ידידי הטכניון בישראל (ע"ר)

תקנון
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תקנון ידידי הטכניון בישראל
 .1שם העמותה :ידידי הטכניון בישראל (ע"ר) (להלן" :האגודה").
 .2הכתובת :חיפה ,בנין קנדה ,הטכניון
המען למכתבים :קריית הטכניון ,חיפה 320000
 .3מטרות האגודה
 .3.1לטפח יחסי גומלין בין המשק הישראלי ותושבי מדינת ישראל לבין הטכניון ,מכון
טכנולוגי לישראל  -למען ביסוסו ופיתוחו של הטכניון.
 .3.2לעודד תמיכה כספית ואחרת בטכניון על ידי גורמי חוץ ולקדם את פעילות המחקר בו.
 .3.3לסייע לסטודנטים בטכניון בקידום לימודיהם ורווחתם.
 .3.4לסייע לטכניון בגיוס מקורות למימון תשתיות ,מחקר והוראה בתחומי ההנדסה,
המדע ,הארכיטקטורה והרפואה ובכל יתר התחומים הנחקרים ונלמדים בטכניון.
 .3.5לסייע לטכניון בהסברת חשיבותו וחיוניותו לכלכלת המדינה ,בטחונה ועוצמתה.
 .3.6לפעול לחיזוק מעמדו החברתי והאקדמי של הטכניון כמוסד מוביל בתחומו ולפיתוח
הקשר הזיקה שבין הטכניון לתורמים תושבי ישראל.
 .3.7לסייע בכל פעולה שתידרש לשם פיתוחו ,הרחבתו ,בינויו ושגשוגו של הטכניון.
 .3.8ליזום פעילויות תרבות ,הרצאות ,ימי עיון ,פרסומים וכד' בהקשר לנושאים המנויים
לעיל.
 .4סמכויות האגודה
 .4.1לעמוד בקשרים עם הטכניון ומוסדותיו ולהוות קשר בינו לבין תושבי המדינה.
 .4.2לאתר ולכנס את ידידי הטכניון ודורשיו בישראל וכפי שיידרש ,על-מנת לעודד את
פעילותם למען הטכניון.
 .4.3להעמיד לרשות הטכניון למימון פעולותיו ,בין במישרין ובין באמצעות קרנות שונות,
את כל הכנסות האגודה לאחר ניכוי הוצאותיה  -לשם השגת המטרות להן נועדו
הכנסות אלה.
 .4.4להתרים ,ולגייס כספים ותרומות בכסף או בשווה-כסף ממוסדות ופרטים בין שהם
חברי האגודה ובין שאינם נמנים עליה.
 .4.5להוציא לאור ו/או להפיץ פרסומים בכל הנוגע לטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,ו/או
להשכלה והמחקר הטכנולוגי בישראל.
 .4.6לקבל דמי חבר ,מתנות ,הקצבות עבור מלגות ,פרסים והלוואות ,עזבונות ,ירושות,
עזבונות בחיים ,מענקים ותרומות שונות בכל צורה שהיא למטרות שהוגדרו לעיל.
 .4.7לקבל תשלומים מתורמים בהתאם למטרות האגודה ,בתיאום עם מוסדות הטכניון.
 .4.8להוות אישיות משפטית הרשאית לקבל ולהחזיק ברכוש נד ובלתי נד לצורכי מטרות
האגודה ולרשום על שמה את הרכוש הזה בלשכת רישום מקרקעין.
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 .4.9לארגן סיורים (בארץ ובחו"ל) ,הרצאות ,ימי עיון ואירועים חגיגיים ,להפיק כתבי-עת
ופרסומים אחרים ,להתקשר עם יחידים ,ציבוריים ,ועם מוסדות מדעיים ,חינוכיים
ותרבותיים ,לייסד סניפים לאגודה במקומות שונים בארץ ובדרך כלל לפעול כל מיני
פעולות שיש בהן באופן ישיר או בעקיפין ,משום סיוע להגשמת מטרות האגודה.
 .4.10לעמוד במגע עם מוסדות וארגונים המאגדים מהנדסים בכלל ובוגרי הטכניון בפרט –
לרכז פעולותיהם למען הטכניון ולייצג כלפיהם את מוסדות הטכניון.
 .4.11לפעול בהתאם להחלטות מוסדות האגודה לצורכי הגשמת מטרותיה.
 .5הכנסות האגודה
 .5.1הכנסות האגודה תבואנה מהמקורות הבאים:
 .5.1.1תרומות והקצבות ממוסדות ,מיחידים וממקורות אחרים בארץ ובחו"ל.
 .5.1.2הכנסות ממקורות אחרים.
 .5.2לחבר האגודה לא יהיה כל חלק או זכות ברכוש האגודה:
 .5.2.1האגודה תשתמש בהכנסותיה מכל מקור שהוא ובנכסיה אך ורק לשם קידום
מטרותיה של האגודה וביצוע פעולותיה ,בשים לב להתחייבויותיה לתורמים,
ושום חלק מהכנסותיה ונכסיה או כל רווח מכל סוג שהוא לא ישולם ולא יועבר
לחברי האגודה.
 .5.2.2חבר האגודה שחדל להיות חבר  -מכל סיבה שהיא  -לא יהא זכאי להחזרת
התרומות שתרם או תשלומים ששילם ,אם שילם ,לאגודה.
 .5.2.3לעולם לא יהא חבר זכאי לחלק מרכוש האגודה במקרה של פירוק העמותה.
 .6החברות באגודה
 .6.1מספר חברי האגודה יהיה עד  100איש ואישה ,ויכלול את קבוצות החברים שלהלן :
 .6.1.1חברים מתוקף תפקידם (:)6
נושאי התפקידים שלהלן יהיו חברים באגודה כל עוד הם ממלאים את תפקידם:
נשיא הטכניון;
מנכ"ל הטכניון;
המשנה למנכ"ל הטכניון;
סגן נשיא הטכניון לקשרי חוץ ופיתוח משאבים;
ראש אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים בטכניון;
יו"ר ארגון בוגרי הטכניון (ע"ר)
 .6.1.2חברים המתמנים על ידי נשיא הטכניון (עד :)10
נשיא הטכניון רשאי להמליץ על מינוי עד  10חברים לאגודה .המלצת הנשיא
טעונה אישור האסיפה הכללית.
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 .6.1.3חברים נבחרים (עד :)84
האסיפה הכללית (מועצת האגודה) רשאית לצרף חברים לאגודה ולהאריך
כהונת חברים שנבחרו על ידה באופן שסך כל החברים הנמנים על קבוצה זו
(ביחד עם אלה שתקופת כהונתם טרם הסתיימה) לא יעלה על .84
 .6.2הגשת בקשה הצטרפות
אדם החפץ להיות חבר האגודה יגיש למועצת האגודה בקשת הצטרפות בזו הלשון:
"אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת ידידי הטכניון בישראל (ע"ר).
מטרות האגודה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את
הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית -מועצת האגודה והוועד המנהל".
 .6.3תקופת החברות
תקופת החברות באגודה של חברים שנבחרו כאמור בס"ק  6.1.2ו 6.1.3 -לעיל הינה ל3-
שנים עם אפשרות להארכה ל 3 -שנים נוספות ,ללא הגבלה .האסיפה הכללית רשאית
שלא להאריך כהונתנו של חבר אשר לא הודיע על רצונו להמשיך לכהן תקופת כהונה
נוספת ,ובלבד שסמוך למועד פקיעת כהונתו קיבל החברה הודעה על הפקיעה הקרבה
ועל זכותו להשמיע טענותיו בענין לפי סעיף  16לחוק העמותות.
 .6.4הטבות
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  5.2לעיל ,האגודה רשאית להעניק מדי פעם הטבות
שונות לחבריה ובכלל זה השתתפות באירועים שונים של הטכניון ,כניסה לבריכת
הטכניון וכד'.
 .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 מן האגודה; הודעת פרישה תינתן לוועד המנהל שלושים
יום מראש.
בהוצאת חבר מן האגודה.
בתום תקופת חברותו.

 .6.5.2האסיפה הכללית (מועצת האגודה) רשאית ,לפי הצעת הוועד המנהל ,להחליט
על הוצאת חבר מן האגודה מאחד הטעמים הבאים:
 .6.5.2.1החבר לא שילם לאגודה את המגיע לה ממנו.
 .6.5.2.2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מועצת האגודה או
הוועד המנהל.
 .6.5.2.3החבר פעל בניגוד למטרות האגודה.
 .6.5.2.4החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא
ראוי לשמש כחבר העמותה.
 .6.5.3לא יציע הוועד המנהל לאסיפה הכללית (מועצת האגודה) להוציא חבר מן
האגודה מהטעמים האמורים בתקנת משנה 6.5.2.4 ,6.5.2.3 ,6.5.2.2 ,6.5.2.1
לעיל אלא לאחר שהתרה בחבר ,נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו,
ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
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" .7עמיתים" אשר אינם חברי העמותה
 .7.1בנוסף לחברים כאמור בסעיף  6לעיל ,רשאית האגודה לצרף "עמיתים" אשר אינם
חברי העמותה ולא תהיה להם זכות הצבעה במוסדות העמותה.
 .7.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  5.2לעיל ,ה"עמיתים" יהיו זכאים לקבל הטבות מטעם
העמותה ויהיו רשאים להשתתף בפעולות העמותה – הכל לפי שיקול דעת הוועד המנהל
והחלטותיו.
 .8מוסדות האגודה
לאגודה יהיו המוסדות הבאים:
.8.1
.8.2
.8.3
.8.4

אסיפה כללית (מועצת האגודה)
ועד מנהל
וועדת ביקורת
מבקר פנים

 .9האסיפה הכללית (מועצת האגודה)
 .9.1המוסד העליון של האגודה היא האסיפה הכללית (להלן ,גם" :המועצה") שתתכנס
במועדים הקבועים בחוק העמותות התש"מ.1980-
 .9.2כל חברי האגודה יוזמנו להשתתף בישיבות המועצה.
 .9.3סמכויות המועצה הינן:
 .9.3.1קביעת מדיניות האגודה ,דיון ביעדיה ובתכניות העבודה.
 .9.3.2בחירת יו"ר לאגודה כאמור בסעיף  11להלן.
 .9.3.3צירוף חברי אגודה והארכת כהונת חברי אגודה כאמור בסעיף  6.1.3לעיל.
 .9.3.4בחירת חברי הועד המנהל וחברי ועדת ביקורת והחלטה בדבר סיום כהונתם של
אלה בטרם עת.
 .9.3.5מינוי רו"ח לעמותה ,במידת הצורך ,בהתאם לחוק העמותות ,התש"מ1980-
וקביעת שכרו ,וזאת לאחר שהוצגה בפני המועצה המלצת ועדת הביקורת.
 .9.3.6אישור תקציב האגודה דו"חותיה הכספיים ומאזנה.
 .9.3.7פיקוח על פעולות הוועד המנהל.
 .9.3.8החלטה ,לפי המלצת הוועד המנהל ,על הוצאת חבר מהאגודה.
 .9.3.9התקנת תקנון האגודה ואישור תיקונים ושינויים בו מעת לעת.
 .9.3.10החלטה על פירוק האגודה ועל השימוש ברכושה ובנכסיה ,בכפוף להוראות החוק
ותקנון זה.
 .9.4המועצה תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,
שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 .9.5המניין החוקי לצורך קיום ישיבת המועצה וקבלת החלטותיה יהא  25%מסה"כ חברי
העמותה.
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 .9.6החלטות:
 .9.6.1הצבעה במועצה תתקבל ברוב קולות החברים (נמנעים לא נחשבים במניין
המצביעים) ,למעט בנושאי שינוי התקנון ופירוק העמותה; ליו"ר המועצה נתונה
סמכות הכרעה כאשר הקולות שקולים.
 .9.6.2הצבעות בנושאים של אישור תקנון ,שינויו ותיקונו וכן החלטה על פירוק
העמותה תתקבלנה ברוב של שני שליש מהנוכחים.
 .9.6.3במקרים מיוחדים ,ועל-פי החלטה של יו"ר המועצה ,תיתכן הצבעה בדרך של
משאל בכתב ,כך שהחלטות החתומות על-ידי כל חברי האגודה ,יראו אותן לכל
דבר ועניין כהחלטות שהתקבלו במועצה ,למעט ההחלטות שלהלן:
 .9.6.3.1החלטות בנוגע לשינוי תקנון האגודה ,שמה ומטרותיה.
 .9.6.3.2החלטות בנוגע לאישור הדו"ח הכספי המוגש למועצה אחת לשנה ע"י
ההנהלה.
 .9.6.3.3החלטות בנוגע לפירוק האגודה מרצון.
 .10הוועד המנהל
 .10.1הוועד המנהל הינו הגוף המנהל של האגודה.
 .10.2מספר חברי הוועד המנהל יהיה בין  15ל 30 -חברים כפי שייקבע מדי פעם על ידי
המועצה.
 .10.3הרכב חברי הוועד המנהל יהיה כדלקמן :
 5 .10.3.1חברים מכוח תפקידם – סגן נשיא הטכניון לקשרי חוץ ופיתוח משאבים,
מנכ"ל הטכניון ,המשנה למנכ"ל הטכניון ,ראש אגף קשרי ציבור ופיתוח
משאבים בטכניון ויו"ר ארגון בוגרי הטכניון (ע"ר);
 25 – 10 .10.3.2חברים שייבחרו על ידי מועצת האגודה מתוך חבריה ,כאשר לפחות
מחציתם ייבחרו על דעת נשיא הטכניון.
 .10.3.3לא יכהן כחבר ועד מנהל:
 .10.3.3.1חבר בוועדת הביקורת.
 .10.3.3.2מי שאינו חבר בעמותה.
 .10.3.3.3מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הוועד
המנהל.
 .10.3.3.4קטין או מי שהוכרז פסול דין.
 .10.3.3.5מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו 414-עד
 438לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-או בעבירה אחרת שלדעת הרשם
מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או
כחבר ועדת הביקורת;
 .10.3.3.6תאגיד ,אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה ,גם
אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
 .10.4תקופת כהונת חברי הוועד המנהל הנבחרים תהיה ל 3 -שנים אלא אם נקבעה על ידי
המועצה תקופה קצרה יותר.
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 .10.5ניתן להאריך את תקופת כהונת חברי הוועד המנהל שנבחרו כאמור לתקופות כהונה
נוספות שכל אחת לא תעלה על  3שנים ,ללא הגבלה.
 .10.6השלמת הרכב הוועד המנהל:
 .10.6.1נתפנה מקומו של חבר מהוועד המנהל ,רשאים חברי הוועד המנהל הנותרים
למנות חבר אחר של האגודה לכהן כחבר הוועד המנהל עד לישיבת המועצה
הקרובה .עד למינוי זה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כהנהלה.
 .10.6.2היה ונבצר מחבר וועד המנהל למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים למנות חבר
וועד מנהל אחר למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
.10.7

פקיעת כהונה:

חברות חבר וועד מנהל תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים :
 .10.7.1עם פקיעת חברותו באגודה.
 .10.7.2עם תום תקופת כהונתו.
 .10.7.3בהודעה בכתב של חבר הוועד המנהל ליו"ר הוועד המנהל ויו"ר המועצה על
התפטרותו.
בישיבה
 .10.7.4בהחלטה של המועצה על סיום כהונתו של החבר ,ברוב הנוכחים
שכונסה כדין ,ואשר על סדר יומה נקבע מראש עניין הפסקת כהונתו ,תוך
מסירת הודעה מתאימה לו ומתן זכות תגובה לפני קבלת ההחלטה .המועצה
תבחר חבר/ה אחר/ת תחתיו כאמור בס"ק  10.3לעיל.
 .10.7.5אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי
לשמש כחבר ועד.
 .10.7.6חבר הוועד המנהל שלא השתתף בארבע ישיבות רגילות רצופות ,יראו אותו
כמי שמסר הודעה על התפטרותו ,אלא אם החליטה המועצה אחרת.
 .10.8הוועד המנהל יתכנס לפי הצורך ובלבד שיקיים ישיבות לא פחות מאשר פעמיים
בשנה וסמכויותיו תהיינה:
 .10.8.1לאשר את תכנית הפעולה של האגודה בהתאם להנחיות המועצה.
 .10.8.2לאשר את תקציב האגודה מראש בתחילת שנת הכספים.
 .10.8.3לאשר את בחירת מנכ"ל האגודה כאמור בסעיף  12להלן.
 .10.8.4לקבוע את החברים הרשאים לחתום בשם האגודה כאמור בסעיף 15
להלן .
 .10.8.5לפקח על כל פעולות האגודה.
 .10.8.6למנות מבקר פנים ,לקבוע סמכויות ולאשר את תכנית עבודתו כאמור
בסעיף  17להלן.
 .10.8.7לבצע ו/או להחליט בכל נושא הנוגע לענייני האגודה שלא נמצא
בסמכותם הבלעדית של המועצה לרבות עניינים אשר הועברו על ידי
המועצה לטיפול המנכ"ל.
 .10.8.8להמליץ על פירוק האגודה כאמור בסעיף  16להלן.
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 .10.9ישיבות הוועד המנהל:
 .10.9.1הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן
ודרך ניהולן.
 .10.9.2סדר היום של ישיבות הוועד המנהל ייקבע ע"י יו"ר הוועד המנהל .כן
ייכלל בסדר היום כל נושא נוסף עליו יחליט הוועד המנהל ברוב רגיל של
חבריה.
 .10.10מניין חוקי:
החלטות הוועד המנהל תהיינה בתוקף רק אם נתקבלו בישיבה של הוועד המנהל
ושנכחו בה לפחות  50%מחברי וועד מנהל.
 .10.11החלטות הוועד המנהל:
 .10.11.1החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
 .10.11.2ליו"ר הוועד המנהל נתונה סמכות הכרעה כאשר הקולות שקולים.
 .10.11.3במקרים מיוחדים ועל-פי החלטת יו"ר הוועד המנהל ,תיתכן הצבעה
בוועד המנהל בדרך של משאל בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני
ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע על-ידי הועד המנהל.
 .11יושב ראש האגודה ,המועצה והוועד המנהל
 .11.1יו"ר המועצה הוא יו"ר האגודה והוועד המנהל (להלן" :היו"ר").
 .11.2היו"ר ייבחר על ידי המועצה מבין חברי המועצה ,על דעת נשיא הטכניון .תקופת
כהונתו כיו"ר הינה  3שנים ,אלא אם כן המועצה החליטה אחרת ,והיא ניתנת
להארכה לתקופות נוספות של עד  3שנים ללא הגבלה.
 .11.3בהיעדר היו"ר בישיבת מועצה או וועד מנהל ,תבחר המועצה או הוועד המנהל לפי
העניין ,יו"ר מבין חבריהם ,לאותה ישיבה.
 .12מנכ"ל האגודה
 .12.1מנכ"ל האגודה ייבחר על ידי הוועד המנהל לפי המלצת יו"ר האגודה ונשיא
הטכניון.
 .12.2מנכ"ל האגודה יהיה אחראי לניהול ענייני האגודה ושמירה על ענייניה לפי הנחיות
הוועד המנהל ובכלל זה יהיה מוסמך לקבל עובדים ולהעניק להם סמכויות הכל על
פי הנחיות הוועד המנהל או באישורו .כמו כן יהיה המנכ"ל מוסמך 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 הקמתן על-ידי הוועד המנהל מעת לעת.
כל ועדה שתוקם ע"י האגודה תקבע את נהליה ודיוניה ,הכל בכפוף להחלטות הוועד המנהל.
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 .14ועדת ביקורת
 .14.1חברות והרכב:
 .14.1.1חברי ועדת הביקורת ייבחרו על-ידי המועצה לתקופת כהונה בת שלוש ()3
שנים ,עם אפשרות הארכה לתקופות כהונה נוספות.
 .14.1.2מספר חברי הועדה ייקבע בהחלטת המועצה ולא יהיה נמוך משניים.
 .14.1.3לא יכהן כחבר ועדת ביקורת:
 .14.1.3.1חבר בוועד המנהל.
 .14.1.3.2מי שאינו חבר באגודה.
 .14.1.3.3מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת
 .14.1.3.4קטין או מי שהוכרז פסול דין.
 .14.1.3.5מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו-
 414עד  438לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-או בעבירה אחרת
שלדעת הרשם מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא
ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת;
 .14.1.3.6תאגיד ,אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד
החבר באגודה ,גם אם הנציג עצמו אינו חבר באגודה.
 .14.2סמכויות:
סמכויות ועדת הביקורת יהיו בכפוף לכל דין ובכלל זה:
.14.2.1
.14.2.2
.14.2.3
.14.2.4

.14.2.5
.14.2.6
.14.2.7
.14.2.8
.14.2.9

לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות
העמותה למטרותיה;
לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
לעמוד על ליקויים בניהול העמותה ,בין היתר תוך התייעצות עם מבקר
הפנים או עם רו"ח של העמותה ,ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה
ועדת הביקורת ליקוי מהותי תפעל בהתאם להוראות סעיף  )4(30לחוק
העמותות;
לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת
תשלומי השכר בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור
בסעיף זה;
לבצע כל תפקיד שיוטל עליה על-ידי המועצה ו/או על ידי הוועד המנהל ו/או
יושבי הראש שלהם.
לבצע כל תפקיד אחר שבסמכותה בהתאם לחוק העמותות ,תש"ם,1980-
כפי שיהיה מעת לעת.

 .14.3תחולת הוראות:
הוראת סעיפים  10.6ו 10.7 -לעיל יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על ועדת הביקורת.
 .14.4ישיבות ועדת ביקורת:
 .14.4.1הוועדה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה להן ודרך
ניהולן בכפוף להוראות חוק העמותות ,תש"ם.1980-
 .14.4.2הוועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
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 .14.5חברי ועדת הביקורת יוזמנו לישיבות הועד המנהל ,כמשקיפים וללא זכות הצבעה.
 .15מורשי חתימה
 .15.1זכויות החתימה ומורשי החתימה בשם האגודה ייקבעו על-ידי הוועד המנהל מבין
חברי העמותה ו/או נושאי תפקיד בה.
 .15.2מספר מורשי החתימה לא יפחת משניים.
 .15.3מורשי החתימה יהיו רשאים לחתום בשם האגודה על מסמכים התחייבויות והוראות
תשלום ,ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.
 .15.4חתימת שניים ממורשי החתימה ,בתוספת הטבעת חותמת האגודה ,תחייב את האגודה
לכל דבר ועניין.
 .16פירוק האגודה
 .16.1החלטה על פירוק האגודה יכולה להתקבל רק על ידי המועצה ,ברוב מיוחד של 2/3
מחברי המועצה המשתתפים בישיבה ,ולפי המלצת הוועד המנהל.
 .16.2פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה
לטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל.
 .16.3חבר האגודה אינו זכאי לחלק מרכוש העמותה במקרה של פירוקה.
 .17מבקר פנים
 .17.1הוועד המנהל בהסכמת ועדת הביקורת ימנה מבקר פנים לאגודה.
 .17.2תפקידיו ,סמכויותיו ותכנית עבודתו של מבקר הפנים יקבעו על ידי הוועד המנהל
לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת ובכפוף להוראות חוק העמותות ,תש"ם.1980-
 .18הוראות כלליות
 .18.1עניין המוסדר בתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק העמותות ,התש"מ,1980-
ואינו מוסדר בתקנון זה ,יחולו עליו הוראות התקנון המצוי.
 .18.2כל עניין שלא הוסדר בתקנון זה או בתקנון המצוי בתוספת של חוק העמותות,
התש"מ ,1980-ינהגו כלפיו לפי הוראות כל דין.

