ת ק נ ון ה א ג וד ה ה יש ר א ל י ת ל פ יז יול וג י ה ופ ר מ ק ול וג י ה
מס' עמותה 580011419 :
.1

ש ם ה ע מ ות ה
האגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה.

.2

מ ט ר ות ה ע מ ות ה

א .לעודד את פיתוח המחקר המדעי בכל ענפי הפיזיולוגיה והפרמקולוגיה בישראל.
ב .לייצג את ישראל במישרין או באמצעות גוף ציבורי ישראלי אחר באיגודים בינלאומיים.
ג .לייצג בישראל את החוקרים בפיזיולוגיה ובפרמקולוגיה.
.3

ח ב ר ות

א .חבר/ה  -כל אדם אשר פרסם/ה מחקר מקורי ועובד/ת בצורה פעילה באחד מענפי הפיזיולוגיה או הפרמקולוגיה ,והוא/היא לפחות
בעל/ת תואר מוסמך למדעי הטבע או תואר מקביל אחר.
ב .חבר/ה נספח/ת – כל אדם בעל/ת תואר בוגר למדעי הטבע או תואר מקביל ,אשר מתעניין/ת באחד מענפי הפיזיולוגיה או
הפרמקולוגיה.
ג .חבר/ת כבוד – חוקר/ת )גם תושב/ת חוץ( אשר תרם/ה רבות לאחד משטחי הפיזיולוגיה או הפרמקולוגיה לפחות ,יכול/ה להתקבל
כחבר/ת כבוד באגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה.
ד .חבר/ה תומך/ת – מועצת האגודה יכולה להעניק לארגון או פרט ,אשר מתעניין באחד משטחי הפיזיולוגיה או הפרמקולוגיה ,מעמד
של חבר/ה תומך/ת באגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה.
ה .קבלת חברים/ות חדשים/ות – אדם הממלא/ת את הדרישות הנאמרות בסעיפים א' או ב' ,ואשר יביע/תביע רצונו/רצונה להתקבל
כחבר/ה באגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה )או כחבר/ה נספח/ת( ,יוצע/תוצע כמועמד/ת על-ידי שני/שתי
חברי/חברות האגודה .לאחר מכן ימלא/תמלא את הטפסים המתאימים .האסיפה הכללית תאשר את החברות בהצבעת
הסכמה של  2/3מהנוכחים.
ו .חבר/ה או חבר/ה נספח/ת ישלמו מסי חבר .גובה מס החבר ייקבע על-ידי ועד האגודה.
ז .חבר/ה אשר לא שילם/ה במשך שנתיים את מסי החבר ,מאבד/ת את זכות ההצבעה באסיפה הכללית.
ח .אדם אשר לא שילם/ה במשך שלוש שנים את המסים מפסיק/ה להיות חבר/ה באגודה.
ט .הוצאת חברים מהאגודה – חבר/ת האגודה רשאי/ת לפרוש ממנה בכל עת שיחפוץ/תחפוץ .במקרים יוצאים מן הכלל רשאית
האסיפה הכללית ,ברוב של ¾ מהנוכחים ,להוציא חברים/ות .הוצאת חבר/ה תיעשה רק לאחר שניתנה לו/לה הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו/טענותיה ,ורק מסיבות הקשורות בחריגה מהאתיקה המקצועית ,לפי הבנת ¾ מהמשתתפים באסיפה
הכללית של האגודה.

.4

מ וס ד ות ה א ג וד ה
מוסדות האגודה הם:
א .אסיפה כללית
ב .ועד האגודה
ג .ועדת ביקורת
ד .מוסד אחר עליו תחליט האסיפה הכללית

א .האסיפה הכללית
.1האסיפה הכללית היא הגוף העליון של האגודה.
 .2האסיפה הכללית מורכבת מכל חברי/ות האגודה.
 .3חברים/ות נספחים/ות רשאים/ות להשתתף באסיפה הכללית אך אינם/ן רשאים/ות להצביע.
 .4האסיפה הכללית בוחרת את שאר מוסדות האגודה.
 .5אסיפה כללית מתכנסת לפחות פעם בשנה.
 .6האסיפה הכללית מתכנסת על-ידי הזמנות הנשלחות על-ידי מזכירות האגודה לפחות עשרה ימים לפני מועד הכינוס.
 .7אסיפה כללית חוקית בתאריך ובשעה הנקובים בהזמנה ,ואם נוכחים בה מחצית חברי האגודה לפחות.
 .8במידה ובמועד כינוס האסיפה הכללית נוכחים פחות ממחצית חברי האגודה היא נדחית במחצית השעה ,ואז היא חוקית
בכל מספר משתתפים.
 .9על הגזבר/ית להגיש בפני האסיפה הכללית דו"ח כספי שנתי.
 .10הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין .חתימה על דרישה לכינוס האסיפה הכללית על-ידי עשירית מכלל
חברי האגודה מחייב את ועד האגודה לכנס את האסיפה הכללית תוך שבועיים.

ב .הועד
 .1כל חבר/ת אגודה רשאי/ת לבחור ולהיבחר לועד.
 .2הועד נבחר על-ידי האסיפה הכללית.
 .3הועד יהיה מורכב משלוש/ה עד שבע/ה חברים/ות ,המספר המדויק ייקבע על-ידי האסיפה הכללית.
 .4אם חבר/ת ועד מפסיק/ה חברותו/ה ,מכל סיבה שהיא ,רשאי הועד למלא את מקומו/ה בחבר/ה אחר/ת של האגודה .מנוי
זה חייב לקבל את אישור האסיפה הכללית הראשונה שבאה אחרי המנוי.
 .5הועד נבחר פעם בשלוש שנים ,בסמיכות לקונגרס הפיזיולוגיה הבינלאומי.
 .6חבר/ת ועד רשאי/ת למלא יותר מתפקיד אחד.
 .7הועד יהיה מורכב מיו"ר ,מזכיר/ה ,גזבר/ית וחברים.
 .8על הועד לדאוג לניהול שוטף של ענייני האגודה בין אסיפה כללית אחת לשנייה.
 .9הזכות לחתום בשם ובעבור האגודה ניתנת ליו"ר הועד ולמזכיר .בעניינים כספיים ניתנת סמכות זו ליו"ר ,לגזבר ולמזכיר.
 .10הועד רשאי להסמיך כל חבר/ת אגודה לחתום בשם ובעבור האגודה בעניין בודד מסוים.
 .11הועד ממנה את הנציג של האגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה באיגוד הבינלאומי למדעים פיזיולוגיים ,באיגוד
הבינלאומי לפרמקולוגיה ובאגודות מדעיות אחרות.
 .12בעלי/בעלות תפקידים ייבחרו לתקופת ועד אחת בלבד.

ג .ועדת ביקורת
 .1ועדת ביקורת תיבחר במקביל לוועד האגודה ,באסיפה הכללית הרגילה.
 .2כל חבר/ה באגודה רשאי/ת לבחור ולהיבחר לוועדת הביקורת.
 .3ועדת ביקורת תימנה שלוש/ה חברים/ות ,שאינם/ן חברי/ות הועד.
 .4ועדת ביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים של האגודה ,ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לאישור הדין וחשבון
הכספי לאחר הגשתו על-ידי גזבר/ית האגודה.

 .5אסיפות מדעיות
א .אסיפה מדעית של האגודה תיערך לפחות פעם בשנה.
ב .מועד ומקום האסיפה המדעית ייקבע על-ידי הועד.
ג .כל חבר/ת אגודה רשאי/ת להגיש עבודה לאסיפה המדעית.
ד .ההחלטה על קבלת עבודה נתונה בידי הועד או בידי איש/ה או א/נשים אשר יתמנו למטרה זו על-ידי הועד.
ה .חוקרים/חוקרות אשר אינם/ן חברי/ות אגודה יוכלו להביא עבודה בפני האסיפה המדעית בחסות חבר/ת אגודה.
.6

מ ש ר ד ה א ג וד ה
א .משרד האגודה יהיה מקום עבודתו של יו"ר האגודה.
ב .האסיפה הכללית ו/או הועד רשאים להעתיק את משרד האגודה לכל מקום אחר.

.7

ה ק מ ת ס נ יפ ים
א .סניפים יוקמו לפי החלטת האסיפה הכללית.
ב .ניהול הסניף ייקבע על-ידי ועד האגודה.

 .8שינויים בתקנות האגודה וקבלת החלטות
א .שינויים בתקנות האגודה יתקבלו באסיפה כללית ,ברוב של ¾ מהנוכחים הזכאים להצביע בה.
ב .הועד רשאי להחליט על עריכת משאל ,כולל לגבי שינויים בתקנות ,על-ידי הצבעה בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני.

 .9פירוק העמותה
האגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה יכולה להתפרק באסיפה כללית שכונסה למטרה זו )למעט הנאמר בסעיף  :4א
) .((7החלטת הפירוק טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ,שעליה ניתנה לכל החברים/ות הודעה של  21יום
מראש ,תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק .להודעה על כינוס אסיפה כללית לצורך פירוק האגודה חייב ועד האגודה
לצרף תצהיר המצביע על יכולת האגודה לפרוע כל חובותיה .תצהיר זה חייב גם אישורה של ועדת הביקורת.

