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 תקנון האגודה

 שם האגודה ומענה

  Israeli Geographical Association –האגודה הגאוגרפית הישראלית  .א

 המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי .ב

   אוניברסיטת בן גוריון בנגב         

 50148באר שבע          

 מטרות האגודה

ופי קידום הידע הגיאוגרפי והמחקר הגאוגרפי בישראל וחיזוק קשרים וחיל .א

 מידע בין העוסקים בגאוגרפיה ושוחריה.

 קידום הוראת הגאוגרפיה בישראל. .ב

קידום מעמדו המקצועי של הגאוגרף בארץ והעמקת התודעה הציבורית  .ג

 להישגים התיאורטיים והיישומיים של הגאוגרפיה בארץ ובעולם.

הידוק שיתוף הפעולה בין המחלקות לגאוגרפיה באוניברסיטאות  .ד

  ובמכללות בישראל.

ייצוג הגיאוגרפיה בחברות, גופים והתארגנויות אשר ניתן לקדם את  .ה

 פעולותיהם באמצעות הידע והמחקר הגאוגרפי.

קיום והידוק קשרים עם גופים גאוגרפיים בארצות אחרות וייצוג  .ו

 הגאוגרפיה הישראלית בהם.

 החברות באגודה הגאוגרפית הישראלית

ה, לומד גיאוגרפיה, עוסק בגיאוגרפיה כל אדם בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפי –"חבר"  .א

 או יש לו זיקה למקצוע רשאי להצטרף כחבר לאגודה הגאוגרפית. 

הרוצה להתקבל כחבר באגודה יירשם באתר האגודה ויתחייב למלא אחר תקנון  .ב

 האגודה. הבקשה תופנה למזכיר האגודה.

צת האגודה שייקבע ע"י מוע  חברות באגודה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים בשעור .ג

 מעת לעת.

ההחלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של אדם לאגודה ניתנת לערעור בפני ועדת הביקורת  .ד

 או האסיפה הכללית. 
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 זכות ההצבעה בפורומים רשמיים של האגודה תהיה לכל חבר. 

 ידים, הגדרת תפקידים ונוהלי פעולהנושאי התפק

 
 ג'3-ב' ו3א', 3הגיאוגרפית כאמור בסעיפים כל בעלי התפקידים חייבים להיות חברים באגודה 

 נשיא .א

הנשיא יהיה חבר בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה ו/או חבר סגל בתקן  .1

באחת המחלקות לגיאוגרפיה, באוניברסיטאות או במכללות. הנשיא 

ייבחר אחת לשנתיים בבחירות כלליות ומשך כהונתו הרצופה לא 

 תעלה על ארבע שנים.  

אגודה וינחה את פעילותה באמצעות מועצת הנשיא יעמוד בראש ה .2

האגודה. הנשיא יהיה יו"ר מועצת האגודה ויהי אחראי לכינוסה. 

 הנשיא יהיה יו"ר האסיפה הכללית של האגודה. 

הנשיא ישתתף כנציג האגודה בכל ועידה או פורום המתכנסים לדון  .3

בנושאים הנוגעים לאגודה ולאגודות אחרות, וזאת בתנאי שמועצת 

 ה לא תמנה אדם אחר לשם כך. האגוד

חתימת הנשיא או סגנו וכל מי שהוסמך ע"י המועצה בנוסף לחתימת  .0

 הגזבר בצירוף חותמת האגודה תחייב את האגודה בעניינים כספיים. 

נשיא האגודה יהיה אחראי להכנת דו"ח שנתי כולל של פעילות  .8

 האגודה אשר ישלח לכל חברי האגודה לא יאוחר משלושים יום לפני

 מועד הכנס השנתי. דו"ח הנשיא יכיל: 

 יווח על פעילותה האקדמית של האגודה.ד 8.1

 (5דו"ח מזכיר האגודה )ר' ד/ 8.2

 (. 3דו"ח וועדת הביקורת )ר' ו/ 8.3

 סגן הנשיא .ב

סגן הנשיא יהיה חבר בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה ו/או חבר סגל  .1

 .בתקן באחת המחלקות לגיאוגרפיה, באוניברסיטאות או במכללות

ן הנשיא יבחר לשנתיים, בבחירות כלליות ומשך כהונתו הרצופה לא סג

 תעלה על ארבע שנים. סגן הנשיא יהיה חבר מועצת האגודה. 

 סגן הנשיא יסייע לנשיא במילוי תפקידיו וימלא את מקומו בהעדרו. .2

בהעדר הנשיא תועבר על ידי הנשיא זכות החתימה לסגנו, בכתב,  .3

 ולתקופה מוגדרת. 



שראליתהי  הגיאוגרפית  אגודהה  

 الجمعية الجغرافية االسرائيليه      

             ISRAELI GEOGRAPHICAL ASSOCIATION   

    
045530085עמותה רשומה                                                                                                    

   tsvoray@bgu.ac.il     : לדוא גוריון-בן, אוניברסיטת "סופאוגרפיה ילג המחלקה ,טל סבוראי' פרופ נשיא האגודה: 

         omery@post.tau.ac.il: דואל       אונ' תל אביב, , המחלקה לגאוגרפיה וסביבת האדם, פרופ' איציק אומר  סגן נשיא:          
  orenack@gmail.com       דואל:         , אוניברסיטת בר אילן, לימודי ארץ ישראל, המחלקה ן אקרמןד"ר אור מזכיר: 

     adipaz@yahoo.comדואל:                                עדי פז, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אונ' בר אילן :גזבר

 המועצת האגוד .ג

מועצת האגודה תורכב מחמישה עשר חברים של האגודה, כולל הנשיא  .1

וסגנו. הרכב המועצה יהיה כדלהלן: נשיא האגודה, סגן נשיא האגודה, 

נציג לכל חוג או מחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטאות )סה"כ חמישה 

נציגים(, שני נציגים למחלקות לגאוגרפיה במכללות, נציג של ארגון 

רפיה שהינו סטודנט בפועל בעת כהונתו, המפמ"ר הסטודנטים לגאוג

)או מי מטעמו( בתוקף תפקידו ועוד ארבעה נציגים המייצגים את 

המורים לגאוגרפיה, חוקרים במכוני מחקר בתחומי הגאוגרפיה או 

אנשים אחרים העוסקים בגאוגרפיה ואינם נמנים על הקבוצות 

טודנטים ייבחרו שהוזכרו. נציגי האוניברסיטאות, המכללות ונציג הס

ע"י כל אחד מן הגופים הרלוונטיים. נשיא האגודה, סגנו וארבעת 

הנציגים הנוספים )השמורים למורים, חוקרים והעוסקים בגאוגרפיה( 

 ייבחרו בבחירות כלליות של כלל חברי האגודה.

חברי המועצה ]חוץ מהנשיא וסגנו[ יכהנו בתפקיד שנתיים לכל היותר.  .2

ות כלליות למנוי חברי מועצה חדשים במקום מדי שנה תערכנה בחיר

 החברים היוצאים. 

מועצת האגודה הינה הגוף המחליט העליון של האגודה. המועצה  .3

 תופעל ע"י נשיא האגודה.

 המועצה תכונס ע"י נשיא האגודה לפחות ארבע  פעמים בשנה.  .0

החלטה חוקית של מועצת האגודה תחשב רק זו שנתקבלה בנוכחותם  .8

 ריה לפחות. החלטות המועצה תתקבלנה ברוב רגיל. של חמישה מחב

יום לכל המאוחר לאחר האסיפה הכללית  34תוך  –המועצה תמנה  .6

את מזכיר האגודה, את גזבר האגודה, ואת וועדת  –השנתית 

 הביקורת. 

המועצה תהיה רשאית להפעיל ממלאי תפקידים ולמנות ועדות  .7

 מטרות האגודה. לתפקידים מיוחדים הנראים לה כנדרשים לקידום 

המועצה תהיה אחראית למנות ממלאי מקום לכל אותם תפקידים  .5

 שיתפנו מסיבה כלשהי. 

 מועצת האגודה תקבע מידי פעם את גובה דמי החבר.  .9
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 מזכיר האגודה .ד

מזכיר האגודה יהיה חבר באגודה וימונה אחת לשנתיים ע"י מועצת  .1

לא יותר מאשר  האגודה מבין חבריה. המזכיר יוכל לשוב ולהתמנות

 שתי תקופות כהונה רצופות. 

תפקדו העיקרי של המזכיר יהיה לסייע בידי נשיא האגודה בקידום  .2

פעולות האגודה ומטרותיה. המזכיר יפעל ליד הנשיא כמנהל 

 אדמיניסטרטיבי ופיננסי על פעולות האגודה. 

 המזכיר יהיה אחראי לניהול תקין של פרוטוקול המועצה.  .3

ראי לתיאום המנהלי של ישיבות מועצת האגודה המזכיר יהיה אח .0

 ויתר פעולותיה . 

המזכיר יהיה רשאי, באישור מועצת האגודה להחזיק ולנהל קופה  .8

 קטנה כפי שיידרש לצרכי הפעילות השוטפת. 

המזכיר יהיה אחראי על ביצוע הבחירות למוסדות האגודה, בפיקוח  .6

 ועדת הבחירות. 

השנתי הכללי פירוט הפעולות מזכיר האגודה יכין בעבור הדו"ח  .7

 הארגוניות והמנהליות של האגודה.

 גזבר האגודה .ה

גזבר האגודה יהיה חבר באגודה וימונה אחת לשנתיים ע"י מועצת  .1

האגודה מבין חבריה. הגזבר יוכל לשוב ולהתמנות לא יותר מאשר 

 שתי תקופות כהונה רצופות.

יקבל את הגזבר יהיה אחראי לניהול הכספים של האגודה. הגזבר  .2

 הוראותיו מנשיא האגודה וידווח לו באופן שוטף.

חתימת הגזבר במצורף לחתימת הנשיא תחייב את האגודה בעניינים  .3

 כספיים. 

הגזבר יכין דו"ח כספי שנתי ויגישו לועדת הביקורת שישים יום לפני  .0

 (. 0הכנס השנתי )ר' ו'/
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 וועדת בקורת .ו

דה אשר ייבחרו בבחירות ועדת הביקורת תורכב משני חברים באגו .1

 כלליות אחת לשנתיים. 

הועדה מופקדת על ביקורת פעולות מוסדות האגודה בהקשר לתקנון  .2

 האגודה, על ביקורת ניהול הכספים וסדרי המנהל של האגודה. 

-הועדה תהיה אחראית להכין דו"ח ביקורת שנתי ולהגישו לנשיא על .3

 (.8/א'/6מנת שיכלל בדו"ח השנתי של הנשיא )ר' 

דו"ח הוועדה יכלול ביקורת על הניהול הכספי של פעולות האגודה  .0

יום לפני מועד  64בהסתמך על הדו"ח הכספי שיוגש ע"י הגזבר לועדה 

 הכנס השנתי. 

ועדת הביקורת תכריע בסכסוכים שבין חברי האגודה לבין מוסדות  .8

 האגודה. 

י ועדת הביקורת תדון בקובלנות על חברי האגודה שהובאו בפניה ע" .6

 מוסדות האגודה או חבר מחבריה.

 וועדת בחירות .ז

ועדת הבחירות תמנה שלושה חברים באגודה שאינם חברי מועצה או  .1

ידי נשיא האגודה -הוק על-חברי ועדת ביקורת. הועדה תמונה אד

לקראת קיום הבחירות ותמשיך בכהונתה עד חודש אחר קיום 

 הבחירות. 

מועמדים לתפקידים ועדת הבחירות תהיה אחראית להכנת רשימת ה .2

 הנבחרים כמפורט להלן:

 נשיא 2.1

 סגן נשיא  2.2

 לעיל( 1-חברי מועצה )בהתאם לנאמר בסעיף ג' 2.3

 ועדת ביקורת  2.0

 ועדת הבחירות תציע מועמדים לפי מידת התאמתם לכהן בתפקיד.  .3

ידה שמו -ועדת הבחירות חייבת לכלול בנוסף למועמדים המוצעים על .0

ע"י עשרים חברים לפחות, ולשם כך תפרסם  של כל חבר אשר יוצע

יום לפני הכנת רשימות המועמדים  34מודעה, כפי שתמצא כמועילה, 

 ותבקש לקבל הצעות מועמדים. 
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ועדת הבחירות תהיה אחראית לפיקוח על הבחירות למוסדות האגודה  .8

 הנערכות באחריות המזכיר.

 

 האסיפה הכללית

 האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה. .1

האסיפה הכללית של האגודה תתקיים אחת לשנה במועד הכנס  .2

 השנתי של האגודה או בכל מועד אחר.

מועצת האגודה תהיה זכאית לזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל  .3

 במועד אחר מזה של הכנס השנתי.

לידיעת כל  המועד והמקום של כל אסיפה כללית של האגודה יובאו .0

חבריה באמצעות הדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת שתקבע 

 ע"י מועצת האגודה כדלהלן:

יום לפני תאריך  34-לאסיפה הכללית לא פחות מ .א

 הכנס השנתי. 

 18-לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל לא פחות מ .ב

 יום לפני התאריך שנקבע לאסיפה. 

על ידי נשיא  האסיפה הכללית תדון בדו"ח השנתי הכללי המוגש .8

האגודה. כן תדון האסיפה בתכנית הפעולה של האגודה ותנחה את 

 מועצתה. 

האסיפה הכללית תדון בנושאים שונים שיועלו על ידי נשיא האגודה  .6

 ועל ידי המועצה. 

כל חבר יהיה רשאי להעלות נושא לדיון בתנאי שהנושא המוצע יוגש  .7

נוסה של האסיפה יום לפני מועד כי 18-למזכיר המועצה לא פחות מ

 הכללית. 

סדר היום של האסיפה הכללית יופץ בראשית הכנס השנתי של  .5

 האגודה, או בכל דרך אחרת שתקבע ע"י מועצת האגודה.

חברים.  34אסיפה כללית תהיה חוקית אם יהיו נוכחים בה לפחות  .9

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים 

 2/3מן הכלל תתקבלנה ברוב והחלטות אסיפה כללית יוצאת 

הנוכחים. היה ובמועד הקבוע לא ימצא באולם מספר חברים כנדרש 

תתכנס האסיפה הכללית כעבור מחצית השעה וכינוסה חוקי בכל 

 מספר חברים נוכחים. 
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 האסיפה הכללית תאשר מאזן כספי. .14

 הנשיא או מי שמונה ע"י האסיפה הכללית יכהן כיו"ר האסיפה.  .11

תצביע בצורה גלויה אלא אם כן יוחלט אחרת ע"י האסיפה הכללית  .12

 רוב הנוכחים. 

 היו הקולות שקולים תערך הצבעה נוספת. .13

 בחירות למוסדות האגודה

בחירות החברים למוסדות האגודה תהיינה חשאיות ותתקיימנה בקלפי מיוחדת בזמן 

 הכנס השנתי. 

יום  34ד הצעות למועמדים לכל תפקיד באגודה יש להפנות לועדת הבחירות ע .א

 לפני מועד הבחירות.

מזכיר האגודה יפרסם באתר האגודה את רשימת המועמדים לתפקידים  .ב

 יום לפני מועד האסיפה השנתית.  18הנבחרים 

ועדת הבחירות תמנה את הקולות ותמסור את תוצאות הבחירות, בכתב, למזכיר  .ג

 האגודה. התוצאות תופצנה בכנס השנתי. 

הנו מתום האסיפה הכללית השנתית בה פורסמה הנבחרים לתפקידים באגודה יכ .ד

 בחירתם ועד לתום האסיפה הכללית כעבור שנתיים. 

 אישיות משפטית

 בין היתר להתחייב, לרכוש, למכור,האגודה היא אישיות משפטית וכשרה  .א

 די ובין מטלטלין.  להופיע, לתבוע לחכור, לשכור, להשכיר נכסים בין נכסי דלא ניי       

 , להיות מיוצגתונן בפני בתי משפט, בפני טריבונלים משפטיים ולהתייצב, לייצגלהתג       

 ות למנות עורכי דין, רואי חשבון,בפני כל הגורמים, המוסדות המשרדים ולה זכ       

 עובדים וכיו"ב.        

 מוסד   לקבל, לתת זכויות מכל מין וסוג שהוא לאדם, חבר בני אדם, או  .ב

 יבורי. ממשלתי או צ       

 תנות, עזבונות, מענקים, הלוואות,האגודה רשאית לתרום ולקבל תרומות ומ .ג

 תקבולים.        

 ירותים של אחרים ולהשכיר ציוד או   להעסיק עובדים, לשלם שכרם, לשכור ש .ד

 שירותים.       

 להקים קרנות, לחלק מלגות, לפתוח חשבונות בבנקים בשביל האגודה, לנהלם,  .ה

 יד כספים, למשוך כספים, להעבירם ולהסב צ'קים.להפק         

 לבצע פעולות דרושות ומועילות להשגת מטרות האגודה.  .ו
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גת מטרות האגודה ולא למטרות רווח כספי האגודה ישמשו אך ורק להש .ז

 ולא יחולקו רווחים לחברים ולא טובות הנאה הן במישרין והן בעקיפין. 

 כספים, ביקורת ומאזן

 ודה דו"ח כספי על פעולותיה.אחת לשנה תערוך האג .א

 ורת. שכירת רואה חשבון לשם בדיקתהדו"ח הכספי השנתי יבדק ע"י ועדת ביק .ב

 המאזן, תבוצע עפ"י חוק.         

 

 פירוק האגודה

 האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על פירוק האגודה. .א

 רוב של שלושה רבעים מחברי האגודההחלטה על פירוק האגודה תתקבל ב .ב

 ם באסיפה. המשתתפי   

 בע סדרי פירוק מרצון ואופן חלוקתהאסיפה הכללית המחליטה על פירוק תק .ג

 יום מיום הפירוק.  94הנכסים והעברתם, תוך               

 הפסקת חברות 

 חברות באגודה תופסק:  .א

 התפטרות. על ידי  .1

 הוצאת החבר מהאגודה. . על ידי2

 פטירת חבר.. 3

 י ועדת הביקורת או האסיפה הכלליתיא בידהסמכות להוצאת חבר מהאגודה ה .ב

 המוסמכת להוציא חבר מהאגודה באחד מאלה:      

 הפרת משמעת האגודה. .1

 פעולת חבר נגד מטרות האגודה או בניגוד להחלטות מוסדות האגודה.  .2

 . התנהגות חבר שיש בה משום קלון או פגיעה בשמה של האגודה. 3

 האגודה, רשאית זו להשעותו עד גמר     א חבר מהוגשה הצעה לועדת הביקורת להוצי .ג

 הדיון. דבר השעיית חבר מחברותו באגודה ישלח אליו בכתב בדואר רשום. 

 שינויים בתקנון

 בהצבעה גלויה בעת האסיפה הכללית שינויים בתקנון האגודה יאושרו ברוב רגיל .א

 השנתית.   

 פחות מעשרים חבריבחתימתם של לא  שינוי מוצע יוגש למזכיר האגודה, בכתב, .ב

 האגודה או לחילופין ע"י מועצת האגודה.   

 ודה לפחות חודש לפני מועד האסיפהההצעה החתומה תימסר למזכיר האג .ג
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 השנתית.   

 האגודה, וזאת לפחות שבועיים לפניהמזכיר יפרסם את נוסח השינוי המוצע, באתר  .ד

 מועד האסיפה השנתית.          

 אתר אינטרנט    

   או שם דומה לו.  www.geography.org.ilים ותתחזק אתר אינטרנט בשם: האגודה תק

 אתר האינטרנט יכלול לכל הפחות את הפריטים הבאים:

  כתובת האגודה, שמותיהם של נשיא האגודה, סגן נשיא האגודה, המזכיר, חברי       .א

 וועדת הבקורת. מועצת האגודה וחברי     

 לוח מעודכן הכולל את שמות חברי האגודה משלמי דמי החבר לאותה עת. .ב

 .13לוח מעודכן הכולל את 'פנקס הגאוגרפים' כמפורט להלן בסעיף  .ג

 תקנון האגודה המעודכן. .ד

 פנקס הגאוגרפים

האגודה תנהל 'פנקס גאוגרפים'. בפנקס יהיו רשאים להירשם מי שממלאים  .א

 ם:את שלשת התנאים הבאי

 מי שאחד מתאריו האקדמיים הוא תואר בגיאוגרפיה. .1

 מי ששלם או שלמה דמי חבר לאגודה. .2

 מי שאין לו/לה הרשעה פלילית מסוג עבירה שיש עימה קלון. .3

 

 קס יכלול לכל הפחות  פנקס הגאוגרפים יוצג באתר האינטרנט של האגודה. הפנ .ב

 רובדי. -רישום דו       

ים בשורה אחת: שם ושם משפחה, התמחות ברובד הראשון יכללו הפרטים הבא .1

 עיקרית, תואר אקדמי אחרון, ומקום עבודה עיקרי.

קישור לרובד הראשון. -הרובד השני יכלל באתר האינטרנט של האגודה כהיפר .2

הרובד השני יכלול בעמוד אחד, לכל היותר, את הפרטים הבאים: שם בעברית 

, תאור משרה ועיסוק ובאנגלית, תחום התמחות ראשי ומשני, פרטי השכלה

בהווה, תאור קריירה מקצועית, תאור השגים מקצועיים, ציוני דרך ותרומה 

 מקצועית לציבור, וכתובות להתקשרות וקישורים לאתרים אישיים.

 

 וועדת הרישום תכלול הרישום בפנקס הגאוגרפים יאושר על ידי וועדת רישום. .ג

 האגודה.לפחות שלושה חברים שימונו על ידי מועצת        

 

 יחדשו את חברותם עד סוף חודש מרץמי שלא ישלמו דמי חבר במשך שנה ולא  .ד

http://www.geography.org.il/
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 ש הרישום בפנקס ייעשה לאחר חידושבשנה שלאחר מכן ימחקו מפנקס הגאוגרפים. חידו       

 החברות ותמורת תשלום נוסף בגובה דמי החבר השנתיים.                


