אגודת דורשי הטכניו בישראל

תקנו

נוסח מעודכ ליו  28בנובמבר  2006חיפה ,תשס"ז
כולל תיקוני שאושרו בישיבת האסיפה הכללית שהתקיימה ביו  9בנובמבר 2009
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תקנו אגודת דורשי הטכניו בישראל
 .1ש האגודה :אגודת דורשי הטכניו בישראל )ע"ר( )להל" :האגודה"(.
 .2הכתובת:

חיפה ,בני קנדה ,הטכניו
המע למכתבי :קריית הטכניו ,חיפה 32000

 .3מטרות האגודה:
 .3.1לטפח יחסי גומלי בי המשק הישראלי ותושבי מדינת ישראל לבי הטכניו ,מכו
טכנולוגי לישראל & למע ביסוסו ופיתוחו של הטכניו.
 .3.2לעודד תמיכה כספית ואחרת בטכניו על ידי גורמי חו' ולקד את פעילות המחקר בו.
 .3.3לסייע לסטודנטי בטכניו בקידו לימודיה ורווחת.
 .3.4לסייע לטכניו בגיוס מקורות למימו תשתיות ,מחקר והוראה בתחומי ההנדסה,,
המדע ,הארכיטקטורה והרפואה ובכל יתר התחומי הנחקרי ונלמדי בטכניו.
 .3.5לסייע לטכניו בהסברת חשיבותו וחיוניותו לכלכלת המדינה ,בטחונה ועוצמתה.
 .3.6לפעול לחיזוק מעמדו החברתי והאקדמי של הטכניו כמוסד מוביל בתחומו ולפיתוח
הקשר הזיקה שבי הטכניו לתורמי תושבי ישראל.
 .3.7לסייע בכל פעולה שתידרש לש פיתוחו ,הרחבתו ,בינויו ושגשוגו של הטכניו.
 .3.8ליזו פעילויות תרבות ,הרצאות ,ימי עיו ,פרסומי וכד' בהקשר לנושאי המנויי
לעיל.
 .4סמכויות האגודה:
 .4.1לעמוד בקשרי ע הטכניו ומוסדותיו ולהוות קשר בינו לבי תושבי המדינה.
 .4.2לאתר ולכנס את ידידי הטכניו ודורשיו בישראל וכפי שיידרש ,על&מנת לעודד את
פעילות למע הטכניו.
 .4.3להעמיד לרשות הטכניו למימו פעולותיו ,בי במישרי ובי באמצעות קרנות שונות,
את כל הכנסות האגודה לאחר ניכוי הוצאותיה & לש השגת המטרות לה נועדו
הכנסות אלה.
 .4.4להתרי ,ולגייס כספי ותרומות בכס -או בשווה&כס -ממוסדות ופרטי בי שה
חברי האגודה ובי שאינ נמני עליה.
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 .4.5להוציא לאור ו/או להפי' פרסומי בכל הנוגע לטכניו ,מכו טכנולוגי לישראל ,ו/או
להשכלה והמחקר הטכנולוגי בישראל.
 .4.6לקבל דמי חבר ,מתנות ,הקצבות עבור מלגות ,פרסי והלוואות ,עזבונות ,ירושות,
עזבונות בחיי ,מענקי ותרומות שונות בכל צורה שהיא למטרות שהוגדרו לעיל.
 .4.7לקבל תשלומי מתורמי בהתא למטרות האגודה ,בתיאו ע מוסדות הטכניו.
 .4.8להוות אישיות משפטית הרשאית לקבל ולהחזיק ברכוש נד ובלתי נד לצורכי מטרות
האגודה ולרשו על שמה את הרכוש הזה בלשכת רישו מקרקעי.
 .4.9לארג סיורי )באר' ובחו"ל( ,הרצאות ,ימי עיו ואירועי חגיגיי ,להפיק כתבי&עת
ופרסומי אחרי ,להתקשר ע יחידי ,ציבוריי ,וע מוסדות מדעיי ,חינוכיי
ותרבותיי ,לייסד סניפי לאגודה במקומות שוני באר' ובדר /כלל לפעול כל מיני
פעולות שיש בה באופ ישיר או בעקיפי ,משו סיוע להגשמת מטרות האגודה.
 .4.10לעמוד במגע ע מוסדות וארגוני המאגדי מהנדסי בכלל ובוגרי הטכניו בפרט –
לרכז פעולותיה למע הטכניו ולייצג כלפיה את מוסדות הטכניו.
 .4.11לפעול בהתא להחלטות מוסדות האגודה לצורכי הגשמת מטרותיה.
 .5הכנסות האגודה:
 .5.1הכנסות האגודה תבואנה מהמקורות הבאי:
.5.1.1תרומות והקצבות ממוסדות ,מיחידי וממקורות אחרי באר' ובחו"ל.
.5.1.2הכנסות ממקורות אחרי.
 .5.2לחבר האגודה לא יהיה כל חלק או זכות ברכוש האגודה:
.5.2.1האגודה תשתמש בהכנסותיה מכל מקור שהוא ובנכסיה א /ורק לש קידו
מטרותיה של האגודה וביצוע פעולותיה ,בשי לב להתחייבויותיה לתורמי ,ושו
חלק מהכנסותיה ונכסיה או כל רווח מכל סוג שהוא לא ישול ולא יועבר לחברי
האגודה.
.5.2.2חבר האגודה שחדל להיות חבר – מכל סיבה שהיא – לא יהא זכאי להחזרת
התרומות שתר או תשלומי ששיל ,א שיל ,לאגודה.
.5.2.3לעול לא יהא חבר זכאי לחלק מרכוש האגודה במקרה של פירוק העמותה.
 .6החברות באגודה :
 .6.1מספר חברי האגודה יהיה עד  100איש ואישה ,ויכלול את קבוצות החברי שלהל :
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 .6.1.1חברי מתוק -תפקיד ):(6
נושאי התפקידי שלהל יהיו חברי באגודה כל עוד ה ממלאי את תפקיד :
נשיא הטכניו;
מנכ"ל הטכניו;
המשנה למנכ"ל הטכניו;
סג נשיא הטכניו לקשרי ציבור ומגביות;
ראש אג -קשרי ציבור ופיתוח משאבי בטכניו;
יו"ר ארגו בוגרי הטכניו )ע"ר(

 .6.1.2חברי המתמני על ידי נשיא הטכניו )עד (10
נשיא הטכניו רשאי להמלי' על מינוי עד  10חברי לאגודה .המלצת הנשיא טעונה
אישור האסיפה הכללית.
 .6.1.3חברי נבחרי )עד (84
האסיפה הכללית )מועצת האגודה( רשאית לצר -חברי לאגודה ולהארי /כהונת
חברי שנבחרו על ידה באופ שס /כל החברי הנמני על קבוצה זו )ביחד ע אלה
שתקופת כהונת טר הסתיימה( לא יעלה על .84
 .6.2הגשת בקשה הצטרפות
אד החפ' להיות חבר האגודה יגיש למועצת האגודה בקשת הצטרפות בזו הלשו:
"אני )ש ,מע ומספר זהות( מבקש להיות חבר באגודת דורשי הטכניו בישראל )ע"ר(.
מטרות האגודה ותקנונה ידועי לי .א אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיי את
הוראות התקנו ואת החלטות האסיפה הכללית &מועצת האגודה והועד המנהל".
 .6.3תקופת החברות
תקופת החברות באגודה כאמור בס"ק  6.1.2ו&  6.1.3לעיל הינה ל& 3שני ע אפשרות
להארכה ל&  3שני נוספות ,ללא הגבלה .האסיפה הכללית רשאית שלא להארי /כהונתנו
של חבר אשר לא הודיע על רצונו להמשי /לכה תקופת כהונה נוספת ,ובלבד שסמו/
למועד פקיעת כהונתו קיבל החברה הודעה על הפקיעה הקרבה ועל זכותו להשמיע
טענותיו בעני לפי סעי 16 -לחוק העמותות.
 .6.4הטבות
מבלי לגרוע מ האמור בסעי 5.2 -לעיל ,האגודה רשאית להעניק מדי פע הטבות שונות
לחבריה ובכלל זה השתתפות באירועי שוני של הטכניו ,כניסה לבריכת הטכניו וכד'.
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 .6.5פקיעת חברות:
.6.5.1החברות באגודה פוקעת:
.6.5.1.1
.6.5.1.2
.6.5.1.3
.6.5.1.4

במות חבר ,ובחבר שהוא תאגיד & בגמר פירוקו.
בפרישת חבר מ האגודה; הודעת פרישה תינת לוועד המנהל שלושי
יו מראש.
בהוצאת חבר מ האגודה.
בתו תקופת חברותו.

 .6.5.2האסיפה הכללית )מועצת האגודה( רשאית ,לפי הצעת הוועד המנהל ,להחליט על
הוצאת חבר מ האגודה מאחד הטעמי הבאי:
.6.5.2.1
.6.5.2.2
.6.5.2.3
.6.5.2.4

החבר לא שיל לאגודה את המגיע לה ממנו.
החבר לא קיי את הוראות התקנו או החלטה של מועצת האגודה או
הועד המנהל.
החבר פעל בניגוד למטרות האגודה.
החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלו.

 .6.6לא יציע הוועד המנהל לאסיפה הכללית )מועצת האגודה( להוציא חבר מ האגודה
מהטעמי האמורי בתקנת משנה  6.6.2.4 ,6.6.2.3 ,6.6.2.2 ,6.6.2.1לעיל אלא לאחר
שהתרה בחבר ,נת לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ,ונת לו זמ סביר
לתיקו המעוות.
" .7עמיתי" אשר אינ חברי העמותה:
 .7.1בנוס -לחברי כאמור בסעי 6 -לעיל ,רשאית האגודה לצר" -עמיתי" אשר אינ
חברי העמותה ולא תהיה לה זכות הצבעה במוסדות העמותה.
 .7.2מבלי לגרוע מ האמור בסעי 5.2 -לעיל ,ה& "עמיתי" יהיו זכאי לקבל הטבות
מטע העמותה ויהיו רשאי להשתת -בפעולות העמותה – הכל לפי שיקול דעת הועד
המנהל והחלטותיו.
 .8מוסדות האגודה:
לאגודה יהיו המוסדות הבאי:
 .8.1אסיפה כללית )מועצת האגודה(
 .8.2ועד מנהל
 .8.3וועדת ביקורת
 .9האסיפה הכללית )מועצת האגודה(:
 .9.1המוסד העליו של האגודה היא האסיפה הכללית )להל ,ג" :המועצה"( שתתכנס
במועדי הקבועי בחוק העמותות התש"מ&.1980

6

 .9.2כל חברי האגודה יוזמנו להשתת -בישיבות המועצה.
 .9.3סמכויות המועצה הינ:
.9.3.1
.9.3.2
.9.3.3

.9.3.4
.9.3.5
.9.3.6
.9.3.7
.9.3.8
.9.3.9

קביעת מדיניות האגודה ,דיו ביעדיה ובתכניות העבודה.
בחירת יו"ר לאגודה כאמור בסעי 11 -להל.
צירו -חברי אגודה והארכת כהונת חברי אגודה כאמור בסעי 6.1.3 -לעיל.
בחירת חברי הועד המנהל וחברי ועדת ביקורת והחלטה בדבר סיו כהונת של
אלה בטר עת.
מינוי רו"ח לעמותה ,במידת הצור ,/בהתא לחוק העמותות ,התש"מ&.1980
אישור תקציב האגודה דו"חותיה הכספיי ומאזנה.
פיקוח על פעולות הוועד המנהל.
החלטה ,לפי המלצת הוועד המנהל ,על הוצאת חבר מהאגודה.
התקנת תקנו האגודה ואישור תיקוני ושינויי בו מעת לעת.
החלטה על פירוק האגודה ועל השימוש ברכושה ובנכסיה ,בכפו -להוראות החוק
ותקנו זה.

 .9.4המועצה תכונס על ידי הודעה שתינת לכל חבר לפחות עשרה ימי מראש ותציי יו,
שעה ,מקו וסדר יו לאסיפה.
 .9.5המניי החוקי לצור /קיו ישיבת המועצה וקבלת החלטותיה יהא  25%מסה"כ חברי
העמותה.
 .9.6החלטות:
.9.6.1הצבעה במועצה תתקבל ברוב קולות החברי )נמנעי לא נחשבי במניי
המצביעי( ,למעט בנושאי שינוי התקנו ופירוק העמותה; ליו"ר המועצה נתונה
סמכות הכרעה כאשר הקולות שקולי.
.9.6.2הצבעות בנושאי של אישור תקנו ,שינויו ותיקונו וכ החלטה על פירוק האגודה
תתקבלנה ברוב של שני שליש מהנוכחי.
.9.6.3במקרי מיוחדי ,ועל&פי החלטה של יו"ר המועצה ,תיתכ הצבעה בדר /של משאל
בכתב ,כ /שהחלטות החתומות על&ידי כל חברי האגודה ,יראו אות לכל דבר ועניי
כהחלטות שהתקבלו במועצה ,למעט ההחלטות שלהל:
.9.6.3.1
.9.6.3.2
.9.6.3.3

החלטות בנוגע לשינוי תקנו האגודה ,שמה ומטרותיה.
החלטות בנוגע לאישור הדו"ח הכספי המוגש למועצה אחת לשנה ע"י
ההנהלה.
החלטות בנוגע לפירוק האגודה מרצו.
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 .10הוועד המנהל:
 .10.1הוועד המנהל הינו הגו -המנהל של האגודה.
 .10.2מספר חברי הוועד המנהל יהיה בי  15ל&  30חברי כפי שייקבע מדי פע על ידי
המועצה.
 .10.3הרכב חברי הוועד המנהל יהיה כדלקמ :
 5 .10.3.1חברי מכוח תפקיד – סג נשיא הטכניו לקשרי ציבור ומגביות ,מנכ"ל
הטכניו ,המשנה למנכ"ל הטכניו ,ראש אג -קשרי ציבור ופיתוח משאבי
בטכניו ויו"ר ארגו בוגרי הטכניו )ע"ר(;
 25 – 10 .10.3.2חברי שייבחרו על ידי מועצת האגודה מתו /חבריה ,כאשר לפחות
מחצית ייבחרו על דעת נשיא הטכניו.
 .10.4תקופת כהונת חברי הוועד המנהל הנבחרי תהיה ל&  3שני אלא א נקבעה על
ידי המועצה תקופה קצרה יותר.
 .10.5נית להארי /את תקופת כהונת חברי הוועד המנהל שנבחרו כאמור לתקופות כהונה
נוספות שכל אחת לא תעלה על  3שני ,ללא הגבלה.
 .10.6השלמת הרכב הוועד המנהל:
 .10.6.1נתפנה מקומו של חבר מהוועד המנהל ,רשאי חברי הוועד המנהל הנותרי
למנות חבר אחר של האגודה לכה כחבר הוועד המנהל עד לישיבת המועצה
הקרובה .עד למינוי זה רשאי הנותרי להמשי /לפעול כהנהלה.
 .10.6.2היה ונבצר מחבר וועד המנהל למלא תפקידיו ,רשאי הנותרי למנות חבר וועד
מנהל אחר למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 .10.7פקיעת כהונה :
חברות חבר וועד מנהל תפקע בכל אחד מ המקרי הבאי :
.10.7.1
.10.7.2
.10.7.3
.10.7.4

.10.7.5
.10.7.6

ע פקיעת חברותו באגודה.
ע תו תקופת כהונתו.
בהודעה בכתב של חבר הוועד המנהל ליו"ר הוועד המנהל ויו"ר המועצה על
התפטרותו.
בהחלטה של המועצה על סיו כהונתו של החבר ,ברוב הנוכחי בישיבה
שכונסה כדי ,ואשר על סדר יומה נקבע מראש עניי הפסקת כהונתו ,תו/
מסירת הודעה מתאימה לו ומת זכות תגובה לפני קבלת ההחלטה .המועצה
תבחר חבר/ה אחר/ת תחתיו כאמור בס"ק  10.3לעיל.
א הורשע בעבירה שיש עמה קלו.
חבר הוועד המנהל שלא השתת -בארבע ישיבות רגילות רצופות ,יראו אותו כמי
שמסר הודעה על התפטרותו ,אלא א החליטה המועצה אחרת.
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 .10.8הוועד המנהל יתכנס לפי הצור /ובלבד שיקיי ישיבות לא פחות מאשר פעמיי
בשנה וסמכויותיו תהיינה:
.10.8.1
.10.8.2
.10.8.3
.10.8.4
.10.8.5
.10.8.6

.10.8.7

לאשר את תכנית הפעולה של האגודה בהתא להנחיות המועצה.
לאשר את תקציב האגודה מראש בתחילת שנת הכספי.
לאשר את בחירת מנהל האגודה כאמור בסעי 12 -להל.
לקבוע את החברי הרשאי לחתו בש האגודה כאמור בסעי 15 -להל.
לפקח על כל פעולות האגודה.
לבצע ו/או להחליט בכל נושא הנוגע לענייני האגודה שלא נמצא בסמכות
הבלעדית של המועצה לרבות ענייני אשר הועברו על ידי המועצה לטיפול
המנהל הכללי.
להמלי' על פירוק האגודה כאמור בסעי 16 -להל.

 .10.9ישיבות הועד המנהל:
.10.9.1
.10.9.2

הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה לה ודר/
ניהול.
סדר היו של ישיבות הוועד המנהל ייקבע ע"י יו"ר הוועד המנהל .כ ייכלל
בסדר היו כל נושא נוס -עליו יחליט הוועד המנהל ברוב רגיל של חבריה.

 .10.10מניי חוקי:
החלטות הוועד המנהל תהיינה בתוק -רק א נתקבלו בישיבה של הוועד המנהל
ושנכחו בה לפחות  50%מחברי וועד מנהל.
 .10.11החלטות הוועד המנהל:
 .10.11.1החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעי.
 .10.11.2ליו"ר הוועד המנהל נתונה סמכות הכרעה כאשר הקולות שקולי.
 .10.11.3במקרי מיוחדי ועל&פי החלטת יו"ר הוועד המנהל ,תיתכ הצבעה בוועד
המנהל בדר /של משאל בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דר/
אחרת שתיקבע על&ידי הועד המנהל.

 .11יושב ראש האגודה ,המועצה והוועד המנהל:
 .11.1יו"ר המועצה הוא יו"ר האגודה והוועד המנהל )להל" :היו"ר"(.
 .11.2היו"ר ייבחר על ידי המועצה מבי חברי המועצה ,על דעת נשיא הטכניו .תקופת
כהונתו כיו"ר הינה  3שני ,אלא א כ המועצה החליטה אחרת ,והיא ניתנת
להארכה לתקופות נוספות של עד  3שני ללא הגבלה.
 .11.3בהיעדר היו"ר בישיבת מועצה או וועד מנהל ,תבחר המועצה או הוועד המנהל לפי
העניי ,יו"ר מבי חבריה ,לאותה ישיבה.

9

 .12מנהל האגודה:
 .12.1מנהל האגודה ייבחר על ידי הוועד המנהל לפי המלצת יו"ר האגודה ונשיא הטכניו.
 .12.2מנהל האגודה יהיה אחראי לניהול ענייני האגודה ושמירה על ענייניה לפי הנחיות
הוועד המנהל ובכלל זה יהיה מוסמ /לקבל עובדי ולהעניק לה סמכויות הכל על
פי הנחיות הוועד המנהל או באישורו .כמו כ יהיה המנהל מוסמ /לבצע כל דבר
שיוטל עליו על ידי הוועד המנהל ו/או המועצה.
 .13ועדות:
באגודה יפעלו הוועדות הבאות:
 .13.1ועדת ביקורת.
 .13.2ועדות אד&הוק כפי שיוחלט על הקמת על&ידי הוועד המנהל מעת לעת.
כל ועדה שתוק ע"י האגודה תקבע את נהליה ודיוניה ,הכל בכפו -להחלטות הוועד המנהל.
 .14ועדת ביקורת:
 .14.1חברות והרכב:
.14.1.1
.14.1.2
.14.1.3

ועדת הביקורת תיבחר על&ידי המועצה לתקופת כהונה בת שלוש ) (3שני ,ע
אפשרות הארכת הכהונה לשלוש ) (3שני נוספות.
מספר חברי הועדה ייקבע בהחלטת המועצה ולא יהיה נמו /משניי.
לא יכה כחבר ועדת ביקורת מי שאינו חבר באגודה ומי שנות שירותי בשכר
לאגודה; חבר ועדת בקורת לא יכה באותה עת כחבר הוועד המנהל.

 .14.2סמכויות:
סמכויות ועדת הביקורת יהיו בכפו -לכל די ובכלל זה:
 .14.2.1לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות
העמותה למטרותיה;
 .14.2.2לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכו;
 .14.2.3לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
 .14.2.4להציע לוועד דרכי לתיקו ליקויי בניהול העמותה;
 .14.2.5לבדוק את ענייניה הכספיי של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת
תשלומי השכר בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידו מטרותיה;
 .14.2.6לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
 .14.2.7להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור
בסעי -זה;
 .14.2.8לבצע כל תפקיד שיוטל עליה על&ידי המועצה ו/או על ידי הוועד המנהל ו/או
יושבי הראש שלה.
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 .14.3תחולת הוראות:
הוראת סעיפי  10.6ו&  10.7לעיל יחולו ,בשינויי המחויבי ,ג על ועדת הביקורת.

 .14.4ישיבות ועדת ביקורת:
.14.4.1
.14.4.2

הוועדה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה לה ודר /ניהול.
הוועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

 .14.5חברי ועדת הביקורת יוזמנו לישיבות הועד המנהל ,כמשקיפי וללא זכות הצבעה.
 .15מורשי חתימה:
 .15.1זכויות החתימה ומורשי החתימה בש האגודה ייקבעו על&ידי הוועד המנהל מבי
חברי העמותה ו/או נושאי תפקיד בה.
 .15.2מספר מורשי החתימה לא יפחת משניי.
 .15.3מורשי החתימה יהיו רשאי לחתו בש האגודה על מסמכי התחייבויות
והוראות תשלו ,ולבצע בשמה פעולות שה בתחו סמכותה.
חתימת שניי ממורשי החתימה ,בתוספת הטבעת חותמת האגודה ,תחייב את
האגודה לכל דבר ועניי.
 .16פירוק האגודה:
 .16.1החלטה על פירוק האגודה יכולה להתקבל רק על ידי המועצה ,ברוב מיוחד של 2/3
מחברי המועצה המשתתפי בישיבה ,ולפי המלצת הוועד המנהל.
 .16.2פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא נשארו נכסי ,יועברו נכסי אלה
לטכניו ,מכו טכנולוגי לישראל.
 .16.3חבר האגודה אינו זכאי לחלק מרכוש העמותה במקרה של פירוקה.

 .17הוראות כלליות
כל עניי שלא הוסדר בתקנו זה או בתקנו המצוי בתוספת של חוק העמותות ,התש"מ&,1980
ינהגו כלפיו לפי הוראות כל די.

