תקנון

איגוד המהנדסים הגיאוטכניים העצמאיים
הגדרות
הארגון – ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל;
האיגוד – איגוד המהנדסים הגיאוטכניים העצמאיים;
ההנהלה /הועד – הנהלת האיגוד (או כל גורם אחר שהוסמך מטעמו);
תקנון הארגון – תקנון ההתאגדות של הארגון ושל האיגודים המקצועיים בארגון.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תקנון הארגון – קובע תקנון הארגון.
 .1שם האיגוד
בעברית :איגוד המהנדסים הגיאוטכניים העצמאיים
 .2המען:
בית המהנדס ,רחוב דיזנגוף  ,200תל-אביב ,או כל מען אחר שייקבע על ידי ההנהלה.
 .3מטרות האיגוד:
א .לאגד את ציבור המהנדסים הגיאוטכניים העצמאיים הפעילים במקצועם בישראל ולארגנם,
במסגרת הארגון באיגוד ייחודי המבוסס על אינטרסים מקצועיים וכלכליים משותפים.
ב .לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי האיגוד ולשמור ולהגן על אלה,
בתיאום עם מוסדות הארגון.
ג .להשתלב בפעילות הארגון ,ומוסדותיו לשם העלאת הרמה המקצועית והכלכלית של ההנדסה
הגיאוטכנית בישראל והפצת תודעת המקצוע.
 .4סמכויות האיגוד:
לשם השגת המטרות הנזכרות בסעיף  3דלעיל ,רשאי האיגוד ,לעשות את כל הפעולות הבאות או כל
אחת מהן שלא למטרות רווחים:
 .4.1לייצג את כלל חברי האיגוד בפני מוסדות הארגון בענייני האיגוד
א .להשתתף במוסדות הארגון וועדותיו ולייצג במסגרתם את חברי האיגוד.
ב .לשתף פעולה עם הארגון בנושאים המקצועיים הקשורים למטרות האיגוד.
ג .לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ,ובתנאי שתעשנה תוך תאום עם מוסדות הארגון
הנבחרים ועפ"י תקנון הארגון.
 .4.2להציג בעת הצורך בעיות אתיקה של חברי האיגוד במסגרת ועדת האתיקה של הארגון.
 .4.3לאפשר לכלל חברי האיגוד קבלת ייעוץ לכלל חברי האיגוד בתחומים כלכליים וכספיים.
 .4.4לקבוע תכנית פעולה לאיגוד ולבצעה ,במסגרת ובתיאום עם מוסדות הארגון.
 .4.5למנות בעלי תפקידים לצורך השתתפות בוועדות הארגון השונות לצורך ביצוע והשגת מטרות
האיגוד והארגון.

 .4.6לעשות כל פעולה חוקית שאינה למטרות רווח להשגת מטרות האיגוד.
 .5החברות באיגוד
החברות באיגוד מוסדרת עפ"י תקנון הארגון .הכללים המפורטים להלן יחולו בנוסף
לאמור בתקנון הארגון.
 .5.1חברים באיגוד
א .החברות באיגוד היא על בסיס אישי בלבד.
ב.

מספר חברי האיגוד אינו מוגבל.

 .5.2זכות החברות באיגוד
זכאי להיות חבר מלא באיגוד מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:
א .מהנדס רשוי כחוק בענף הנדסה אזרחית (מדור קרקע ובסוס) העוסק באורח פעיל במקצוע
ההנדסה הגיאוטכנית.
ב .חבר הארגון ,אשר שילם את דמי החבר בתנאים שנקבעו ע"י מוסדות הארגון.
ג.

בעלים ו/או שותף במשרד עצמאי.

 .5.3שמירת זכויות
על אף האמור בסעיף  5.2לעיל ,זכאי להיות חבר מלא באיגוד כל מי שרשום באיגוד עד ליום
 ,31.12.2012בתנאי שעומד בתנאי סעיפים קטנים (5.2ב) ו(5.2-ג) כאמור.
 .5.4זכויות החבר
א .זכויות החבר הן -
 .1לקבל שירותים מהאיגוד והארגון כמפורט בסעיף  – 4סמכויות האיגוד.
 .2לקבל מידע שוטף על פעולות האיגוד ומוסדותיו.
 .3להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה.
 .4לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
ב.

זכויות החבר מותנות במילוי חובותיו המפורטות להלן.

 .5.5חובות החבר
א .חובות החבר הן -
.1
.2
.3
.4
.5

לקיים את הוראות תקנון הארגון והוראות תקנון זה ולבצע את החלטות מוסדותיהם
המוסמכים של הארגון והאיגוד.
לפעול עפ"י כללי האתיקה הקבועים בחוק  ,וכל כללי אתיקה מחייבים אחרים כפי
שיהיו מעת לעת.
לתת שירות מקצועי ברמה נאותה.
לנהוג בהגינות כלפי לקוחותיו ,חבריו למקצוע ורשויות התכנון.
לשלם את מס החבר כפי שיקבע מפעם לפעם ע"י הארגון.

 .5.6פקיעת חברות ,השעייתה או ביטולה
א .החברות באיגוד נפסקת עם מות החבר ,פרישתו ,או הוצאתו מהאיגוד.
ב .ההנהלה תמליץ על הפסקת חברות של חבר באיגוד מאחד הטעמים הבאים ,ובלבד שהחבר
קיבל התראה ולא מילא אחר הדרישה ,בתוך  30יום:
 .1ה חבר לא קיים את הוראות התקנון או האסיפה הכללית או מוסדות האיגוד.
 .2החבר לא קיים תנאי מהתנאים המקנים לו זכות חברות באיגוד.
ג .ההנהלה ת מליץ על הפסקת חברות של חבר באיגוד מאחד מהטעמים הבאים ,וזאת ללא תנאי
כלשהו:
 .1החבר פעל בניגוד למטרות האיגוד.
 .2החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 .6מוסדות האיגוד
א .האסיפה הכללית  -סמכויותיה נובעות מהתקנון.
ב .ההנהלה  -שמקור סמכותה הוא האסיפה הכללית.
 .7האסיפה הכללית – הוראות כלליות
א .זכאי להשתתף באסיפה הכללית כל חבר איגוד.
ב .לכל חבר זכות הצבעה בקול אחד .זכות זו אינה נתונה למי שהופסקה חברותו באיגוד ע"י ההנהלה.
ג.

זימון האסיפה הכללית ייעשה ע"י ההנהלה או מי שרשאי לזמן את האסיפה באופן שייקבע על ידם,
ובלבד שתינתן לחברים הודעה זמן סביר מראש .בזימון לאסיפה ייקבעו יום ,שעה ,מקום וסדר
היום אסיפה.

ד .יו"ר האסיפה הכללית הוא יו"ר ההנהלה ,או מי שייקבע כממלא מקומו.
ה .האסיפה רשאית לקבוע ברוב רגיל את נוהל הדיון ולשנות את סדר היום.
ו.

הקוורום לאסיפה כללית רגילה הוא מחצית ממספר החברים .לא נכח בשעה היעודה הקוורום
הנדרש ,תיפתח ישיבה חצי שעה מאוחר יותר בכל מספר משתתפים.

ז.

הקוורום לאסיפה כללית שבה נערכות בחירות ,במידה ואינן מתקיימות באמצעות הדואר ,הוא
מחצית ממספר החברים .לא נכח בשעה היעודה הקוורום הנדרש ,תיפתח ישיבה חצי שעה מאוחר
יותר בכל מספר משתתפים ,ובלבד שלא יפחת מ.20-

ח .החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל ובהצבעה גלויה אלא אם נקבע אחרת ע"י האסיפה.
ט .באסיפה הכללית ירשם פרוטוקול.
י.

ליו"ר האסיפה זכות הכרעה במקרה של תיקו בהצבעה.

 .8אסיפה כללית רגילה
א .אסיפה כללית רגילה תזומן אחת לשנה.

ב .האסיפה הכללית תשמע דיווח ההנהלה על פעולותיה.
ג.

האסיפה תדון בכל נושא שיהיה על סדר יומה.

 .9אסיפה כללית – בחירות
א .האסיפה הכללית תבחר ,באמצעות קיום אסיפת בחירות מיוחדת או באמצעות הדואר והאינטרנט,
את יו"ר האיגוד ואת חברי ההנהלה בבחירות אישיות אחת לשלוש שנים ,או עם סיום כהונתו של
כל אחד מהם בנפרד.
ב .לאחר קבלת החלטה על קיום בחירות ,תתקיים פנייה לכלל חברי האיגוד להציע את מועמדותם
לתפקיד יו"ר האיגוד ולתפקיד חבר הנהלה.
ג.

מועדי הצגת המועמדות וקיום הבחירות ייקבעו מראש בתיאום עם מוסדות הארגון.

ד .במקרה שלא היה קוורום באסיפת בחירות ולא יוחלט על קיומן בדואר ו/או באינטרנט ,ימשיכו
המוסדות בתפקידם למשך ,לא יותר מחצי שנה נוספת ,אשר במהלכה תיקרא אסיפת בחירות
נוספת ובה יתקיימו בחירות בכל קוורום שיהיה נוכח ,או לחלופין יתקיימו בחירות באמצעות
הדואר או האינטרנט.
 .01הנהלת האיגוד
א .בהנהלת האיגוד עד חמישה חברים כולל יו"ר האיגוד ,הנבחרים ע"י האסיפה הכללית.
ב .ההנהלה פועלת להשגת מטרות האיגוד (סעיף  3לתקנון) ,סמכויותיה הן כסמכויות האיגוד (סעיף 4
לתקנון) ,ומחובתה לפעול עפ"י הגדרת הסמכויות.
ג.

החלטות ההנהלה מתקבלות בהצבעה גלויה וברוב רגיל.

ד .ליו"ר ההנהלה זכות הכרעה במקרה של תיקו בהצבעה.
ה .ההנהלה קובעת את תכנית פעולתה ואת נוהלי עבודתה.
ו.

ההנהלה כפופה להחלטות האסיפה הכללית.

ז.

ההנהלה תבחר נציגים מטעמה לועדות הארגון השונות וזאת בתיאום עם מוסדות הארגון.

ח .ההנהלה מנהלת פרוטוקולים מישיבותיה ,שיזומנו לפחות אחת לחודשיים.
ט .פסקה חברותו של חבר בהנהלה ,יתמנה במקומו הראשון בין ממלאי המקום.
י.

לא יפעל חבר הנהלת איגוד מטעם האיגוד בשכר.

יא .פעולות ההנהלה יתואמו עם מוסדות הארגון עפ"י הצורך.
 .00יו"ר האיגוד
א .יו"ר האיגוד נבחר ע"י האסיפה הכללית ומשמש כיו"ר ההנהלה וכנציג האיגוד בהנהלת הארגון.
ב .על יו" ר האיגוד חלות כל התקנות המתייחסות לחברי ההנהלה האחרים.

ג.

נפסקה כהונת יו"ר האיגוד ,ימשיך לשמש בתפקידו עד לבחירת יו"ר חדש ע"י האסיפה ,וזאת – לא
יאוחר מאשר  60יום מהפסקת הכהונה.

ד .נבצר מיו"ר האיגוד להמשיך בתפקידו כאמור לעיל ,תמנה ההנהלה ממלא מקום מבין חבריה,
ובלבד שהאסיפה תבחר ביו"ר בתוך  60יום.

