תקנון
החברה הישראלית לכימיה
פרק א' :שם ומען
השם :החברה הישראלית לכימיה
כתובת :הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך ,קרית הטכניון ,חיפה 32000
פרק ב' :מטרות
מטרות העמותה ותפקידיה הם:
(א) לרכז בתוכה כחברים את הכימאים תושבי ישראל וכן כימאים תושבי חוץ המעונינים בכך.
(ב) לטפח ולקדם את מדע הכימיה ושימושיו.
(ג) לייצג את חבריה במוסדות ובגופים מדעיים בארצות אחרות ולקיים מגעים עם גופים אלו.
(ד) להוציא לאור פרסומים שיש בהם כדי לקדם את מדע הכימיה.
(ה) לטפח את הוראת הכימיה.
(ו) ליזום קיום מפגשים מדעיים.
(ז) להעלות את קרנה של הכימיה בציבור.
(ח) לעסוק בכל פעילות אחרת שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות.
(ט) לאסוף תרומות ומענקים לצרכי קידום מטרות העמותה.
פרק ג' :חברות
א .חברים מהמנין יהיו:
 )1כל אדם אשר סיים את חוק לימודיו במקצוע כימיה או במקצוע הקרוב לו במוסד להשכלה גבוהה
המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או אדם בעל השכלה אקדמאית במקצוע שונה אשר עיסוקו היום יומי
בתחום הכימיה או התעשיה הכימית ,בתנאי ששילם דמי חברות לעמותה לתקופה הנדונה.
 )2חבר כבוד שנתמנה ע"י הוועד המנהל.
ב .חבר מתלמד יהיה כל תלמיד הלומד מקצוע כאמור בסעיף קטן ( )1לעיל במוסד להשכלה גבוהה או בבית
ספר תיכון.
ג .חבר תאגיד יהיה חברה או תאגיד אחר שעיסוקיו במישרין או בעקיפין בכימיה.
ד .אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בלשון זו" :אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש
להיות חבר בעמותה החברה הישראלית לכימיה .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר
בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה" .תאגיד רשאי
להצטרף לעמותה אם הצהיר כי יש לו ענין בקידום מטרות העמותה והוא רוצה לתרום לכך בכל צורה
שהיא.
ה .החלטה בדבר קבלת חברים מן המנין ,חברים מתלמדים ותאגידים כחברי העמותה נתונים בידי הוועד
המנהל .סירב הוועד המנהל לקבל את המבקש ,רשאי המבקש לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית
הקרובה.
ו .זכויות וחובות של חברים:
 .1חבר מן המנין זכאי להשתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה .הוא זכאי
לבחור ולהבחר לוועד המנהל או לועדת הבקורת.
 .2חבר זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.
 .3חבר חייב לשלם דמי חבר שנתיים כפי שיקבע מעת לעת ע"י הוועד המנהל.
 .4פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מחובתו לסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה
מהחבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 .5הזכות לבחור ולהבחר נתונה רק לחברים מן המנין ששילמו לעמותה את כל המגיע לה מהם.
ז .פקיעת חברות:
 .1במות חבר ,וחבר שהוא תאגיד – בפירוקו.
 .2בפרישתו מן העמותה .הודעת החבר על פרישה תינתן בכתב לוועד המנהל שלושים יום מראש.
לא שילם החבר את דמי החבר ,יחשב כחבר שלא מן המנין עד שישלם את חובותיו לעמותה.
 .3בהוצאתו מן העמותה.
ח .חברות כבוד:הנשיא ,באישור הוועד המנהל ,רשאי להעניק חברות כבוד בחברה לאדם בין תושב ישראל
ובין תושב חוץ ,בין שהוא כימאי ובין לאו ,אשר תרם תרומה חשובה לקידום מדע הכימיה .חבר כבוד
בחברה פטור מלשלם דמי חבר .מי שנבחר להיות חבר כבוד יהיה חבר העמותה כל ימי חייו והוא יהיה זכאי
להשתתף בכל פעולה חברתית וחינוכית של העמותה ולקבל פרסומיה חינם .חבר כבוד רשאי להשתתף
בהצבעות האסיפה הכללית ובבחירת מוסדותיה.
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פרק ד' :מוסדות העמותה
א .האסיפה הכללית
 )1האסיפה הכללית של העמותה תתקיים כל שנה במסגרת הכנס השנתי של החברה הישראלית לכימיה.
מועד כינוסה יקבע על ידי הנשיא ,בהסכמת הוועד המנהל.
 )2מזכיר העמותה ישלח לכל החברים הודעה על קיום האסיפה הכללית לפחות עשרים ימים מראש ,והיא
תכלול יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 )3האסיפה הכללית תשמע ותאשר דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל וועדת הבקורת ודו"ח כספי
שיגיש לה הוועד המנהל.
 )4אסיפה כללית תהיה חוקית אם נכחו בה לפחות  30מחברי העמותה .אם תוך  15דקות מתחילת מועד
האסיפה לא יהיה נוכח מספר חוקי של חברים ,תתנהל האסיפה בנוכחות כל מספר חברים.
 )5נשיא החברה יהיה יו"ר האסיפה הכללית.
מזכיר החברה יהיה מזכיר האסיפה הכללית ,והוא אחראי לניהול הפרטיכל .במקרה וימנע מהנשיא לשמש
כיו"ר האסיפה או בהעדרו ,תבחר האסיפה יושב ראש לאותה אסיפה בלבד.
 )6החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,היו קולות שקולים ,יהיה ליושב ראש
האסיפה קול נוסף ומכריע.
 )7רכישת מקרקעין או מכירתם או חכירתם או החכרתם לתקופה העולה על  10שנים תהיה בסמכותה
הבלעדית של האסיפה הכללית.
ב .נשיא העמותה
 )1בראש העמותה יעמוד נשיא שיבחר אחת לשלוש שנים.
 )2תפקידי הנשיא:
א .לשמש כיושב ראש האסיפה הכללית והוועד המנהל ,לזמן את האסיפה הכללית ואת הוועד המנהל.
ב .לנהל את העמותה על פי החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל ולשקוד על ביצוע החלטות אלה.
ג .לייצג את העמותה כלפי כל גורם חיצוני.
ד .לפקח על פעולות וועדות מקצועיות וחטיבות.
 )3במידה והנשיא לא יכול למלא את תפקידיו ,יבחר הוועד המנהל ממלא מקום מבין חבריו.
ג .הוועד המנהל
 .1הוועד המנהל ינהל את כל עניני העמותה בסמכות האסיפה הכללית.
א .הוועד המנהל ימנה שנים עשר חברים (כולל הנשיא) לפי ההרכב המפורט להלן :שבעה ( )7חברים
מאוניברסיטאות המחקר ,כולל אוניברסיטת אריאל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,מכון ויצמן למדע והטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל; שנים ( )2מהתעשיה הכימית ,אחד ( )1ממערכת הבטחון ,אחד ( )1ממערכת ההוראה והחינוך,
ואחד ( )1נציג המכללות.
ב .במהלך הבחירות יוצעו מועמדים לפי הקטגוריות הנ"ל וכלל הבוחרים יבחרו נציגים מכל קבוצת
מועמדים.
 .3הוועד המנהל יבחר מתוכו מזכיר וגזבר .חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברים בוועד המנהל.
 .4סדרי עבודת הוועד המנהל:
א .ישיבות הוועד המנהל תתקיימנה פעמיים בשנה לפחות .אין הישיבה חוקית ,אלא אם משתתפים בה
לפחות חמישה חברים.
ב .החלטות הועד מתקבלות ברוב קולות .היו הדעות שקולות יכריע הנשיא.
ג .הוועד המנהל רשאי להסמיך שניים מחבריו לבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשם
החברה על כל מסמך הקשור לפעולות אלה.
 .5ראשי החטיבות בחי"ל יוזמנו לישיבות הוועד המנהל ללא זכות הצבעה.
ד .ועדת הביקורת
ועדת הביקורת תורכב משני חברים .ועדת הביקורת תבדוק את עניניה הכספיים והמשקיים של החברה
ואת פנקסי חשבונותיה ,ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לענין אישור הדין וחשבון הכספי.
ה .בחירת המוסדות
א .אחת לשלוש שנים יתקיימו בחירות לנשיא ,לוועד המנהל ולועדת הביקורת של העמותה.
ב .לא פחות מששה חודשים לפני מועד הבחירות ישלח המזכיר הודעה לכל החברים על קיומן ויבקש
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הצעות למועמדים לנשיא ,לוועד המנהל ולועדת הביקורת.
ג .הצעת מועמדים:
 .1הצעה למועמד לנשיא החברה תהיה מלווה בהמלצות של עשרה מחברי העמותה לפחות.
 .2הצעה למועמד לוועד המנהל תהיה מלווה בהמלצות של שלושה מחברי העמותה לפחות.
 .3הצעה למועמד לועדת הביקורת תהיה מלווה בהמלצות של שלושה מחברי העמותה לפחות.
ד .הוועד המנהל יוודא וידאג שרשימת המועמדים לוועד המנהל תכלול נציגים מכל המוסדות ,כפי שפורט
לעיל בסעיף 1א'.
ה .הבחירות תהיינה חשאיות באופן אלקטרוני .בבחירות זכאים להצביע רק חברים מן המנין .ספירת
הקולות תיעשה ע"י ועדת בחירות.
ו .אם קיים רק מועמד אחד ממוסד אקדמי/תעשייה/חינוך/בטחון ,עליו לקבל בהצבעה החשאית מעל
 50%מקולות המצביעים .במידה שלא קיבל  50%מקולות המצביעים ,תערך הצבעה חוזרת.
ו .וועדת בחירות
 .1וועדת בחירות בת  4חברים תמונה ע"י הוועד המנהל ותכלול נציג ועדת בקורת ,נציג הועד המנהל (מזכיר
החברה) ושני חברים שאינם ממלאים תפקידים בחברה.
 .2יו"ר הועדה ישמש אחד מחברי הועדה שאינו ממלא תפקיד בחברה.
 .3הועדה תוכל לפעול גם בנוכחות שלשה חברים ,בתנאי שישתתפו יו"ר הועדה ,חבר ועדת בקורת וחבר
נוסף.
פרק ה' :חטיבות
 .1הוועד המנהל מורשה לאשר הקמת חטיבות וסניפים ,לאחר שתוגש בקשה פורמלית מקבוצה כלשהי
לנשיא החברה.
 .2חטיבות וסניפים מקומיים יפעלו לקידום עניני העמותה במקומותיהם.
 .3תחומי הפעולה של חטיבה או סניף מקומי יקבעו על ידי הוועד המנהל.
 .4תקנון של כל חטיבה או סניף מקומי ושינויים בו יהיו תקפים רק לאחר אישור הוועד המנהל.
 .5פעילי החטיבות והסניפים המקומיים חייבים להיות חברי העמותה.
 .6חבר מתלמד יהיה רשאי להשתתף בפעולות העמותה ,אך ללא זכות בחירה וזכות לכהן בתפקיד כלשהו.
 .7חטיבה או סניף מקומי לא יהיה רשאים לפעול בשם העמותה ולחייבה באופן כספי.
 .8הועד המנהל רשאי לשלול לאחר הצבעה ברוב של שני שליש קולות חבריו ,זכות הפעולה של חטיבה או
סניף מקומי אם פעולותיו נוגדות את טובתה וקידומה של העמותה .החלטה לשלול זכות הפעולה תתקבל
רק אחרי שנציגי החטיבה או הסניף ישמיעו בפני הוועד המנהל את הסבריהם.
פרק ו' :ועדות מקצועיות
 .1הוועד המנהל מורשה לאשר הקמת ועדות מקצועיות לאחר שתוגש לנשיא בקשה פורמלית מעשרה
חברים לפחות של העמותה.
 .2הועדה המקצועית תפעל לקידום נושא כימי-מדעי ספציפי ,כפי שיקבע ,ולצורך זה תקיים הרצאות,
כנסים ,ימי עיון ,פרסום חומר מקצועי וכיוצא בזה.
 .3תקנון של כל ועדה מקצועית יובא לאשור הוועד המנהל.
 .4פעילי הוועדות המקצועיות חייבים להיות חברים בחברה.
 .5חבר מתלמד יהיה רשאי להשתתף בפעולות הוועדה ,אך ללא זכות בחירה ונשיאה בתפקיד.
 .6וועדה מקצועית לא תהיה רשאית לחייב באופן כספי את העמותה.
 .7הוועד המנהל רשאי לשלול את זכות הפעולה של כל ועדה מקצועית ,אם פעולתה נוגדת טובתה וקידומה
של העמותה .החלטה לשלול זכות הפעולה תתקבל ברוב של שני שליש קולות רק אחרי שנציגי הועדה
ישמיעו בפני הוועד המנהל את הסבריהם.
פרק ז' :כספים
 .1הכנסות העמותה:
לשם מימון פעולותיה ,יהיו לעמותה הכנסות כדלהלן:
 )1דמי חבר שנתיים .גובה דמי החבר יקבע מדי שנה ע"י הוועד המנהל.
 )2תרומות מתאגידים החברים בעמותה.
 )3תרומות ,מענקים וסיוע מגורמים אחרים.
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 )4עזבונות ,מתנות והענקות.
 )5הכנסות מפעולות העמותה.
 )6הכנסות מדמי שכירות ,מריבית והפרשי הצמדה על השקעותיה.
 .2הוצאות העמותה:
(א) ההוצאות תוצאנה לפעולות ,לפי תקציב שיאושר ע"י הוועד המנהל.
(ב) הוועד המנהל לא יאשר הוצאות שתעלינה על ההכנסות.
 .3ניהול חשבונות:
(א) העמותה תנהל את ספרי החשבונות לפי הוראות מס הכנסה לניהול חשבונות של מוסדות ללא כוונת
רווח (מלכ"ר).
(ב) חתימת נשיא העמותה ,גזבר או מי מטעמם יחייבו כספית את העמותה .כל הוצאה מחייבת לפחות 2
חתימות של מורשי חתימה ,אשר נקבעו ע"י הוועד המנהל.
הועד מנהל רשאי להעניק עפ"י צרכי העמותה ובעלי התפקידים בה זכות חתימה או לשנות את זכות
החתימה.
פרק ח' :שינוי התקנון
 .1האסיפה הכללית ,בה נוכחו לפחות  30חברים רשאית לשנות את התקנון.
 .2הצעת שינוי התקנון תוצע ע"י הנשיא ,אחרי שתובא לידיעת כל החברים לפחות  30יום לפני כינוס
האסיפה הכללית.
 .3כל חבר המעוניין להגיש הצעת שינוי התקנון ימסור הצעתו מלווה בחתימת חמישה חברים מן המנין
למזכיר ,לפחות  90יום לפני מועד האסיפה הכללית.
 .4הצעת שינוי תובא לאשור הוועד המנהל שיאשרו תוך  20יום .אישר הוועד המנהל את הצעת השינוי ,היא
תובא לאישור האסיפה הכללית .לא אישר הוועד המנהל את השינוי ,רשאי החבר לערער בפני האסיפה
הכללית.
 .5ערעורו של החבר יוגש למזכיר הוועדה לפחות  40יום לפני מועד האסיפה .המזכיר יכלול את העירעור
בסדר היום ויפיצו בין כל החברים לפחות  30יום לפני כינוס האסיפה.

17.2.2015
_______________________

_______________________

פרופ' אהוד קינן
נשיא החברה הישראלית לכימיה
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