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 תקנון
 ראשון: שם, מטרות וסמכויות חלק  
  

 גדרות: ה
 תקנון זה יהא לביטויים הבאים הפירוש הרשום בצדם, דהיינו: ב .1

 האגודה האמורה בתקנון זה.  -"האגודה"  
 

 אביב. -סיטת תלראוניב -"האוניברסיטה"  
 לת האגודה, ועדת הביקורת שלה, לעניין תקופת כהונת חברי הנה -"שנתיים"  

 
 

פרק הזמן שבין מועד בחירתם לבין המועד שבו תכונס האספה  -ה וגזברה פירושם יו"ר
חודשי    -24שלאחר הבחירה )בין שפרק זמן זה יהא בן למעלה מייה נהשהכללית הרגילה 

 לוח גרגוריאני ובין שיהא בן פחות מכך(.
 

 : האגודשם ה
 אגודה תיקרא בשם: ה .2

 אביב" -עברית: "אגודת ידידי אוניברסיטת תלב 
  ISRAELI FRIENDS OF TEL A VIV UNIVERSITYובאנגלית:  

 
 : האגודהכתובת 

 אביב. -אביב, רמת אביב, תל-יטת תלרסאוניב .3
 
 : האגודהמטרות  

 מטרות האגודה הנן:  .4
יק לקיים ולהפעיל גוף ציבורי שיאגד את ידידי האוניברסיטה ותומכיה ויענ ,לארגן 4.1

 לאוניברסיטה תמיכה חומרית ורוחנית. 
יטה ותומכיה בפני משרדי סלשמש כנציגות רשמית של ציבור ידידי האוניבר 4.2

ה, מוסדות ציבוריים וכלכליים, אוניברסיטאות אחרות, קרנות ויחידים, להממש
הכול על מנת לסייע ולקדם את ענייני האוניברסיטה, תלמידיה, מוריה ועובדיה 

 האחרים.
בכל שטחי  -מכל מין סוג שהוא  -סיטה תמיכה חומרית ורוחנית רלאוניב להעניק 4.3

 פעולתה, ובכלל זאת:
להשתתף בתקציב האוניברסיטה בשיעור שתקבע הנהלת האגודה מזמן  4.3.1

 · לזמן
 וקתדרותלסייע לאוניברסיטה בהקמת יחידות לימוד ומחקר, מכונים  4.3.2

 חדשים ובקידום ופיתוח אלה הקיימים. 
יתוח המחקר באוניברסיטה בכל דרך אפשרית ובכלל זאת לסייע בקידום ופ 4.3.3

באוניברסיטה ו/או  -באמצעות מתן הקצבות למחקר והקמת קרנות 
יטה סמתן מלגות ומענקי מחקר למורי האוניבר שיעדן יהא -באגודה 

 ולתלמידיה.
לסייע בקידום ופיתוח המחקר וההוראה באוניברסיטה באמצעות רכישה  4.3.4

 אחרת. ךציוד מדעי, ספרים ובכל דר ,לימוד או סיוע ברכישה של עזרי
לסייע בפיתוח קמפוס האוניברסיטה ובטיפוחו בכל צורה ואופן אפשריים  4.3.5

ובכלל זאת באמצעות סיוע בהקמת מבנים, ספריות, מעונות סטודנטים, 
 מתקני ספורט, גנים וכיו"ב. 

לסייע לתלמידי האוניברסיטה במימון לימודיהם באמצעות מתן מענקים,  4.3.6
באוניברסיטה ו/או  -ות ו/או הלוואות, וכן באמצעות הקמת קרנות מלג

שיעדן יהא מתן מלגות ו/או הלוואות לסטודנטים הלומדים  -באגודה 
 באוניברסיטה. 

אחרות לביסוס האוניברסיטה, פיתוחה, הרחבתה  ךלסייע בכל צורה ודר 4.3.7
 וקידומה. 

ת ציבוריים לעודד קשרים בין האוניברסיטה לבין משרדי הממשלה, מסודו 4.4
 וכלכליים, קרנות ויחידים. 

לעסוק בגיוס משאבים כספיים בין שבאמצעות גביית דמי חבר, קבלת תרומות,  4.5



 אחרת, לשם קידום מטרות האגודה. ךובין שבכל דר תועיזבונומתנות, מענקים 
בין שלחברי  -לקיים כנסים, הרצאות, סימפוזיונים, הצגות, נשפים ומסיבות  4.6

 לשם קידום מטרות האגודה.  -בור הרחב האגודה ובין שלצי
לשתף פעולה עם אגודות ידידי האוניברסיטה שמחוץ לישראל, להדק את הקשרים  4.7

 עם אגודות אלה, לסייע להן ולהסתייע בהן לשם קידום מטרות האגודה.
  

 סמכויות האגודה:
5.  

 אגודה היא תאגיד כשיר לכל פעולה בהתאם לדין . ה 5.5

   .ל דבר שיהא נחוץ או מועיל להשגת מטרותיה וקידומןהאגודה תהא מוסמכת לעשות כ 5.6

 האגודה לא תחלק רווחים, דיבידנדים או כל טובות הנאה אחרות בין חבריה.    5.7
 

 חלק שני: החברים  
 כשירות:  

שנה ומעלה המוכנים לסייע בקידום מטרות האגודה, יהיו   18כל תאגיד וכל אדם בן  .6
 כשירים להתקבל כחברים בה. 

 להתקבל לחברות באגודה: בקשות  
 בקשה להתקבל כחבר באגודה תוגש לאגודה בכתב.   .7

אית לאשר הבקשה או לדחותה מבלי שיהא עליה לנמק שת האגודה תהא רלהנה 
 החלטותיה. 

 הפסקת חברות:  
 ק: סהחברות באגודה תיפ .8

 עם פתיחת הליכים לפירוקו.  ,מות חבר או, אם החבר הנו תאגידב 8.1
ת פרישה חתומה עפרישה כאמור תיעשה באמצעות מתן הוד רישת חבר מהאגודה.פ 8.2

פה, שקבלתה תאושר -ידי החבר להנהלת האגודה, או במתן הודעת פרישה בעל-על
ידי הנהלת האגודה. לא יהא בפרישת חבר מהאגודה כדי לגרוע מחובתו -בכתב על

 ידו עד לאותו מועד. -לשלם לאגודה כל יתרה של דמי החבר שלא נפרעה על
 חבר מהאגודה.  הוצאת 8.3

 הנהלת האגודה רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאגודה מאחד הטעמים הבאים:
  החבר לא שילם לאגודה את המגיע לה ממנו. 8.3.1
 החבר לא קיים הוראות תקנון זה ו/או החלטות מוסדות האגודה המוסמכים. 8.3.2
 החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.   8.3.3
 החבר הורשע בעברה שיש עמה קלון.  8.3.4

יע ההנהלה להוציא חבר מן האגודה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה א תצל 8.4
   8.3.3עד  8.3.1 להביא טענותיו בפניה ולא תציע זאת מהטעמים האמורים בסעיפים

 )ועד בכלל( אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות. 
 חברים: הזכויות  

ספותיה, הזכות להשתתף באספותיה והזכות לחברי האגודה הזכות להיות מוזמנים לא .9
 לבחור ולהיבחר למוסדות ולמשרות האמורים בתקנון זה. 

 

 חלק שלישי: מוסדות ונושאי משרה  
 נם: ה השב המרשהונושאי  האגודהמוסדות  .10

 מוסדות:  10.1
 פה הכללית"(.ספה הכללית של חברי האגודה )שתיקרא להלן בשם "האסהא 10.1.1
 ם "המועצה"(. מועצת האגודה )שתיקרא להלן שב 10.1.2
 הנהלת האגודה )שתיקרא להלן בשם "ההנהלה"(.  10.1.3
 ועדת הביקורת.   10.1.4
 "(.יו"רהאגודה )שייקרא להלן בשם "ה יו"ר 10.1.5

 נושאי המשרה:  10.2
 גזבר האגודה )שייקרא להלן בשם "הגזבר"(.  10.2.1
 מנכ"ל האגודה )שייקרא להלן בשם "המנכ"ל"(.   10.2.2

 ת הביקורת:לא יכהן כחבר המועצה או כחבר ההנהלה או כחבר ועד   10.3
 מי שאינו חבר העמותה.   10.3.1
מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר המועצה או כחבר ההנהלה או כחבר   10.3.2



 ועדת הביקורת, לפי העניין. 
 דין או פושט רגל. -ולסטין או מי שהוכרז פק 10.3.3
 עברה שיש עמה קלון. במי שהורשע בפסק דין סופי   10.3.4
חבר ההנהלה נציג של תאגיד החבר אולם יכול לכהן כחבר המועצה או כ ,תאגיד  10.3.5

 עמותה. בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר ב
 . רלא יכהן כגוף המבקר של האגודה מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף המבק   10.4

  
 סימן א': האספה הכללית

  מועדי כינוסה:

11. 

 אחת לשנה קלנדרית ולא יאוחר יו"רידי ה-ספה כללית רגילה תכונס עלא 11.1
 חודש לאחר קיום האספה הכללית הקודמת.  15מאשר  

 אספה כללית יוצאת מהכלל תכונס: 11.2

 או ההנהלה יחליטו על כך.  יו"רבכל עת שה  11.2.1

יהא חייב לזמן אספה כללית יוצאת מהכלל בכל עת שיידרש לכך  יו"רה 11.2.2

מחברי האגודה   10% בבקשה חתומה בידי שליש מחברי ההנהלה או בידי

 של ועדת הביקורת. או לפי דרישה בכתב 
 

 הגדרה:  .12
הן אספה כללית רגילה והן אספה כללית יוצאת  -פירושה -"אספה כללית" בסימן זה,  

 מהכלל, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 
 

 ות כלליות: פן זימון אספאו  .13
לפי החלטת  -אספה כללית תזומן באמצעות משלוח הודעה לכל החברים באגודה או 

ום מודעה בשני עיתונים יומיים ובלבד שהודעות כאמור באמצעות פרס -ההנהלה 
לפני המועד שנקבע לכינוס יום  14 -מתישלחנה )או פרסום כאמור ייעשה( לא פחות 

 האספה. 
ם תתקיים האספה ואת סדר יומה, ובלבד ההודעה תפרט את המקום, היום והשעה שבה

שבהסכמת רוב החברים הנוכחים והמצביעים ניתן יהא לדון באספה אף בעניינים שלא 
 סדר היום מראש. בנכללו 

 
 סמכויות האספה הכללית הנן:   .14

 · לקבל דו"ח מהמועצה ומההנהלה על פעולותיהן בשנה החולפת ולדון בהן  14.1
  ידי רואה -של האגודה לאחר שאלה יבוקרו על לאשר את המאזן והדו"חות הכספיים  14.2

 החשבון של האגודה, ולאחר קבלת המלצתה של ההנהלה בדבר אישורם של אלה. 
 לדון בדו"ח השנתי של ועדת הביקורת ולאשרו.   14.3
 את המועצה. -מבין חבריה  -לבחור   14.4
 את ועדת הביקורת. -מבין חבריה  -לבחור   14.5
 . יו"ראת ה -מבין חבריה  -לבחור   14.6
 לבחור את רואה החשבון של האגודה.   14.7
 ידי ההנהלה. -שיובא בפניה עלעניין לדון בכל   14.8

 
 סמכויות אספה כללית יוצאת מהכלל הנן:  .15

 לדון בכל עניין שבו מוסמכת האספה הכללית הרגילה.  15.1
 על תיקון תקנון האגודה. -בכפוף להוראות תקנון זה  -לדון ולהחליט  15.2
 על פירוק האגודה.  -תקנון זה  בכפוף להוראות -לדון ולהחליט  15.3

 
 יושב ראש:  .16

מהאספה, תבחר האספה באחד  יו"רישמש כיושב ראש האספות הכלליות. נעדר ה יו"רה 
 החברים הנוכחים לשמש כיושב ראש. 

 
 ניין חוקי: מ .17

עשרים אחוזים( מחברי האגודה ובלבד שאם לא )  20% המניין החוקי באספות הכלליות יהא



גודה נוכחים בשעה שנועדה לפתיחת האספה, תידחה זו בחצי שעה, מחברי הא 20% יהיו
ואם גם אז לא יהא מניין כאמור, יהיו החברים הנוכחים מניין חוקי בתנאי שמספרם לא 

 יפחת מעשרה. 
 

 הצבעות ומיופי כוח:   .18
 10% ההצבעות באספות הכלליות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם כן ידרשו לפחות    18.1
 ם באספה לקיים הצבעה חשאית. מהחברים הנוכחי 
 לכל חבר אגודה הנוכח באספה יהא קול אחד בלבד.   18.2
חבר האגודה יהא רשאי לייפות כוחו של חבר אחר להצביע בשמו ובמקומו באספות   18.3

 הכלליות. ייפוי כוח כאמור ייעשה בכתב ויוגש ליושב ראש האספה לפני תחילתה.
 החלטות:  .19

תתקבלנה ההחלטות באספות  -אמורות להלן בתקנון זהה -בכפוף להוראות מיוחדות בנדון 
הכלליות ברוב רגיל של החברים המשתתפים בהצבעה, בין שבעצמם ובין שבאמצעות 

 מיופה כוחם. אם יתחלקו הדעות שווה בשווה, תהא ליושב ראש האספה דעה מכרעת. 
הרמת ידי האספה, בין שב-הצהרת יושב ראש האספה הכללית בדבר קבלת החלטה על. 20

ידיים ובין שבהצבעה חשאית, ובדבר הרוב שהצביע בעד ההחלטה, תהיה הוכחה מכרעת 
 בדבר קבלת ההחלטה והרוב שהצביע עבורה. 

 

 : המועצה ב'סימן  
 

 הרכב ומשך כהונה:  .21
 .   50ולא יעלה על   -25 מספרם של חברי המועצה לא יפחת מ  21.1
האוניברסיטה יהיו חברים  נשיא האוניברסיטה או נציגו וחבר נוסף שימנה נשיא 21.2

 במועצה. 
כל מי שישמש יושב ראש חוג ידידים יהיה חבר המועצה, כל עוד הוא משמש בכהונה  21.3

 זאת. 
 פה הכללית מקרב חבריה. סידי הא-כל יתר חברי המועצה ייבחרו על 21.4
ידי האספה הכללית יהיה לשנתיים, והם -משך כהונתם של חברי המועצה שנבחרו על 21.5

 יד זה, כל פעם לתקופה נוספת של שנתיים, ללא הגבלה. יוכלו לכהן בתפק
 

 יושב ראש מועצת האגודה:  .22
 האגודה יכהן כיושב ראש המועצה. יו"ר  

 מועדי כינוס:  .23
  יושב ראש מועצת האגודה יכנס את המועצה בכל עת שימצא לנכון לעשות זאת,  

 ולפחות פעם בשנה. 
 

 סמכויות המועצה:  .24

 האגודה. לבחור את חברי ההנהלה של  24.1

לקבל דיווח על פעילות האגודה בשנה החולפת ודיווח על פעילות האגודה עד  24.2
 למועד כינוסה של המועצה, ולדון בו.  

לבחור חברים נוספים למועצה להשלמת מספר חבריה עד למספר המרבי  24.3
ממספר חברי   25% , ובלבד שמספרם לא יעלה על  21.1האמור בסעיף 
 פה הכללית. ידי האס-המועצה שנבחרו על 

 ידי האספה הכללית בישיבתה הראשונה הקרובה. -בחירתם של חברים אלה תאושר על 
 עד לאישור בחירתם של חברים אלה, יוקנו להם כל אותן סמכויות שהוקנו לחבריה  
 האחרים של המועצה.  

 המניין החוקי:  .25
 המניין החוקי הדרוש בישיבות המועצה הוא רבע ממספר חברי המועצה.  

 החלטות:   .26
 החלטות המועצה תתקבלנה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדעות 

 שווה בשווה, תהא ליושב ראש המועצה דעה מכרעת.  
 

 ההנהלה ג': סימן  
 הרכב:   .27



  חברים.    15חברים ולא יעלה על   7  -מספר חברי ההנהלה לא יפחת מ  27.1

מנה נשיא האוניברסיטה. שאר חברי האגודה וחבר נוסף שי יו"רההנהלה תכלול את 
 ידי המועצה, בכל פעם לתקופת כהונה של שנתיים. -ההנהלה ייבחרו על

חברים שיכהנו בה, ביו שבמקום  - יו"רלפי המלצת ה -ההנהלה תהא רשאית למנות  27.2
 ןובי -התפטרות או מכל סיבה אחרת עקב פטירה,  -כאלה שמקומם נתפנה 

חבר שנתמנה מכוח   27.1 סעיףבמרבי האמור פר הספר חבריה עד למסשלהשלמת מ
 משך יתרת תקופת כהונתה של ההנהלה. ןסעיף זה יכה

 

 :סמועדי כינו. 28 

 ולפחות שלוש פעמים בשנה. , ךכלעשות  ןיכנס את ההנהלה בכל עת שימצא לנכו יו"ר 28.1
תומה ח, כך יהא חייב לכנס את ההנהלה בכל עת שבה יקבל דרישה בכתב לעשות יו"רה 28.2

 ידי שליש מחברי ההנהלה לפחות. -על
 

 סמכויות ההנהלה:.29
 

או עובדיה, לפחות, -ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו 29.1
ובלבד שאחד משני , שחתימתם יחד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה

 חותמים הינו חבר הועד המנהלה
ידי רואה -יבוקרו על חות הכספיים של העמותה לאחר שאלה"תקבל את הדו 29.2

 ידי האספה הכללית. -חות אלה על"על מנת שתיתן המלצתה לאישור דו החשבון שלה,
תנהל את ענייני האגודה ותהא מוסמכת להפעיל את כל הסמכויות הקנויות לאגודה  29.3

פי דין -בין שעל -עולה עבורה, פרט לאותם מקרים שבהם שמורה הסמכות ולעשות כל פ
 למוסד אחר של האגודה או לנושא משרה בה.  -פי הוראת תקנון זה -ובין שעל

 תקבע מעת לעת את שיעור דמי החבר השנתיים.  29.4
מקרב חבריה או שלא מקרבם ולהאציל  -תהא רשאית למנות ועדות משנה  29.5

 ועדות משנה אלה, בתנאים שתמצא לנכון. מסמכויותיה לו
 

 סדר יום:  .30

, אולם כל נושא נוסף יועלה על סדר יו"רידי ה-סדר היום של ישיבות ההנהלה ייקבע על 
 היום לפי החלטת ההנהלה. 

 קי: ומניין ח .31

 המניין החוקי הדרוש בישיבות ההנהלה הנו רבע ממספר חברי ההנהלה.  
 החלטות: .   .32

לנה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו החלטות ההנהלה תתקב32.1
 דעה מכרעת.  יו"רהדעות שווה בשווה, תהא ל

להחלטה שנחתמה בידי כל חברי ההנהלה יהא אותו תוקף שיש להחלטה שנתקבלה 32.2
 פי הוראות תקנון זה. -בישיבת הנהלה שכונסה ונערכה על

 
 ד': ועדת ביקורת סימן  

 הרכב:  .33
שייבחרו באספה  -שאינם חברי ההנהלה  -חברים  ועדת הביקורת תמנה שלושה 38.1

  עד לשלוש תקופות כהונה רצופות. הונה של שנתיים ככללית רגילה לתקופת 

 האספה תבחר באחד החברים שייבחרו לוועדת הביקורת לעמוד בראשה.

  
 סמכויות: .34

ועדת הביקורת תבקר את הפעולות הכספיות של האגודה, את חשבונותיה ואת מאזנה 
ת החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול המשק, הכספים והמינהל של וכן א

 דו"ח על כל אלה לאספה הכללית הרגילה. ותמסור האגודה 

 
 נוהלי עבודה:   .35

 ואת דרכי עבודתה.  ונהליהועדת הביקורת תקבע לעצמה את  

 יו"רה : ה' סימן 
 בחירה:  .36

ת לאחר שוועדת חיפוש )שתוגדר ידי האספה הכללית, וזא-האגודה ייבחר על יו"ר  36.1
 . יו"ריום לפני מועד בחירתו של ה  30 להלן( תגיש את המלצותיה לחברי האספה 



 : יו"רועדת חיפוש לבחירת  36.2
האגודה תהא מורכבת משלושה  יו"רועדת חיפוש לצורכי בחירתו של   36.2.1

 חברים: 
 ידו לעניין ועדה זו.-אביב או מי שימונה על-נשיא אוניברסיטת תל*  

 ידי הנהלת האגודה. -שני נציגי ציבור שייבחרו על *
 יו"רועדת החיפוש תיבחר לתפקידה שישה חודשים לפחות לפני תום כהונתו של  36.3

 האגודה היוצא. 

 האגודה יעמוד על שנתיים.  יו"רמשך כהונתו של  36.4

 האגודה יוכל להיבחר עד לשלוש תקופות כהונה רצופות.  יו"ר 36.5

 
 תפקידים:  .37

האגודה ויהא אחראי לניהול ענייני האגודה, לייזום פעילות  יעמוד בראש יו"רה 37.1
לקידום ענייניה, לפיתוחה ולהרחבת פעולותיה, ולביצוע החלטות האספה הכללית, 

 המועצה וההנהלה. 

 יכנס את האספות הכלליות.  יו"רה 37.2

 ישמש כיושב ראש ההנהלה והמועצה.  יו"רה 37.3

 סדר יומן. ועצה וההנהלה ויקבע אתיכנס את ישיבות המ יו"רה 37.4

 ידווח למועצה ולאספה הכללית על פעולות ההנהלה בשנה החולפת.  יו"רה 37.5

 
 : הגזבר 'סימן ו 

 בחירה:   .38
 ולמשך תקופת כהונתה. -מבין חבריה  -ידי ההנהלה -הגזבר ייבחר על 38.2
  גזבר האגודה יוכל להיבחר לתפקידו זה עד לשלוש תקופות כהונה רצופות.  38.3

 מנימוקים  ,רביעיתרשאית למנות גזבר לתקופת כהונה במקרים חריגים תהיה ההנהלה 
 שיפורטו על ידה.

 

 
 תפקיד:  .39

דרים ונהלים הולמים סהגזבר יהא אחראי לביצוע המדיניות הכספית של האגודה, יקבע ה
 .לקבלת כספים והוצאתם, וינחה את המנכ"ל בדבר אופן ניהול ספרי האגודה וחשבונותיה

 
 : המנכ"ל 'סימן ז 

 מינוי:   .40
. מנכ"ל לא יהא חייב להיות חבר יו"רפי המלצת ה-ידי ההנהלה על-מנכ"ל ימונה עלה

 באגודה. 

 
 כהונה:   .41

באישור  יו"רידי ה-תקופת כהונתו של המנכ"ל ותנאי העסקתו ייקבעו, מזמן לזמן, על 
 ההנהלה. 

 
 כפיפות ותפקידים:   .42

 יו"רידי ה-על -לעת מעת  -, יבצע את התפקידים שיוטלו עליו יו"רהמנכ"ל יהא כפוף ל 
 . יו"רפי הוראותיו והנחיותיו של ה-ויפעל על

 

 חלק רביעי: החלטות מיוחדות  
 הגדרת החלטות מיוחדות:   .43

החלטות בדבר תיקון תקנון זה או בדבר פירוק האגודה הנן החלטות מיוחדות   
 שתתקבלנה אך ורק בצורה, באופן וברוב כמבואר להלן בחלק זה. 

 
 על תיקון תקנון או פירוק: הסמכות להחליט   .44

הסמכות להחליט בדבר תיקון תקנון זה ובדבר פירוק האגודה קנויה לאספה   
כללית יוצאת מהכלל, ואולם אספה כאמור לא תהא מוסמכת לדון ולהחליט 



בנושאים אלה, או מי מהם, אלא אם תחליט ההנהלה להמליץ בפניה על תיקון 
 ן . או על פירוק האגודה, הכול לפי העניי

 
החליטה ההנהלה להמליץ בפני האספה הכללית על תיקון תקנון זה או על  .45

 אספה כללית יוצאת מהכלל לדיון בהמלצות אלה.  יו"רפירוק האגודה, יכנס ה

 
ההחלטות לתקן תקנון זה יהיו בסמכותה של האספה הכללית והם יתקבלו  .46

 ברוב של הזכאים להצביע בה. 
חלטה של האספה הכללית שנתקבלה ברוב החלטה על פירוק האגודה טעונה ה .47

 של שני שלישים מהחברים הנוכחים והמצביעים ובלבד ש: 
  -מספר המשתתפים באספה שבה תתקבל החלטה כאמור לא יפחת מ 47.1

 מכלל חברי האגודה.    20%
 

ימים מראש על הכוונה להציע    21ניתנה לכל חברי האגודה הודעה של  47.2
 באספה החלטה לפרק את האגודה.

 

ורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים ו/או פ 47.3
אביב ואסור יהא -כספים, יועברו נכסים ו/או כספים אלה לאוניברסיטת תל

 לחברי האגודה לקבל כל חלק שהוא ברכוש האגודה. 

 

  

 

 חלק חמישי: חוגי ידידים 
48.  

סיטאי האגודה תאפשר לקבוצת אנשים לקיים פעילות ידידים בתחום אוניבר 48.1
ידי הקמת חוג ידידים )להלן: "חוג הידידים"( ובלבד שחוג זה יפעל -ספציפי על

 באמצעות האגודה, בפיקוחה ובתיאום עמה. 

 הקמת כל חוג ידידים תהא טעונה את אישורה של הנהלת האגודה.  48.2

 אישרה הנהלת האגודה את פעילותו של חוג ידידים הרי ש:  48.3

 אמצעות האגודה. כל הפעילות הכספית תיעשה אך ורק ב 48.3.1

ידי אותו חוג -האגודה תמציא לחוג הידידים פירוט מלא של הכספים שנאספו על 48.3.2
 מלא של הפעולות הכספיות שבוצעו .  ופירוט   ידידים 

 הכספים שיגויסו באמצעות חוג הידידים ישרתו את המטרה שלשמה גויסו.  48.4
פי הנהלים המקובלים -אביב וזאת על-אלה יועברו ליחידה הרלוונטית באוניברסיטת תל 

 באוניברסיטה והמדיניות הנוהגת אצלה באותה עת. 
 כל יושב ראש של כל חוג ידידים יהיה חבר במועצת האגודה בתוקף  48.5

 תפקידו זה.  

 בכל חוג ידידים יכהן נציג של הנהלת האגודה.  48.6

 

 הוראות כלליות – חלק שישי
ופת כהונה לפרק זמן מוגדר לפי תקנון , גזבר או חבר ועדת ביקורת לתקר"יוכל מקרה שנבחר . 49

 .כל עוד לא נבחר לו מחליף כדין ,זה, ימשיך לכהן בתפקידו , אך מעבר לאותו פרק זמן


