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עמותת חוקרי צבא–חברה בישראל )ע"ר  - (580553063תקנון העמותה
]אושר ע"י רשם העמותות[08.05.2012 ,

מבוא
.1

מבוא זה על כל סעיפיו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

.2

שם העמותה:
העמותה תקרא בעברית בשם:

עמותת חוקרי צבא-חברה בישראל
העמותה תקרא באנגלית בשם:

The Association of Civil-Military studies in Israel
 .3מטרות העמותה הן:
•

קידום ,הצגת ,וניתוח המחקר הבין-תחומי שמתמקד בנושאים הבאים בישראל:
 oקשרי צבא-חברה
 oהממשק בין הדרג האזרחי לצבאי
 oהיחסים שבין הצבא לגופי בטחון אחרים
 oההיבטים החברתיים והארגוניים של הצבא.

•

העמקת ההבנה ביחסי הגומלין בין הצבא ,החברה והמדינה.

•

עידוד המחקר מנקודות מבט שונות ומגוונות מבחינה דיסציפלינארית והשוואתית.

•

עידוד קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים רלוונטיים בארץ ובעולם.

•

הפצת הידע המחקרי בארץ ובחו"ל בנושאים אלו בפני גורמים באקדמיה ,בצבא ,במוסדות הביטחון
והשלטון ובציבור הרחב.

סימן א'  :חברות
.4

קבלת חברים
)א(

מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

)ב(

אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני )שם ,מען ,תפקיד והשכלה רלוונטיים ,מספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה
)שם העמותה( .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואני מסכים להם .אם אתקבל
כחבר העמותה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית
של העמותה".

)ג(

הועד רשאי לדחות בקשה כאמור או להמליץ לאסיפה הכללית על קבלתה.

)ד(

דחה הועד בקשה כאמור ,רשאי המבקש לערור על הדחייה לפני האסיפה הכללית
הקרובה ולא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
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.5

.6

.7

)ה(

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו ,נתונה בידי האסיפה
הכללית ,באסיפה הקרובה שלה ,לאחר קבלת המלצת הועד.

)ו(

החלטה על קבלת חבר כאמור ,תתקבל ברוב הקולות הנדרש לשינוי תקנון זה.

זכויות וחובות חבר העמותה
)א(

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
הצבעה.

)ב(

חבר העמותה זכאי לבחור ולהבחר לועד או לועדת הביקורת.

)ג(

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

)ד(

חבר העמותה זכאי לעיין בספרי העמותה השמורים במענה הרשום וזאת בתיאום
מראש.

)ה(

חבר האגודה חייב למלא את התקנון האגודה.

)ו(

חבר האגודה יהיה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100ש"ח )לסטודנטים-
75ש"ח( .הועד ,באישור האסיפה הכללית ,רשאי לשנות גובה דמי החבר כאמור.

)ז(

חבר האגודה חייב ליידע את מזכיר האגודה בכתובתו הפעילה  -הפיסית או
האלקטרונית  -לשם משלוח הודעות.

)ח(

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר
ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

תנאים מקדמיים להגשת מועמדות לחברות בעמותה:
)(1

בעל תואר שני  /תואר שלישי )דוקטורט( ,או אישור בדבר התחלת לימודים לקראת
תואר שלישי )דוקטורט( ,בתחום הקשור לחקר צבא וחברה בישראל ,או ניסיון מוכח של
 6שנים לפחות במחקר בתחומים כאמור.

)(2

מרכז החיים של המועמד הוא בישראל.

)(3

על אף האמור בסעיפים  (1) 6ו (2) -לעיל ,רשאי הועד להמליץ בפני האסיפה הכללית,
באופן חריג ,על קבלת מועמד כחבר עמותה גם אם אינו עומד בדרישות המפורטות
לעיל.

פקיעת חברות
)(1

חברות בעמותה פוקעת:
)א( במות החבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -בגמר פירוקו;
)ב( בפרישת חבר מן העמותה;
)ג( בהוצאת חבר מן העמותה.

)(2

האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מכל
אחד מן הטעמים הבאים:
)א( החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
)ב( החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
)ג( החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
)ד( החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון;
)ה( החבר גרם נזק בזדון או פעל בזדון בניגוד למטרות העמותה;
)ו( החבר לא נכח בלמעלה מ 3-אסיפות כלליות מן המניין באופן רצוף.
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)(3

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיפי משנה )) – (2א( עד )ג( אלא
לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

.7

מתן הודעות לחבר
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו במסמך בכתב שיימסר לו
ביד או שיישלח יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או אל כתובת הדואר
האלקטרוני של החבר המעודכנת בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את
מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב'  :האסיפה הכללית
.8

זמן ומקום
תאריך ,שעה ומיקום האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד.

.9

הזמנה
אסיפה כללית תכונס על פי הודעה שתישלח לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין תאריך,
שעה ,מיקום וסדר יום לאסיפה.

.10

.11

כינוס האסיפה הכללית
)(1

האסיפה הכללית תתכנס פעם אחת במהלך שנה קלנדרית לאסיפה מן המניין.

)(2

יש בסמכותו של הועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי סעיף )20ב( לחוק
העמותות.

תפקידי האסיפה הכללית
האסיפה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת ,תדון
בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,תחליט על אישורם ,תבחר ביושב ראש העמותה,
סגן יושב ראש העמותה ,מזכיר העמותה ,ועד מנהל ,ועדת הביקורת ,ותתווה פעילות עתידית
של העמותה.

.12

.13

מניין )קוורום(
)(1

אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות עשרים אחוזים ממספר חברי העמותה.

)(2

היה מניין כאמור נוכח בפתיחה האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל
החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

)(3

לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה כנדחית
בשבוע ימים ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,לאותה שעה ולאותו מקום .באסיפה נדחית זו
נדרש מניין כאמור בס"ק ) ,(1אלא אם יקבע אחרת על הועד .לעניין סעיף משנה זה,
החלטת הועד תתקבל פה אחד.

)(4

לעניין סעיף זה  -נוכחות חבר באסיפה הכללית )וזכותו להצביע על עניינים הנידונים
באסיפה(  -יכולה להתקיים ,באישור מראש של יו"ר האסיפה הכללית ,על דרך שימוש
באמצעי תקשורת ישירה חיה )לרבות ועידת תקשורת חזותית ,סקייפ ושיחת ועידה(.

יושב ראש ומזכיר לאסיפה
אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

.14

החלטות האסיפה הכללית
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.15

)(1

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון
זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

)(2

היו הקולות שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה הכללית להכריע.

)(3

החלטה לשינוי הוראה מהוראות תקנון זה תתקבל ברוב מיוחד של שבעים אחוזים
מכלל חברי האסיפה הכללית של העמותה המשתתפים בהצבעה.

פרוטוקול
)(1

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

)(2

פרוטוקול האסיפה הכללית יפורסם על ידי יו"ר האסיפה בתוך  7ימים ממועד התכנסה.

סימן ג'  :הועד
.16

מספר החברים
מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משבעה ולא יותר מאחד
עשר.

.17

תקופת הכהונה
)(1

הועד יכהן ממועד היבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.

)(2

חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

)(3

לבקשת יושב ראש האסיפה הכללית ,רשאית האסיפה הכללית לבחור מחדש את כל
הועד היוצא.

)(4

תקופת הכהונה של הועד תהא שלוש שנים .בהחלטת אסיפה כללית ניתן יהיה
להאריך משך זמן זה ,בכפוף להגבלות ההארכה המופיעות בהוראות הרשם.

.18

.19

)(5

חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.

)(6

חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

)(7

החלטה על הוצאת חבר מהועד דורשת את אישורה של האסיפה הכללית.

השלמת הועד
)(1

נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר של עמותה
לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים המשיך
לפעול כועד.

)(2

נבצר מחבר הועד מלמלא את תפקידיו  -רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר
של העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,את נוהלי ההזמנה אליהן ,את המניין )קוורום(
הדרוש בהן ואת דרך ניהולן.

.20

החלטות הועד
)(1

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.

)(2

היו הקולים שקולים  -יוענק משקל שני קולות להצבעת יושב ראש העמותה.

)(3

החלטת כל חברי הועד פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
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.21

פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

.22

זכות היצוג
הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה ,שחתימתם יחד ,בצירוף חותמת
העמותה ,תחייב את העמותה.

סימן ד'  :ועדת הביקורת ומבקר חיצוני
.23

מספר החברים
מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

.24

.25

.26

תקופת הכהונה
)(1

ועדת הביקורת תכהן מהיבחרה באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר
ועדת ביקורת חדשה .חבר ועדת הביקורת היוצאת ,יכול להיבחר לועדת הביקורת
החדשה.

)(2

תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהא שלוש שנים.

)(3

חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועדת
הביקורת.

)(4

חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת ועדת הביקורת
)(1

התפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר
של העמותה לכהן כחבר ועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה .עד למינוי כזה,
רשאים הנותרים או הנותר ,להמשיך לפעול כועדת ביקורת.

)(2

נבצר מחבר ועדת הביקורת למלא תפקידיו  -רשאים הנותרים או הנותר ,למנות חבר
העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות ועדת הביקורת
ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,את ההזמנה להן ,את המניין
הדרוש בהן ואת ודרך ניהולן.

.27

.28

החלטות ועדת הביקורת
)(1

החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעים.

)(2

היו הקולות שקולים  -לא נתקבלה ההצעה.

)(3

החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה.

החלטות ועדת הביקורת
ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

.29

מינוי מבקר חיצוני
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)(1

על אף האמור בסעיף  ,23רשאית האסיפה הכללית למנות גוף מבקר בהתאם לקבוע
בחוק העמותות.

)(2

על מינוי גוף מבקר כזה יחולו הוראות פרק זה בשינויים המתאימים.

סימן ה'  :נושאי משרה
.30

.31

.31

.32

.33

נושאי המשרה
)(1

נושאי המשרה של העמותה הם :יושב ראש העמותה; סגן יושב ראש העמותה; מזכיר
העמותה ויושב ראש האסיפה הכללית.

)(2

האסיפה הכללית רשאית לקבוע נושאי משרה נוספים.

יושב ראש העמותה
)(1

האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה את יושב ראש העמותה.

)(2

תקופת הכהונה תהא שלוש שנים.

)(3

תקופת כהונתו של יושב ראש העמותה היא מיום היבחרו על ידי האסיפה הכללית ועד
היבחרו של יושב ראש חדש על ידי האסיפה הכללית.

)(4

יושב ראש העמותה היוצא רשאי להיבחר מחדש.

)(5

יושב ראש העמותה הוא ) -א( יושב ראש הועד; )ב( נציגה הרשמי של העמותה.

סגן יושב ראש העמותה
)(1

הוראות סעיף  30יחולו בשינויים המחויבים על סגן יושב ראש העמותה.

)(2

סגן יושב ראש העמותה הוא חבר בועד המנהל.

)(3

סגן יושב ראש העמותה הוא ממלא מקומו של יושב ראש העמותה ,אלא אם יקבע הועד
אחרת.

מזכיר העמותה
)(1

הוראות סעיף  30יחולו בשינויים המחויבים על מזכיר העמותה.

)(2

מזכיר העמותה הוא חבר בועד המנהל.

)(3

מזכיר העמותה הוא מזכירה של האסיפה הכללית.

יושב ראש האסיפה הכללית
הוראות סעיף  30יחולו בשינויים המחויבים על יושב ראש האסיפה הכללית.

.34

נושאי משרה לא יהיו זכאים לשכר אך יהיו זכאים להחזר הוצאות כפי שיאושר על ידי הועד
המנהל או האסיפה הכללית.

.35

אין באמור בסימן זה כדי לגרוע מסמכות הועד המנהל להעסיק עובדים מטעם העמותה.

סימן ו'  :נכסים לאחר פירוק ושונות
.36

העברת נכסים עודפים

7
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו אלה לידי מוסד ציבורי
אחר בעלי מטרות דומות ,כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.

.37

נכסי העמותה
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה
שהיא ,בין חבריה ,אסורה.

