תקנון האגודה הישראלית למיקרוסקופיה
שם

 .1האגודה תקרא בשם “האגודה הישראלית למיקרוסקופיה“,
" "The Israel Society for Microscopyלהלן האגודה.

מקום מושב

 .2מקום מושבה של האגודה יקבﬠ מזמן לזמן ע“י האסיפה הכללית.

אישיות משפטית

 .3האגודה היא אישיות משפטית הרשומה לפי חוק האגודות העותומניות .לאגודה
והחובות הנובעות מעצם היותה אישיות משפטית .האגודה תפﬠל
כל הזכויות
בכל הקשור לזכויות וחובות ﬠ“י נציגים שיתמנו מפעם לפעם ﬠ"י ועד האגודה
ו/או האסיפה הכללית ,ככל שמתחייב מתקנותיה בהﬠדר קביעה כללית אחרת
באופן כללי או לﬠנין מיוחד ,תחייבנה את האגודה בחתימתם של שניים
מהמנויים להלן בצרוף חותמת האגודה :יו"ר האגודה ,מזכיר ועד האגודה,
גזבר האגודה ,או כל אחד מחברי האגודה.

מטרות האגודה

 .4לקדם את ההבנה ואת הידﬠ בשטח המיקרוסקופיה במדﬠי החיים ,ובמדע
החומרים ,ﬠ”י קיום מפגשים מקומיים ובין לאומיים ,ביו החוקרים העוסקים
בשטח זה בהיבטים של מחקר בסיסי ,קליני ושימושי .לאפשר חילופי מידﬠ בין
חוקרים העוסקים בהיבטים שונים במדעי החיים ומדﬠ החומרים .לערוך כנסים
שנתיים של האגודה .לﬠודד עבודות משותפות בין החברים ,לשתף פעולה עם כל
גורם שיראה לאגודה ,בין בארץ ובין בחו“ל שמטרותיו זהות למטרות האגודה.
להצטרף כחברים בחברות ו/או בארגונים בין לאומיים העוסקים בשטח זה.
לצורך קידום מטרותיה רשאית האגודה לבצﬠ כל פעולה דרושה ,לרבות הטלת
מיסים והתחיבויות כספיות אחרות ﬠל חבריה .כן רשאית האגודה לﬠרוך
מגביות ,לקבל מתנות וכל נכסים דניידי ושלא דניידי שניתנו לה לצורך
קידום מטרותיה.

חברות

 .5כל חבר באגודה הוא חבר מן המניין .כחבר יכול להתקבל כל הﬠוסק בשטח
המיקרוסקופיה ,ואשר ועד האגודה אישר חברותו .פרט לחברים מן המניין
תמנה האגודה חברי כבוד וחברים תומכים שאינם חברים מן המניין.
5א.האגודה תמנה מבין חבריה ומחוץ לחברי האגודה חברי כבוד ,לפי הצבעה
באסיפה הכללית .חברי הכבוד יוצעו ע”י ועד האגודה.
5ב.חברים תומכים יתמנו ע"י האגודה בהצבעת רוב יחסי באסיפת המליאה.

תהליך לקבלת חברים

 .6המבקש להצטרף לאגודה יגיש בקשה לועד האגודה .בצירוף לבקשתו ימציא
המיועד לחברות דמי רישום בסכום שיקבﬠ ﬠ"י האסיפה הכללית מפﬠם לפעם וכן
יחתום על כתב התחייבות לפי הנוסח הבא:
אני , ..... ......,מבקש להיות חבר באגודה הישראלית למיקרוסקופיה,
ומבהיר כי ידועות לי תקנותיה של האגודה והנני מתחייב למלא בזה אחר
תקנות האגודה והחלטות ו/או הוראות מוסדותיה הנבחרים אשר נתנו ו/או
נתקבלו כדין.
על המוﬠמד לצרף המלצה של שני חברי האגודה.
 .7וﬠד האגודה ידון בבקשתו של המועמד לחברות ויחליט ברוב דעות אם לקבלו.
הסמכות לקבל מיוﬠד לחברות כחבר באגודה ו/או לסרב לקבלו ,נתונה לועד
האגודה.
 .8מכח הסמכות המוקנית לועד האגודה לפי סעיף  .7רשאי וﬠד האגודה לסרב
לקבל מיועד לחברות .לפי דרישת המועמד יהיה הועד חייב לנמק את סירובו.

למיועד לחברות יתאפשר לפי דרישתו להציע מחדש את מועמדותו לאגודה או
להחזרת דמי הרישום.
 .9החליט וﬠד האגודה לקבל מיועד לחברות לאגודה כחבר לאגודה ,יודיע הוﬠד
למיועד לחברות בכתב ﬠל קבלתו כחבר לאגודה .מעת שהתקבל המכתב הופך
המיוﬠד לחבר באגודה עם כל הזכויות והחובות המתחייבות מחברותו באגודה.
 .10סרב וﬠד האגודה לקבל מיוﬠד לחברות ,יודיע לו ﬠל כך וﬠד האגודה בכתב,
ויחזיר למיועד לחברות את דמי הרישום ששילם וכן את כתב ההתחייבות ﬠליו
חתם המיוﬠד לחברות.
 .11ﬠרﬠור אחר החלטת וﬠד האגודה בדבר סרוב לקבל מיועד לחברות לאגודה יתברר
בפני האסיפה הכללית ומניין חוקי של חברי האגודה .החלטת האסיפה לקבל
או לסרב תהיה סופית ולאחריה אין ולא כלום.
 .12כל חבר חייב למלא אחר תקנות האגודה ,החלטות ו/או הוראות המוסדות
המנהלים של האגודה ,אשר ניתנו כדין.
 .13ﬠל כל חבר להשתתף בפעולות האגודה.
 .14כל חבר חייב לשלם את כל המיסים שהוחלט ו/או יוחלט עליהם מזמן לזמן
כדין.
 .15כל חבר זכאי להנות מכל פעולות האגודה ולהשתתף באסיפות הכלליות שלה.
 .16לכל חבר מך המניין הזכות לבחור ולהבחר למוסדות האגודה.
 .17חבר המפגר בתשלום מיסיו למעלה מתקופה אשר חקבﬠ לעניין זה ﬠ"י הוﬠד,
רשאי הוﬠד לשלול ממנו להשתתף בפעולות האגודה ו/או באסיפות כלליות ו/או
להשתתף בבחירות מכל סוג שהוא ,עד אם ישלם את מיסיו כנדרש ובמועד שקבﬠ
וﬠד האגודה.

הפסקת

חברות

 .18חברות באגודה נפסקת:
א .עם מותו של החבר.
ב .עם ביטול חברות מצד החבר .על ביטול החברות יש להודיע במכתב רשום
ליו"ר האגודה לפחות  6חדשים מראש ,אולם יציאתו של חבר מהאגודה אינה
פוטרת אותו מאחריות למילוי כל התחייבויותיו הכספיות שהטילה ﬠליו
האגודה טרם יצא ממנה.
בהצבﬠה של רוב פשוט
 .19הוצאת חברים מהאגודה תתבצﬠ אך ורק לפי החלטה
באסיפה הכללית .האסיפה הכללית רשאית להוציא חבר מהאגודה לפי הצﬠת ועד
האגודה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .באם שוכנﬠ הוﬠד כי קיימות סיבות אשר אילו היו ידועות היו מונעות את
קבלת החבר הנוגע בדבר לאגודה.
ב .באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב כדין
לאגודה ,על אף שנשלחו אליו שתי אזהרות בכתב מאת וﬠד האגודה )ובלבד
שחלפו  30יום לפחות ביו אזהרה לאזהרה(.
ג .אם שוכנע הועד כי חבר הפר את משמעת האגודה ו/או תקנות האגודה
בזדון ,או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לאגודה ו/או הורשﬠ בדיו
ﬠבירה שיש עמה קלון ﬠ”י בית משפט מוסמך ו/או בית דין חברים של אחת
ההסתדרויות המקצועיות .בכל מקרה שתﬠמוד לדיון בוﬠד האגודה שאלת
הוצאתו של חבר מהאגודה ,יקבל החבר הנוגﬠ בדבר הודﬠה מתאימה בכתב
מועד האגודה ותנתן לו הזדמנות נאותה להשמיﬠ דבריו בקשר לכך בישיבת
וﬠד בה תדון שאלת הוצאתו מהאגודה.
 .20החליטה האסיפה הכללית על הוצאת חבר מהאגודה ,יודיע לו הוﬠד על כך
בכתב .לאחר החלטת האסיפה הכללית אין ולא כלום.

הארגון הפנימי

 .21מוסדות האגודה הם:
א .אסיפה כללית.
ב .ועד האגודה.
ג .ועדת ביקורת.

אסיפה כללית רגילה

הוﬠד
 .22אסיפה כללית רגילה של האגודה תתקיים לא פחות מאשר אחת לשנה.
יכנס את האסיפה לא יאוחר משמונה עשר חודש לאחר יום האסיפה הכללית
הקודמת.

אסיפה כללית לא מן המניין

 .23הוﬠד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ,כל אימת שהדבר יראה לו.
הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת ע“י ועדת הביקורת ו/או עשרה אחוז
שלא מן המניין תוך שלושים
מחברי האגודה .לא כינס הוﬠד אסיפה כללית
יום מהיום שהוגשה לו הדרישה כאמור ,רשאים וﬠדת הביקורת ו/או הדורשים,
הכל לפי העניין ,לכנס אסיפה.

אסיפה כללית ומנין חוקי

 .24כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין ,תהיה חוקית אם נתקיימו
בה התנאים כדלקמן כולם יחד:
א .נשלחו הזמנות בכתב ﬠ"י הועד או ע"י אחד החברים לכל חברי האגודה,
ארבﬠה ﬠשר יום לפחות לפני המועד שנקבע.
ב .ישתתף בה רוב של חברי האגודה.
אם בזמן הקבוﬠ לא יתאסף מניין חוקי כנ"ל ,תדחה האגודה את האסיפה לחצי
שעה ,ותתכנס באותו מקום הקבוﬠ בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

סדר יומה של אסיפה

 .25ההודﬠה על אסיפה כללית ,או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה .שאלה שלא
נכללה בסדר היום ,לא תידון באסיפה ,אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב
קולות של המשתתפים.

יו"ר ומזכיר האסיפה

 .26יושב ראש האגודה ישמש כיושב ראש האסיפה או סגניו או מזכיר
הסדר.

האגודה לפי

 .27יושב ראש האסיפה הכללית רשאי ,בהסכמת האסיפה ,לדחות את המשך האסיפה.
הוא חייב לדחותה אם נדרש לﬠשות זאת ﬠ“י רוב החברים באסיפה.

החלטות

 .28החלטות האסיפה הכללית

מתקבלות ברוב דﬠות
ְ

הצבﬠות

 .29ההצבﬠות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים ,אולם ,הצבעה להוציא חבר
מהאגודה תהיה בקלפי ואף על פי כן רשאי משתתף לדרוש הכנסת קלפי גם
בﬠניינים אחרים באם לפי דﬠתו עלולה הצבﬠה גלויה לפגוﬠ בהליכים
דמוקרטיים.

דﬠות שקולות

 .30היו הדעות שקולות ,יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

תפקידיה של האסיפה הכללית

 .31סדר יומה של כל אסיפה כללית רגילה יכלול ,ביו השאר ,שמיעת דו"ח
הביקורת ,וכל
מפﬠולות הועד ווﬠדת הביקורת ,בחירת וﬠד האגודה ווﬠדת
סﬠיף אחר שיקבﬠ הועד-או שיוצﬠ בכתב ע"י חבר לפחות חודש לפני מוﬠד
האסיפה ויפורסם בסדר היום.

תקציב והטלת מיסים

 .32תקציב האגודה ,שיעור וגובה המיסים שהוטלו ﬠל חבריה ,יוצﬠו ע"י הועד
וטעונים אישור האסיפה הכללית.

הועד

יבחרו ﬠ“י האסיפה
 .33מספר חברי הועד יהיה לפחות  5חברים .חברי הועד
הכללית השנתית לתקופה של  2שנים ,עם אפשרות בחירה לשנתיים נוספות.
ֵ 4-השנים ויכהן
יו"ר האגודה יוכל להבחר לעוד שנתיים נוספות מעבר ל
בשנתיים אלו כחבר וﬠד רגיל .הוﬠד בישיבתו הראשונה יבחר בנושאי
תפקידים.

תקופת כהונתו של הועד

 .34הוﬠד יכהן ﬠד שיבחר וﬠד אחר באסיפה כללית רגילה הבאה ,אולם אסיפה שלא
מן המניין רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.

החלטות

 .35החלטות הוﬠד מתקבלות ברוב דעות .היו הדﬠות שקולות
מסויימת ,יכריﬠ יו“ר הועד.

בהצבﬠה על הצﬠה

ישיבת ועד ומניין חוקי

 .36מזכיר הוﬠד מכנס ישיבותיו וקובﬠ את סדר יומו .ישיבות הוﬠד תחקיימנה
לפחות אחת לשישה חודשים .הישיבה תהיה חוקית רק אם משתתפים בה לפחות
מחצית מחברי הועד.
 .37וﬠד האגודה מנהל את כל ענייני האגודה והחלטותיו מחייבות את כל חברי
האגודה כל זמן שלא בוטלו ﬠל ידי האסיפה הכללית של האגודה.
 .38ועד האנודה רשאי לכונן וﬠדות שונות כדי לבצﬠ את חפקידיו ,בין קבועות
ו/או לﬠניין מסויים ולהאציל להן מסמכויותיו .חברי הוﬠדות נבחרים ﬠ"י
ועד האגודה ואינם חייבים בהכרח להימנות ﬠל חברי ועד האגודה .כו רשאי
ועד האגודה להסמיך אחד מחבריו ו/או כמה מחבריו לבצﬠ בשמו פעולות
מסויימות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשמו ﬠל כל מסמך הקשור בפעולות אלו.
יו“ר ,מזכיר וגזבר.
וﬠד האגודה יבחר נושאי תפקידים  :יו"ר ,סגני
הגזבר ינהל את קופת האגודה לפי התקנות המפורטות בחוק הﬠמותות.
 .39כל סמכות שלא יוחדה במפורש בתקנות אלה למוסד ממוסדות האגודה ,נתונה
לועד האגודה.

ועדת ביקורת

 .40האסיפה הכללית תבחר בוﬠדת ביקורת של האגודה ותקבﬠ את מספר חבריה .וﬠדת
הביקורת מוסמכת לבקר את כל הפעולות הכספיות של ועד האגודה וﬠליה לדווח
לאסיפה הכללית על תוצאות הביקורת שﬠרכה ,לאחר שאיפשרה לועד האגודה
להﬠיר את הﬠרותיו לביקורת שנערכה.

פירוק

 .41אסיפה כללית שתכונס במיוחד לאותו ﬠניין ,רשאית להחליט על פירוק
)האגודה( ברוב של  2/3מהמשתתפים באותה אסיפה .אותם גופים הרשאים לכנס
אסיפה כללית שלא מן המנין ,רשאים על פי סﬠיף זה לכנס אסיפה מיוחדת
כשהצﬠת פירוק האגודה עומדת על סדר היום בתנאי שעליה ניתנה לכל חברי
האגודה הודﬠה של  21ימים מראש תוך ציון שיוצﬠ באסיפה להחליט ﬠל פירוק.
במקרה של פירוק יועבר רכוש האגודה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו
בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

שינוי תקנון

 .42כל הצﬠה לשינוי התקנון תומצא בכתב לועד האגודה ותימסר ﬠ"י הועד לכל
החברים  30יום לפני מוﬠד האסיפה הכללית שבה תידון הצﬠת השינוי .ההצﬠה
הופכת להיות חלק מן התקנון אם הצביﬠו בעדה לפחות שני שלישים מהמשתתפים
באותה אסיפה.
 .43נכסיה והכנסותיה של האגודה משמשים אך ורק למטרותיה ,וחלוקת רווחים או
טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא .

