אוש רה על ידי ועד הא רגון .החב רות תימשך עד
תום סמסט ר שלאח ר המועד בו הסתיימה עבודתו באוניב רסיטה.
 .9.2חב רי הא רגון יסווגו למגז רים כדלקמן:
 .9.2.1דוקטו רנטים – סטודנטים באוניב רסיטה הלומדים לק ראת תוא ר דוקטו ר.
 .9.2.2מסט רנטים  -סטודנטים באוניב רסיטה הלומדים לק ראת תוא ר מוסמך.
 .9.2.3תלמידי בוג ר  -סטודנטים באוניב רסיטה הלומדים לק ראת תוא ר בוג ר.
 .9.2.4חוק רים ,עמיתי הו ראה ומו רים מן החוץ.
 9.2.5עובדי הו ראה.

 9.2.6במק רה של ספק לגבי שיוכו של חב ר א רגון למגז ר מסוים ,מוסמך וועד הא רגון לקבוע שיוכו המגז רי.
 .9.3החב רות בא רגון הנה ללא מגבלת זמן ובכפוף לאמו ר בתקנון זה לגבי הפסקת חב רות או סיומה ,וזאת החל
ממועד קבלת חב ר הא רגון להו ראה או מחק ר באוניב רסיטה ,ובכלל זה הו צאת כתב מינוי ,או אישו ר מלגתו.
 .9.4מספ ר חב רי הא רגון לא יפחת מתשעה.
 .9.5ההחלטה בדב ר קבלת חב ר לא רגון נתונה בידי ועד הא רגון.
 .9.6לא קיבל הועד את מי שביקש להיות חב ר בא רגון ,רשאי הוא לע רע ר על ההחלטה בפני האסיפה הכללית
הק רובה.

 .10פקיעת ח ב ר ות בא רג ון:
 .10.1במות החב ר.
 .10.2בפ רישה מ ר צון
 10.3משחדל החב ר מכשי רותו להיות חב ר א רגון כמפו רט בסעיף  9.1לעיל ,ואולם אם החב ר הוא עובד
האוניב רסיטה העב רית בהו ראה ו/או מחק ר ו/או מילגאי תפקע חב רותו רק בחלוף סמסט ר מהמועד בו הסתיימה
עבודתו.
 .10.4בהו צאה מן הא רגון ,בהחלטת האסיפה הכללית בהמל צת הועד ובתנאי כי התקבלה ב רוב של ¾
מהנוכחים באסיפה .וזאת מן הטעמים כדלקמן:
 .10.4.1החב ר לא שילם לא רגון את דמי החב ר או מסי החב ר המגיעים לא רגון.
 .10.4.2החב ר לא קיים הו ראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
 .10.4.3החב ר פעל בניגוד למט רות הא רגון.
 .10.5לא תידון ותוחלט הו צאת חב ר מן הא רגון אלא לאח ר שניתנה לחב ר ההזדמנות להשמיע דב ריו בפני
הועד ולאח ר שהועד הת רה בחב ר ונתן לו זמן סבי ר לתיקון המעוות .לא הופיע החב ר לשימוע או וית ר על זכותו
לשימוע ייחשב הדב ר כאילו בו צע לו שימוע.

 .11זכ וי ות הח ב רים:
 .11.1להשתתף בכל פעולות הא רגון.
 .11.2להשתתף באסיפות הכלליות ובה צבעות.

 .11.3לבחו ר ולהיבח ר למוסדות הא רגון.

 .12ח ו ב ות הח ב רים:
 .12.1לשמו ר על האינט רסים של הא רגון ולפעול למען קידומו.
 .12.2להשקיע ממ ר צם ומכוש רם לקידום פעולות הא רגון בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס אמ צעים
לפעולות הא רגון.

 .13דמי ח ב ר/מסי ח ב ר:
 .13.1ועד הא רגון יקבע כאמו ר בתקנון זה את סכומם של דמי החב ר/מסי החב ר אש ר ישולמו ע"י חב רי הא רגון
ואש ר ניתן יהיה לגבותם במיש רין ו/או ע"י ניכוי במקו ר ממשכו רת או מלגת חב רי הא רגון לפי החלטת הועד.
 .13.2פיג ר חב ר בתשלום דמי החב ר/מסי החב ר במשך  60ימים או לא שילם דמי חב ר חד פעמיים בתוך 60
ימים מיום ההחלטה בנדון ,לא יהיה זכאי להשתתף בה צבעות ובחי רות לא רגון ומוסדותיה והועד רשאי להחליט
בדב ר אי מתן עז רה לחב ר או לנקוט כנגדו בהליכים משמעתיים ו/או להו ציאו מהא רגון.

 .14כספים
 .14.1מקו רות ההכנסה של הא רגון יהיו כדלקמן:
 .14.1.1מס/דמי חב ר חד-פעמי ו/או חודשי או שנתי על פי החלטת הועד.
 .14.1.2ת רומות ומענקים שיתקבלו מגופים פ רטיים ,גופים ציבו ריים ,תאגידים ומוסדות .פנקסי החשבונות
יכללו פי רוט הת רומות בסכום ושם התו רם.
 .14.1.3הכנסות מפעולות ואי רועים.
 .14.1.4הכנסות מהשקעות.
 .14.1.5כספים המ צויים בחזקת כל אחד מא רגוני או נ ציגויות המגז רים המיו צגים בא רגון.
 .14.2הא רגון ינהל באמ צעות הועד פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את פעולותיו .כל חב ר בועדת
הביקו רת יהיה רשאי לד רוש ולעיין בפנקסי החשבונות ובמסמכים אליהם הם מתייחסים ולקבל מכל חב ר ועד
או א רגון מידע הד רוש למילוי תפקידו ופ רטים על מסמכים שב רשותם הקשו רים לניהול כספי הא רגון.
 .14.3אחת לשנה יע רוך הא רגון דו"ח כספי על פעולותיו ודו"ח זה יבוק ר על ידי ועדת הביקו רת .הדו"ח הכספי
יוגש לאישו ר האסיפה הכללית השנתית.

 .14.4הדו"ח השנתי יועב ר ל רשם העמותות כשהוא מאוש ר בחתימת מו רשי החתימה.
 .14.5כספי הא רגון ונכסיו ישמשו אך ו רק למט רותיו ולא יחולקו בין חב ריו בכל צו רה שהיא.

 .15כה ונה:
מלבד אם נאמ ר אח רת בתקנון זה תקופת הכהונה לכל רשות בא רגון היא שנה אולם ה רשות תמשיך בפעולתה
עד אש ר תתחיל לכהן רשות מחליפה אף אם כהונה זו תעלה על שנה אחת.
הודעה על שינוי מענו של הא רגון ,על בחי רת חב ר או מינוי חב ר או מינוי ועדת הביקו רת או חב ר ועד ,העתק
מהחלטת האסיפה הכללית בדב ר שינוי תקנון ,או שינוי שם הא רגון ,או מט רותיו או עותק החלטה בדב ר
ה רשאים לחתום בשם הא רגון ,העתק מהדו"ח הכספי ב צי רוף המל צות ועדת הביקו רת או הגוף המבק ר וכל
מסמך אח ר שנד רש על פי התקנות או החוק ,ישלחו בתוך  30יום ממועד האי רוע אל רשם העמותות.

 .16שינ וי תקנ ון הא רג ון
החלטה על תיקון ו/או תוספת )להלן" :שינוי"( לתקנון הא רגון תתקבל באסיפה הכללית רגילה או מיוחדת ב רוב
של ) 3/4שלושה רבעים( מקולות חב רי הא רגון המשתתפים בה צבעה ובלבד שמספ ר המשתתפים בה צבעה לא
יפחת מ 30 -חב רים מכלל חב רי הא רגון לפי החלוקה של  1/3דוקטו רנטים 1/3 ,מסט רנטים ותלמידי בוג ר ו-
 1/3מו רים שאינם תלמידים ,או מח צית ממספ ר חב רי הא רגון הנמוך מביניהם .האמו ר לעיל יחול בתנאי כי
בסד ר היום של האסיפה נכלל סעיף בדב ר שינוי התקנון וכי פו רסמו הסעיפים בהם מו צעים השינויים.

 .17פי ר וק הא רג ון:
 .17.1האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על פי ה צעת הועד על פי רוק הא רגון ב רוב של  2/3מקולות
המשתתפים בה צבעה שעליה ניתנה לכל חב רי הא רגון הודעה של  21ימים מ ראש ובלבד שנכחו בה צבעה לא
פחות מ 30 -חב רים תוך ציון מפו רש בסד ר היום  -ה צעה לאסיפה הכללית לפי רוק הא רגון.
 .17.2היה ולא נמ צא מניין כנ"ל תתקיים אסיפה נדחית מח צית השעה לאח ר מכן ובאסיפה זו
יכ ריעו ¾ מקולות המשתתפים.
 .17.3במק רה של פי רוק הא רגון יועב רו נכסיו על פי קביעת הועד ובאישו ר האסיפה הכללית לגוף ציבו רי או
א רגון בעלת מט רות זהות או דומות.

אוש ר ביום _________
יו" ר הא רגון

ס .יו" ר הא רגון

ס .יו" ר הא רגון

_______________

_______________

_______________

