תקנון ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (ע"ר)
פרק א'  -כללי
)1

שם העמותה :ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן:
"הארגון")

)2

מען העמותה :ארגון הסגל האקדמי הזוטר ,קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ת.ד 356 .באר-שבע 50145

)6

מטרות:
הארגון שם לעצמו מטרה לייצג את חבריו ,כולם או חלקם ,בפני גורמים באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") ומחוצה לה בעניינים הבאים:

)0

א.

תנאי עבודה (משכורת ,שעות עבודה ,חופשה ,וותק ,פיטורין וכו').

ב.

זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה (קופות גמל ,תגמולים ,ביטוח ,ביטוח
לאומי ,פיצויים ,קרנות ו/או קופות פנסיה ,קרנות השתלמות ,שבתון ,וכו').

ג.

שיפור תנאי המלגאים וכללי הענקת המלגה.

ד.

קידום האינטרסים האקדמיים והמקצועיים של חברי הארגון.

ה.

חיזוק הזיקה שבין חברי הארגון לאוניברסיטה והגברת המחויבות האקדמית
והכלכלית של האוניברסיטה כלפי חברי הארגון.

ו.

שיתוף פעולה עם מוסדות האוניברסיטה ומוסדות אחרים אקדמיים ולא
אקדמיים.

ז.

שיתוף פעולה עם ארגוני סגל אקדמי ומוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

ח.

ייצוג וייעוץ משפטי וחשבונאי בעת הצורך בנושאים הקשורים בתחומים
האקדמיים שבמסגרת ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

ט.

קידום סולידריות עם ארגוני עובדים אחרים.

י.

כל מטרה חוקית נוספת שתהיה בזיקה למטרות דלעיל .בכפוף לסעיף  11לחוק
העמותות תש"ם 1854 -

חברות בארגון ופקיעתה:

א.

חבר בארגון (להלן" :חבר") יכול להיות כל מורה מן החוץ ,עמית הוראה ,עוזר
הוראה ,עוזר מחקר ,אסיסטנט או מדריך ,מלגאי ,מורה או חוקר בדרגה
מקבילה וכן כל עובד בדרוג אקדמי באוניברסיטה ,אשר הוועד החליט לקבלו
והחלטתו אושרה באספה הכללית לאחר שהתקבל לעבודתו או אושרה מלגתו
על ידי שלטונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשם הוראה ו/או מחקר
באוניברסיטה ,ואשר יבקש להיות חבר בארגון .החפץ להיות חבר בארגון יגיש
לוועד בקשה בלשון זו" :אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בארגון
הסגל האקדמי הזוטר .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר
בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה
הכללית של הארגון"

ב.

החברות בארגון פוקעת:
.i

חברותו של חבר בארגון תפקע לאחר שנסתיימה סופית עבודתו או
מלגתו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ללא חילוקי דעות בינו לבין
שלטונות האוניברסיטה ולאחר שהסתיימו התביעות ההדדיות באם היו
כאלה בין החבר לבין שלטונות האוניברסיטה.

.ii
.iii

.iv

ג.

)5

חבר יוכל לפרוש מהארגון על ידי הודעה מראש ובכתב לוועד הארגון,
והודעתו תכנס לתוקף תוך שבוע מיום מסירתה.
בהוצאתו מן הארגון :חבר יכול להיות מוצא מן הארגון ,וזכויותיו יכולות
להיות מושעות על פי תביעה שהוגשה לוועד הארגון על ידי חבר
הארגון או אחד ממוסדות הארגון בשל התנהגות בלתי הולמת ,או אי
מלוי מכוון של הוראות ועד הארגון או האסיפה הכללית .פעולה לפי
סעיף זה אפשרית רק לאחר החלטת ועד הארגון שהתקבלה ברוב של
שני שלישים של המצביעים ולאחר שהתקבלה חוות דעתה של ועדת
הביקורת של הארגון בעניין ,וזאת כל עוד יקבל החבר הודעה מוועד
הארגון בדבר הכוונה להפסיק חברותו בארגון ,לא יאוחר מ 64-יום
ממועד הדיון בעניינו ,ותינתן לו זכות לטעון נגד כוונה זו בפני ועד
הארגון.
במות החבר .על אף האמור בסעיף זה יעשה הארגון כמיטב יכולתו
להגן על זכויותיהם הסוציאליות של שארים ו/או תלויים של חבר
הארגון שנפטר במשך חברותו בארגון

זכויות החברים בארגון הן שוות ובלתי מוגבלות.ולכל חבר שמורה הזכות לבחור
ולהיבחר למוסדות הארגון וליהנות מן השירותים שהוא מעניק לחבריו בכפוף
לתשלום דמי חבר ולמילוי חובותיו כחבר.

דמי חבר:

א.

חברי הארגון ישלמו מדי חודש בחודשו מיסי חבר בסכום שיקבע מזמן לזמן ועד
הארגון בגבולות שתקבע האסיפה הכללית.

ב.

תשלום דמי החבר יהיה חובה על כל חברי הארגון והוועד יהיה רשאי לגבותם
מן החברים במישרין או על-ידי ניכוי במקור ממשכורות ו/או ממלגות החברים,
או כל דרך אחרת ,הכול לפי החלטת ועד הארגון.

ג.

פיגר חבר בתשלומי דמי חבר במשך  34יום לא יהיה זכאי להשתתף בהצבעות
או בחירות לארגון ורשאי הוועד להחליט על אי מתן עזרה כל שהיא לחבר עד
אשר ישלם את חובו לארגון.

פרק ב' – מוסדות
מוסדות הארגון הם כדלקמן :האסיפה הכללית ,ועד הארגון ,ועדת ביקורת של
הארגון.

א.

אסיפה כללית

)3

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון הקובע את מדיניותו ותקציבו.
באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון .החלטות האסיפה הכללית
תחייבנה את הארגון ואת מוסדותיו.

)7

א.

האסיפה הכללית השנתית הרגילה :תכונס אחת לשנה בזמן קיום הלימודים לפי
לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה .אסיפה זו תהיה חוקית אם ישתתפו בה
לפחות  1/6מחברי הארגון .לא נמצא במועד שנקבע מספר החברים הדרוש,
תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה ,שתהיה חוקית בכל מספר
משתתפים.

ב.

אסיפה כללית שלא מן המניין :הנהגת הארגון רשאית לכנס בכל עת אסיפה
כללית שלא מן המניין .הנהגת הארגון חייבת לכנס אסיפה כללית שלא מן
המניין אם התקבלה לכך דרישה של ועדת הביקורת או דרישה בכתב של
לפחות  54מחברי הארגון או דרישה בכתב של לפחות עשירית מחברי הארגון.
אסיפה כזו תכונס על ידי ההנהגה לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגעתה
של הפניה בנידון לידיה .מספר הנוכחים הדרוש לאסיפה כזו יהיה  1/6מחברי
הארגון .לא נמצא במועד שנקבע מספר החברים הדרוש ,תכונס כעבור רבע
שעה באותו מקום אסיפה שנייה ,וזו תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

ג.

מודעות על מועד ומקום כינוסה של האסיפה הכללית תפרסם ההנהגה לא
יאוחר מ 14 -ימים לפני כינוס האסיפה ,באמצעות הודעה על לוח המודעות של
הארגון ,באתר האינטרנט של הארגון ,ובהודעות דוא"ל לרשימת התפוצה
הכללית של הארגון .בהודעות יש לפרט את סדר היום של האסיפה.

)5

אסיפה כללית דחופה:
אסיפה כללית דחופה תכונס במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת .החלטה
על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת דחופה ,תתקבל על ידי ההנהגה .לאחר שנתקבלה
החלטה כזאת ,יש להודיע על מועד ומקום הכינוס ,על מועדו וסדר היום של האספה על
לוח המודעות ,באתר האינטרנט של הארגון ,ובהודעות דוא"ל לרשימת התפוצה הכללית
של הארגון 05 ,שעות לפני כינוסה .אסיפה כללית מיוחדת דחופה תהיה חוקית בכל
מספר משתתפים.
אין לדון באסיפה כללית דחופה ,בשינויים בתקנון ,בהדחת יו"ר הוועד או ועדת הביקורת,
או בפירוק הארגון

)8

אסיפה כללית מתנהלת על ידי אחד מחברי הנהגת הארגון .למעט אספה כללית שבה
מתנהל הליך בחירות  .אז תנוהל האספה ע"י יו"ר ועדת הבחירות.

)14

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל אלא אם כן צוין אחרת בתקנון.

)11

במקרה של שוויון קולות ,תהא זכות הכרעה ליו"ר הוועד ,למעט בהצבעה על בחירת
יו"ר ,ועד ,או ועדת הביקורת.

)12

האסיפה הכללית תנהל פרוטוקולים מאספותיה ,ובהם ירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה.

ב.

הנהגת הארגון – הוועד והמזכירות

)16

הנהגת הארגון (סעיף חדש)
הנהגת הארגון הינה הגוף הנבחר ע"י האסיפה הכללית וממונה על קיום מטרות
הארגון,כפי שקבועות בתקנון ועל קידום ענייני הארגון ,לרבות מו"מ לקראת הסכמים
קיבוציים ואכיפתם ,החלטות על צעדים ארגוניים ושביתה ,שיתופי פעולה בין ארגוניים
ועוד.

)10

המזכירות (סעיף חדש)
המזכירות תימנה  6-5חברים ,שאחד מהם מזכ"ל ואחד או שניים נוספים סגני מזכ"ל.
תגמול חברי המזכירות בשכר יהיה על פי מפתח קבוע שיפורט בנספח שיצורף לתקנון,
ונספח תנאי העסקה יכלול גם פירוט לגבי ביטחון סוציאלי .בהנהגה יהיו  6חברי ועד
עובדים ביחס לכל חבר מזכירות.

 )15תפקיד המזכירות (סעיף חדש)
א .השתתפות בהנהגת הארגון.
ב .ניהול שוטף וטיפול בבעיות היום-יום ,ולרבות ישיבות הנהלת האוניברסיטה ,משאים-
ומתנים ,מכתבים ,ניהול הליכים משפטיים ומעין –משפטיים,ליווי חברי הארגון בהליכי
משמעת במקרים המתאימים וכדומה ,תוך שיתוף פעולה מלא והדוק עם חברי ועד
העובדים.
ג .יצירת מערך מידע בתחומי האיגוד המקצועי.
 )13בחירות ,הדחה ,השעיה והגבלת קדנציות (סעיף חדש)
א .חברי המזכירות יבחרו פעם בשנה ע"י האסיפה הכללית,במקביל לבחירות לוועד
העובדים.
ב .לתפקידי המזכירות יכול להגיש מועמדות כל אדם החבר בארגון במשך שנה לפחות.

ג .הדחה :כל חבר ועד העובדים ,ועדת ביקורת וועדת בחירות של הארגון יכול
להעלות

הצעה לאסיפה הכללית להדיח את אחד מחברי המזכירות .הדחת חבר מזכירות
תקבע ברוב רגיל באסיפה כללית
ד .במקרה של התפטרות או הדחה יהיו בחירות חדשות ,על פי תקנון הבחירות–
הארגוני וזאת לא יאוחר משלושה חודשים מיום סיום התפקיד .בתקופה זו ימלא את
התפקיד חבר מזכירות אחר ובמידה ולא ימצא כזה  -חבר ארגון אחר שיעמוד
לבחירת ועד העובדים.
מזכיר המסיים את תפקידו ימשיך ללא זכות הצבעה בהנהגה ,עד לסיום תקופת
חפיפה,שלא תארך יותר מ 64-יום מיום סיום התפקיד ,וזאת אלא אם נקבע במפורש
אחרת -בהחלטת האסיפה הכללית בעניין הדחה.
ה .הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ,רשאית האסיפה הכללית להשעות
חבר מזכירות עד לפסק דין חלוט ,ובלבד שהחלטה בעניין תהיה מנומקת .במקרה
השעיה יפעל נוהל התפטרות או הדחה שבסעיף  8לעיל.
ו .הגבלת קדנציות :משך כהונתו המרבי של חבר מזכירות בתפקיד כלשהו במזכירות
הארגון ,הינו  5שנים .בכדי לחזור לתפקיד במזכירות הארגון נדרשת תקופת צינון של
 3שנים .לוועד העובדים לא תהיה הגבלת קדנציות.
 )17שקיפות וביקורת( :סעיף חדש)

ועדת הביקורת תגיש דו"ח על פעילות המזכירות .הדו"ח יוגש לא יאוחר משלושה
חודשים לפני הבחירות לועד העובדים ולמזכירות הארגון.
 )15מעמדה של הנהגת הארגון:
הנהגת הארגון הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון ,והנו בעל הסמכות לדון ולהחליט בכל
העניינים השוטפים העומדים על סדר יומו של הארגון ולהחליט ,ובלבד שהחלטותיו לא יעמדו
בניגוד להוראות תקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית .בפרט מוסמכים מזכ"ל הארגון או יו"ר
הוועד לחתום על הכרזת סכסוך עבודה ועל הודעה בדבר שביתה וזאת לאחר שהנהגת הארגון
אישרה סכסוך עבודה ושביתה .הנהגת הארגון מוסמכת בין השאר להחליט על אמצעים משפטיים
ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או נגד חבר בארגון ולהוציאם לפועל בהתאם
להחלטותיה או בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
 )18עם זאת טעונה החלטה על שביתה והפסקתה ,המקיפה יותר מפקולטה אחת ,את אישורה של
אסיפה כללית ,אם שביתה כזאת נמשכת למעלה מ 05-שעות 24החלטות הנהגת הארגון
תתקבלנה ברוב קולות ,ובמקרה של שוויון קולות תהיה זכות ההכרעה ליו"ר הוועד.
 )21החלטת הנהגת הארגון פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הנהגה לרבות באמצעות
משאל טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני .התבצעה הצבעה טלפונית או באמצעות הדוא"ל
כאמור ,יוצא פרוטוקול המתעד את ההצבעה מיד לאחר קיומה.
 )22החלטות שנתקבלו בהנהגת הארגון מחייבות את בעלי התפקיד בארגון ואת חבריו.
 )26בחירות לוועד ולמזכירות

א.

בחירות לתפקיד יו"ר הועד ,הועד והמזכירות יתקיימו באסיפה הכללית השנתית
של הארגון.

ב.

האספה הכללית שבה מתקיים הליך בחירות תנוהל ע"י יו"ר ועדת הבחירות.
בוועדת הבחירות יכהנו שני חברי ועד .אלה ייבחרו ע"י הוועד .יו"ר ועדת
הבחירות יהיה חבר הוועד הוותיק מבין השניים.

ג.

הרכב ועד הארגון
מספרם של חברי ועד הארגון לא יפחת מ 5-ולא יעלה על  25חברים (לא כולל
יו"ר הועד) ויהיה בו ייצוג של כלל הפקולטות ,מכוני המחקר וההוראה והמכינות
באוניברסיטה ,תוך שריון של מקום אחד לכל חלק כנ"ל.

ד.

חודש ימים לפני כינוסה של האסיפה הכללית השנתית בה יערכו בחירות לועד
ולמזכירות ,תשלח הנהגת הארגון היוצא לחברי הארגון הודעות על מועד
האסיפה וכן הזמנה להגיש מועמדים לוועד החדש

ה.

חבר וועד אשר סיים את העסקתו באוניברסיטה כחבר ארגון סגל אקדמי זוטר,
רשאי להמשיך ולשמש בתפקידו עד למועד האספה הכללית השנתית בה יערכו
בחירות .על אף האמור לעיל ,לא יהיה כשיר לכהונה במוסד ממוסדות הארגון,
חבר ארגון ,אשר מכהן במקביל בתפקיד ניהולי באוניברסיטה.

ו.

כל חבר ארגון רשאי להציע את עצמו כמועמד להנהגת הארגון.

ז.

ועדת הבחירות תודיע על תוצאות הבחירות באסיפה הכללית ותאשר אותן .אם
זכו שני מועמדים במספר שווה של קולות ,ישמש כל אחד כחבר ועד מחצית
הזמן .המועמדים שלא נבחרו לוועד ,ישמשו כממלאי מקום לפי סדר הקולות
שקיבלו.

ח.

הנהגת הארגון החדשה תכונס על ידי יו"ר הוועד ו/או המזכ"ל לישיבה ראשונה
תוך שבועיים לאחר אישור הבחירות .ישיבה זו תהיה משותפת לבוחרי הוועד
היוצא והוועד החדש.

 )20בחירות לתפקיד יו"ר ועד הארגון:
א .בחירות לתפקיד יו"ר הארגון יתקיימו באסיפה הכללית השנתית של הארגון.
ב .יו"ר ועד הארגון ייבחר על-ידי האסיפה השנתית .מועמד לתפקיד יו"ר הארגון יוכל
להיות רק מי שבמועד האחרון להגשת המועמדות היה חבר בארגון הסגל הזוטר
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והועסק בפועל כחבר סגל זוטר במהלך שנת הלימודים
הקודמת למועד קיום הבחירות .יו"ר ועד הארגון יהיה המועמד שזכה למספר הקולות
הגדול ביותר באסיפה הכללית מבין המועמדים לתפקיד.
 )25ועד הארגון רשאי למנות עד שני סגנים ליו"ר ועד הארגון ,לגזבר ובמקרה הצורך ,גם בעלי
תפקידים נוספים.
 )23משך כהונת הוועד ,המזכירות והיו"ר:
א .תקופת כהונת הנהגת הארגון היא שנה אחת .ההנהגה נבחרת לפי תקנון הבחירות
המצורף בזה והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
ב .משך הכהונה של יו"ר הוועד יהיה שנה ,ולאחריה יהיה חייב להציג שוב את
מועמדותו .יו"ר הוועד יוכל לכהן ברציפות לא יותר מאשר  0תקופות כהונה רצופות
כיו"ר.
 )27התפטר היו"ר מתפקידו ,או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ,ימלא סגן היו"ר את
מקומו עד למועד האסיפה כללית הרגילה.
 )25התפטר הוועד תוך תקופת כהונתו ייבחר ועד חדש באספה כללית אשר תכונס בתוך  64יום.
עד למועד זה יכהן הוועד המתפטר כוועד מעבר עם כל סמכויותיו.
 )28יובע אי אמון בהנהגה באספה הכללית המיוחדת ,שסעיף זה היה על סדר יומה ,תבחר
אספה כללית זו בהנהגה זמנית עד שתיבחר הנהגה חדשה .עד למועד זה תכהן ההנהגה
הזמנית כהנהגת מעבר עם כל סמכויותיה.
 )64התפטר חבר ועד או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו יכנס במקומו כחבר ועד
המועמד הבא לוועד שקיבל את מירב הקולות לאחריו באסיפה הכללית בה נבחר לתפקידו.
 )61על התכתבות הארגון ועל הודעותיו חותם היו"ר ו/או המזכ"ל .על הסכמים יחתמו בשתי
חתימות ,היו"ר והמזכ"ל .חתימתם תחייב את הארגון.
 )62בהיעדרו של אחד מבעלי התפקידים בארגון ,מוסמך היו"ר והמזכ"ל למנות ממלא מקום,
בעדיפות מקרב חברי הנהגת הארגון באישורה .אל מול חוסר הסכמה בין השניים יובא הנושא
להחלטת הנהגת הארגון

 )66ההנהגה תנהל ספרים ופנקסים על פי תקנות מס הכנסה וביניהם ספר חברי הארגון ,ספר
החלטות ,פרוטוקולים מישיבות ההנהגה ומישיבות האסיפה ,חליפת מכתבים ,הודעות ,חשבון
הוצאות והכנסות .כל ספרי ופנקסי הארגון יהיו פתוחים לעיון כל חברי הארגון (פרט לתיקים
אישיים) ואלה יישמרו במשרד הארגון.
 )60ההנהגה תרכיב ועדות משנה לטיפול בבעיות שונות לפי ראות עיניה .ועדות משנה שבהן
חברים שאינם חברי ההנהגה ,יהיו רשאיות להגיש המלצות בלבד.
)65ההנהגה מוסמכת לקבוע שכר ותנאי עבודה למי שמועסק ע"י הארגון או נותן לו שירותים
בכפוף לחוק העמותות.
 )63חבר הנהגת הארגון ,אשר עקב פעילותו עפ"י תקנון הארגון ו/או פעילות לגיטימית אחרת
בשם חברי הארגון ולמענם ,נפגע ,נתבע או נענש ,יזכה להגנה מלאה מצד הארגון לרבות ייצוג
משפטי.
ועדת ביקורת
 )65האסיפה הכללית השנתית תבחר בהצבעה גלויה לקדנציה בת שנתיים ,שני חברים לוועדת
הביקורת של הארגון .חבר הנהגה אינו יכול להיות חבר בועדת הביקורת .חבר בוועדת ביקורת
לא יוכל לכהן מעל לשתי קדנציות רצופות .התפטר אחד מחבריה של הוועדה או יצא לחופשה
העולה על חצי שנה או נבצר ממנו להשתתף בישיבותיה מסיבה כל שהיא במשך תקופה העולה
על חצי שנה ,ייבחר ממלא מקום באסיפה כללית.
 )68ועדת הביקורת של הארגון תבקר את פעולות ההנהגה ואת פעולות הארגון בכללו .הוועדה
תגיש דו"ח על מסקנותיה בפני האסיפה הכללית השנתית .זאת ,לאחר בדיקת הדו"חות הכספיים
של הארגון על ידי רואה החשבון של הארגון .הדוחות הכספיים יהיו פתוחים לעיון חברי הארגון
בשעות הקבלה של משרדי הארגון לא יאוחר מ 7-ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.
 )04ועדת הביקורת רשאית לעיין בכל מסמכי הארגון ולהיות נוכחת בכל ישיבותיו.

פרק ג' – כספים
 )01מקורות ההכנסה של הארגון הם כדלקמן:
א .מס חודשי.
ב .תרומות ומענקים אשר יתקבלו מפרטים ,מגופים פרטיים וממוסדות.
ג .מפעולות ואירועים.
 )02יעוד נכסי הארגון:
הכנסות הארגון ,הקרנות והכספים שלרשותו ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו ואסורה חלוקת
נכסיו או רווחיו או טובות הנאה בכל צורה בין החברים מלבד לבעלי תפקיד בארגון ולפי
הוראות חוק העמותות.
 ) 06גזבר :הנהגת הארגון תבחר בגזבר .סמכויותיו ותפקידיו ייקבעו על ידי הנהגת הארגון.
 )00הגזבר ידאג לקבלת כספים והוצאתם בהתאם להחלטות הנהגת הארגון.
ג .זכויות חתימה
 )05על הסכמים קיבוציים ,הסכמים אחרים ,הודעה על סכסוך עבודה ,מכתבים ועל הוראות
רשמיות אחרות של הארגון חותם היו"ר או ו/או המזכ"ל וסגנו .על הסכמים יחתמו על-פי
החלטת הוועד מעת לעת היו"ר והסגן בצירוף חותמת הארגון וחתימתם תחייב את הארגון
בכל העניינים שאינם כספיים.
 )03הנהגת הארגון תסמיך את היו"ר ו/או כל חבר הנהגה אחר בעת הצורך לפני כל התקשרות
של הארגון.
 )07על חיובים כספיים כגון :המחאות וממסרים ,או כל התחייבות בעלת משמעות כספית אחרת,
יחתמו שניים מתוך נציגי הנהגת הארגון ,שנבחרו לכך ע"י הוועד מעת לעת.

ד .ועדת ביקורת
 )05ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית .חבריה לא יהיו הנהגת הארגון.
 )08סמכויות ועדת הביקורת:
א .להמליץ על פירוש התקנון
ב .לבקר את פעולות ועד הארגון ואת בעלי התפקיד בארגון.
ג .לבקר את פעולות הארגון
ד .לבדוק את יישום החלטות האספה הכללית והנהגת הארגון.
ה .להמליץ על שינויים בארגון ,בתקנון ובוועד לפי הצורך.
ו .לשמש כמעין גוף שיפוטי לבירור תביעות חברים נגד חברים אחרים בארגון ונגד
הארגון או מוסדותיו ,לרבות הליכי הבחירות בו.
ז .לבדוק את ענייניו הכספים והמשקים של הארגון ואת פנקסי החשבונות שלו ולהביא
לפני האספה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין והחשבון הכספי.
 )54חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם באחד החברים ליו"ר הוועדה .אם שני חברים מעוניינים
להיות יו"ר הוועדה ,העניין יובא להחלטת הוועד .במקרה כזה ליו"ר ולסיו"ר לא תהא כל זכות
הצבעה.

פרק ד' – שונות
 )51שינוי בתקנון הארגון:
החלטה על תיקון ו/או תוספת (להלן שינוי) לתקנון הארגון תתקבל באסיפה הכללית הרגילה או
המיוחדת ברוב של  2/6מחברי הארגון אשר נכחו באסיפה שבה הובאה לדיון הצעה לשנוי
התקנון .זאת בתנאי ,כי בסדר היום האסיפה נכלל שינוי התקנון וכי זה פורסם באתר הארגון
לפחות  7ימים תוך פירוט הסעיפים שבהם מוצעים השינויים.
 )52פרוק הארגון:

א.

החלטה על פרוק הארגון תתקבל באסיפה הכללית ובתנאי שיצביעו בעדה
 84%מחברי הארגון המשתתפים באספה ,שבה הובאה לדיון ההצבעה בדבר
פרוק הארגון .זאת בתנאי ,כי עם ההחלטה על פירוק הארגון תחליט האסיפה
הכללית ברוב יחסי על השימוש בכספי הארגון וברכושו.

ב.

בעת פירוק הארגון ייקבעו המועדים והנהלים לפירוק הארגון ,ויקבע השימוש
בנכסיו .בנכסים אלו ייעשה שימוש קרוב ככל האפשר לשימוש הנוכחי שלהם
והם יועברו לידי עמותה אחרת בעלת מטרות דומות שהיא מוסד ציבורי ,לפי
סעיף 8ב' לפקודת מס הכנסה.

ג.

על קיום אסיפה כללית שעל סדר יומה תונח החלטה כמפורט בסעיף קטן א'
תינתן לכל חברי הארגון הודעה של  05יום מראש לפחות.

חתימות חברי הועד:

העתק זהה לנוסח
שאושר ע"י רשם
העה העמותות ב-
3....11.3

לכבוד
ארגון הסגל האקדמי הזוטר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טופס הצטרפות לארגון הסגל האקדמי הזוטר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אני החתום מטה  ..................................................ת"ז .....................................
שכתובתי ....................................................................................................... :
מעוניין להצטרף לוועד העובדים של עובדי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון
ולארגון הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות
התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון.
אני נותן בזאת את הסכמתי ובקשתי והוראתי הבלתי חוזרת לאוניברסיטת בן-גוריון לנכות
משכרי דמי חבר בארגון (מס ועד) בכל חודש בשיעור שיקבע מעת לעת ע"י הארגון.
הנני מעביר מקדמה על חשבון דמי החבר הנ"ל סך של........ש"ח.
אני נותן בזאת את הסכמתי לקבל מדי פעם בדואר אלקטרוני חוזר מידע שמפיץ הארגון ,בין
ישירות ובין דרך רשימת התפוצה האוניברסיטאית .מטרת החוזר היא ליידע את חברי הארגון
על זכויותיהם ועל פעולות הארגון בהתאם למטרות שבתקנון הארגון .החוזר עשוי מעת לעת
לכלול מידע בנושא מבצעים ,הנחות והטבות לחברי הסגל האקדמי הזוטר.
דירוג אקדמי  :עוזר הוראה \ אסיסטנט \ מדריך \ עמית הוראה \ מורה מן החוץ \ מלגאי
פקולטה ....................................... :מחלקה.......................................................... :
דוא"ל .......................................... :טלפונים.......................................................... :
תאריך  ....................................חתימה ....................................
העתק :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  -סמנכ"ל משאבי אנוש

נספח תנאי תגמול חברי מזכירות
.1שכר מזכ"ל יעמוד ,בהתאם לנהוג בארגוני סגל אקדמי זוטר אחרים ,בצמוד ל 54%-משכר
"מדריך" ,כפי שזה מתפרסם מעת לעת על ידי הועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה
להשכלה גבוהה.
המזכ"ל יקבל שכרו החל מבחירתו לתפקיד באסיפה הכללית השנתית ועד לקיומן של
בחירות חדשות.
במקרה של הדחת המזכ"ל בהתאם לתקנון זה ,יקבל המזכ"ל תגמול על  64ימי עבודה
נוספים מיום סיום תפקידו.
 .2שכר סמזכ"ל יעמוד ,בהתאם לנהוג בארגוני סגל אקדמי זוטר אחרים ,בצמוד ל54%-
משכר "עוזר הוראה" כפי שזה מתפרסם מעת לעת על ידי הועדה לתכנון ותקצוב שליד
המועצה להשכלה גבוהה.
המזכ"ל יקבל שכרו החל מבחירתו לתפקיד באסיפה הכללית השנתית ועד לקיומן של
בחירות חדשות.
במקרה של הדחת המזכ"ל בהתאם לתקנון זה ,יקבל המזכ"ל תגמול על  64ימי עבודה
נוספים מיום סיום תפקידו.
 .6תנאים סוציאליים – התנאים הנלווים לשכר חברי המזכירות של הארגון – בתוכם תנאי
ותק ,פנסיה ,קרן-השתלמות ועוד – יהיו צמודים לאלו של עובדי הסגל האקדמי הזוטר ,כפי
שאלו נקבעים בהסכמים קיבוציים מעת לעת.

