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   המטרות החבר.  2      

   .לקדם את ידע הפרזיטולוגיה ולאפשר חילופי מדע בין אנשים העוסקים במקצוע זה בארץ      .א

  .לארגן ולנהל פגישות מקצועיות בשטח הפרזיטולוגיה, לתכנן, ליזום       .ב

להתקבל כחברה בפדרציה העולמית של חברות לפרזיטולוגיה כדי לאפשר ייצוג נאות של הישגי         .ג
  .הפרזיטולוגיה בישראל

  .לייצג את ישראל בכנסים בינלאומיים       .ד

    

   תסמכויו.  3       

,  החברה היא אישיות משפטית ותהינה לה כל הזכויות הניתנות לפי החוק לאישיות שכזאת           
   .לעשות כל דבר הנחות לשם הגשמת  מטרות החברה כדי

    

   החברות בחבר.  4      

   .חבר תומך, ל"חבר מחו, חבר כבוד, חבר רגיל:            בחברה יהיו ארבעה סוגי חברות

 כל אדם בארץ הקשור למקצוע הפרזיטולוגיה אשר בקשתו להתקבל כחבר - לחבר רגי.            א
   הבחבר

   .י ההנהלה" אושרה ע

 אדם בעל הישגים ותרומות בשטח הפרזיטולוגיה או בכל שטח אחר ברפואה -חבר כבוד.            ב
   .ומדעי הטבע אשר יבחר לפי החלטת רוב החברים באספה הכללית

  אדם הקשור למקצוע הפרזיטולוגיה שאינו תושב הארץ אך מבקש להיות חבר-ל"חבר מחו. ג           
   .בחברה

  אדם או מוסד התורם כספים או מעניק טובות הנאה מסוג אחר לחברה או-חבר תומך.            ד
   .למטרותיה ואשר ההנהלה הסכימה לקבלו כחבר תומך בחברה

     

   םזכויות וחובות החברי.  5     

   .כל חבר רשאי להשתתף באספות הכלליות של החברה      .א

  .ל יהיו חייבים בתשלום דמי חברות בחברה"חבר רגיל וחבר מחו       .ב

  בתנאי שישלם את, לחבר רגיל תהיה זכות הצבעה בכל אסיפה כללית ובכל עניין ועניין) 1        .ג

   .           דמי החברות עד למועד קיום האסיפה

   .רק חבר רגיל יהיה זכאי לבחור ולהיבחר להנהלת החברה) 2      

   למעת הזכות לבחור ולהיבחר להנהלת, ל תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית"לחבר חו       .ד

   .החברה בתנאי ששילם את כל דמי החברות עד למועד קיום האסיפה

   ותו בחברה והוא יוכלחבר שאיננו משלם את דמי החברות במשך שנה תופסק חבר      .ה

   .והאישור ההנהלה, לחדשה אם יחזיר את כל חובו



    

   תהאסיפה הכללי.   6    

   .אסיפה כללית רגילה של החברה תתקיים אחת לשנה      .א

 היא חייבת לכנסה ;כל אימת שהדבר נראה לה, ההנהלה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין       .ב
 לא כינסה ;י לא פחות משליש מחברי החברה"י יושב ראש החברה או ע" עאם תידרש לעשות זאת

רשאים הדורשים , ההנהלה אסיפה שלא מן המניין תוך שלושים יום מהיום שהוגשה לו דרישה כאמור
  .לכנסה

 עניין שלא נכלל בסדר היום לא ;תפרש את סדר יומה, הודעה על אסיפה כללית וכן דרישה לכנסה        .ג
שלושה רבעים מבעלי זכות הצבעה הנוכחית האסיפה הסכימו שהעניין , אסיפה אלא אם כןיידון ב

  .יעמוד בה לדיון

י "על אסיפה כללית  רגילה לשמוע דין וחשבון תפעולות הנהלת החברה ולעסוק בכל עניין שייקבע ע       .ד
  .ההנהלה ויצוין בהזמנה לאסיפה

 דקות מהמועד 30אם תוך . ידו ישב בראש כל אסיפה כלליתיושב ראש החברה או מי שיתמנה על       .ה
או אם לא ירצה לשבת בראש , לא יופיע יושב ראש החברה או מי שממונה על ידו, הקבוע לאסיפה

  .אחד מהם שיהיה יושב ראש, באסיפה, בעלי זכות ההצבעה, יבחרו החברים, האסיפה

 כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה הכללית אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם        .ו
פרט . וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה, ניגשת לכך

יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים לפחות שליש מהחברים , למקרים שבהם מותנה אחרת
  .הרגילים של החברה

לפי דרישת רבע לפחות מהחברים הנוכחים באסיפה . הן בהרמת ידייםההצבעות באסיפה הכללית         .ז
  .תהיה הצבעה חשאית, והזכאים להצביע

  .כל חבר בעל זכות הצבעה זכאי לקול אחד ולקול אחד בלבד      .ח

יהיו הדעות , מתקבלות ברוב דעות , אותן החלטות של האסיפה הכללית שלגביהן לא נקבע אחרת      .ט
  . יושב ראש החברה או מי שממונה על ידויכריע, שקולות

לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה , בהסכמת האסיפה, יושב ראש האסיפה הכללית רשאי        .י
  .הנוכחים באסיפה, י רוב החברים בעלי זכות הצבעה"למועד אחר אם נדרש לעשות זאת ע

, בעלי זכות הצבעה, מחבריה¾ לשנות את התקנון של החברה ברוב של האסיפה הכללית רשאית     .יא
בעלי זכות הצבעה השתתפו , בתנאי שלפחות מחצית מחברי האגודה, המשתתפים באסיפה הכללית

באותה אסיפה ובתנאי שניתנה הודעה בכתב של חודש מראש על הכוונה לשנות את התקנות ועל 
  .השינויים

  . את גובה דמי החברותהאסיפה הכללית תקבע     .יב

    .  בהתאם ובכפוף למטרותיה היסודיות של האגודה, האסיפה הכללית תקבע את מדיניות האגודה      .יג

    

   ההנהלת החבר. 7    

   חברי הנהלת החברה תבחר מבין . סגן יושב ראש ומזכיר, הנהלת החברה תהיה מורכבת מיושב ראש

   .החברה לתקופת כהונה של שנה אחת עם הזכות להיבחר מחדשהחברים הרגילים של 

    

   הסמכויות ההנהל. 8  

   לההנהלה תנה. תקבע את דרכי פעולתה של החברה, בהתאם למדיניות החברה,   הנהלת החברה

   יויגיש לאסיפה הכללית את הדין והחשבון הכספ,   ותפקח על כל עניני החברה במסגרת תקנותיה

   .ח על פעולותיה"ודו,    והמאזן של החברה

            



   ה         יושב ראש האגודה יישב בראש כל אסיפה כללית ובראש כל ישיבת הנהל

   ומ היושב ראש בהעדר" מ–         סגן יושב ראש 

   )כולל תפקיד הגיזבר (-         מזכיר

    

   החיוב האגוד. 9      

   . של שני חברי ההנהלה בצרוף חותמת האגודה מחייבים את החברה          חתימתם

  


