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  ת ק נ ו ן 
  

  יפו-אביב-המכללה האקדמית של תל
  
  
  

  ת א ג י ד פרק ראשון: ה
  

  סימן א': ש ם
  
  
  העמותה תיקרא:  .1
  

  יפו.-אביב-בעברית: המכללה האקדמית של תל  1.1
  

  The Academic College of Tel-Aviv-Yaffoבאנגלית:   1.2
  
  

  סימן ב': מ ט ר ו ת
  
  
"), תקיים ותפתח חינוך והוראה בשטחי המכללהיפו (להלן: "-אביב-המכללה האקדמית של תל  .2

  והתרבות, וזאת תוך הקפדה על עקרון החופש האקדמי.המדע 
  

  -במסגרת עיסוקיה בהוראה ובחינוך, כנאמר לעיל, תהיה המכללה מוסמכת, בין היתר 
  

, מעבדות ותואר אקדמי שנילהקים ולנהל יחידות לימוד לקראת תואר אקדמי ראשון   2.1(תשס"ג) 
חינוכית, משקית ומנהלית  לימוד, ספריות ומתקני ספורט, ולבצע כל פעולה מדעית,

  שתידרש לשם כך.
  

  לקבוע תוכניות הוראה, שיטות הוראה ולימוד, וכללים לקבלת תלמידים.  2.2
  

להעסיק סגל עובדים, אקדמי ומינהלי, קבוע וזמני, לקבוע תקנוני מינויים והעלאה   2.3
  בדרגה ותנאי העסקה.

  
  , תעודות והסמכות.שניותואר אקדמי להעניק  תואר אקדמי ראשון   2.4(תשס"ג)  

  
  להעניק מלגות, מענקים ופרסים.  2.5

  
  לארגן ולעודד פעולות להפצת השכלה ברבים.   2.6

  
  לקבל הקצבות, מענקים, תרומות, מתנות, עזבונות והלוואות.  2.7

  
  לגבות דמי לימוד ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה ושירותים אחרים.  2.8

  
  בכל יחידותיה ולפקח על המשמעת של תלמידיה ועובדיה.לקבוע סדרי נוהל ונוהג   2.9

  
לעודד פעולות ספורט ונופש לקידום בריאותם, רווחתם ושלומם של תלמידיה   2.10

  ועובדיה.
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  סימן ג': ה ה ת א ג ד ו ת 
  
  

המכללה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין על כל הזכויות והחובות הקנויות לאישיות   .3
זאת, הכושר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מידיה, הכושר  מעין זו ובכלל

להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר והכושר לרשת נכסים בכל מקום 
  בעולם.

  
  

  סימן ד': כ ס פ י ם
  
  

  הכנסות המכללה יבואו מהמקורות הבאים:  .4
  

  שכר לימוד  4.1
  

  והקצבות ממוסדות, מתאגידים ומיחידים.תרומות, מענקים   4.2
  

  עזבונות, הנחלות, הקדשות, מתנות וכדומה.  4.3
  

  הכנסות מפעולות וממפעלים מיוחדים של המכללה.  4.4
  

  הכנסות מרכוש ונכסים.  4.5
  

המכללה תשתמש בהכנסותיה ובנכסיה, יהיה מקורם אשר יהיה, אך ורק לקידום מטרותיה;   .5
ונכסיה לא ישולם ולא יועבר לחברים בה, כרווח, השתתפות  שום חלק מהכנסות העמותה

  ברווח וכדומה.
  

    בתנאי כי אין באמור לעיל כדי למנוע תשלום, בתום לב, לכיסוי:
  

עבור שירותים  -לרבות חברי העמותה  -שכר עובדי המכללה, ותמורה לכל אדם שהוא   5.1
  שיבצעו עבורה.

  
שהוצאו בקשר עם עסקי   -וצאות נסיעה ואש"ל בגין שכר דירה, ה -הוצאות ממשיות   5.2

  העמותה וענייניה.
  

  תשלום ריבית לנושי העמותה (אפילו הם נמנים על חבריה).  5.3
  

6.  _  _  _  
  

  לחבר בעמותה לא תהיה כל זכות ברכוש העמותה ונכסיה וכל חלק בהם.  6.1
  

בל מהעמותה כספים להיות חבר בה, לא יהיה זכאי לק -מכל סיבה  -חבר העמותה שחדל   6.2
של    כלשהם או איזה חלק מרכוש העמותה ונכסיה ולא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו

  תשלומים או תרומות שנתן לעמותה.
  

חברי העמותה לא יהיו זכאים לכל חלק ברכושה או נכסיה עם פירוקה. בעת פירוק   6.3
  הפירוק.העמותה ייועדו רכושה ונכסיה למטרה ציבורית עליה יוחלט עם 
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  פרק שני: חברות בעמותה
  

  סימן א': ח ב ר י ם
  
  

  חברי העמותה יהיו:  .7
  

    המייסדים החתומים על תקנון זה.מבין  חמישה    7.1)  ס"דתש(  
  (תשע"א)  

  (תשע"ג)
  יו"ר חבר הנאמנים, נשיא המכללה ושני סגניו, כל עוד יכהנו בתפקידים אלה.  7.2(תשנ"ט)  
  

מעלה, שחבר הנאמנים יקבלם     שנה ו 18בני אדם נוספים, בני  שבעים וחמישהעד   7.3 )ו(תשס"
  חברים בעמותה, באופן ולתקופה כמפורט בתקנון זה.כ

  
העמותה תנהל רשימת נאמנים שתכלול את שמו, מענו, משלח ידו, תאריך בחירתו ומועד   .8

  סיום חברותו של כל חבר בעמותה.
  
  חברות בעמותה תיפסק:  .9
  

  ם סיום תקופת כהונת החבר בחבר הנאמנים.ע  9.1
  

  במות חבר (ובמקרה של תאגיד עם פירוקו).  9.2
  

    בצאת חבר את העמותה במתן הודעה בכתב על רצונו לעשות כן.  9.3
  

  בהוצאתו מן העמותה מהטעמים  ובאופן האמורים להלן.  9.4
  

10.  _  _  _  
  

מנהל, להוציא חבר מהעמותה חבר הנאמנים רשאי להחליט, עפ"י המלצת הוועד ה  10.1
  מאחד הטעמים הבאים:

  
  החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות מחייבות של חבר הנאמנים.  10.1.1

  
  החבר פועל בניגוד למטרות האגודה או נגד האינטרסים שלה.  10.1.2

  
  החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.  10.1.3

  
להוציא חבר מהעמותה אלא לאחר שנתן לו  לא יציע הוועד המנהל לחבר הנאמנים  10.2

הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו, ולא יציע לעשות כן מהטעמים האמורים 
אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון  10.1.2או  10.1.1בתקנות משנה 

  המעוות.
  

  סימן ב': חבר הנאמנים (הרכב)
  

  תה והוא יכלול את:חבר הנאמנים יורכב מכלל החברים בעמו  .11
  

  מייסדים. חמישה     11.1(תשס"ד) 
  (תשע"א)
  (תשע"ג)

  
, יהיו חברים בחבר ודקני בתי הספר יו"ר חבר הנאמנים, נשיא המכללה וסגניו    11.2(תשנ"ט)  

  תפקידם. כוחהנאמנים מ(תש"ע)                
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ידי חבר הנאמנים על פי המלצת  חברים נוספים שייבחרו על) 75( עד שבעים וחמישה  11.3  )(תשס"ו
  ").ועדת המינויים(להלן: " 11.4ועדת המינויים האמורה בסעיף 

  
ועדת המינויים תורכב מיו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל, הנשיא ושני סגניו   11.4(תשע"ב)   

שיכהנו בה מכוח תפקידם, ושני נציגי חבר הנאמנים שייבחרו ע"י החבר עפ"י המלצת 
  חבר.יו"ר ה

  
  ) מושבים רצופים של החבר.3החברים הנבחרים יכהנו בתפקידם משך שלושה (

  
בועדת המינויים משך שלוש תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב מי שיכהן כחבר 

  ולהיבחר לכהונה זו אלא לאחר הפסקה של שלוש שנים לפחות.
  

מנים על מועמדים תפקיד ועדת המינויים יהיה להמליץ בפני מליאת חבר הנא  (תשס"ג)
לחברות בחבר הנאמנים ועל מועמדים לתפקיד הנשיא, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר 
הועד המנהל, חברי הוועד המנהל, ועל דעת הנשיא, על מועמדים לתפקיד סגני 

  הנשיא.
   

, יכהנו הן המייסדים והן החברים 11.6-ו 11.3בכפיפות להוראות המעבר בסעיפים   11.5
חברי החבר עפ"י הוראות פרק זה, משך תקופת כהונה של שלוש הנוספים שייבחרו כ

  ) שנים וניתן יהיה לשוב ולבחור בהם לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה.       3(
  

שישמר, ככל בכל עת שבו יוגדל מספר חברי החבר תיעשה הגדלה זו באופן        11.6)   ה"תשע(
מספרי שווה בין מספר החברים שיבחרו אותה שנה לבין מספר חברי  האפשר,יחס

החבר שלהם תיוותר שנת כהונה אחת ואלה שלהם יוותרו שתי שנות כהונה, כל 
) 75( לשבעים וחמישה עד שהמספר הכולל של החברים בחבר הנאמנים יגיע  זאת

  החברים המכהנים בחבר מכח תפקידם).ו לא כולל המייסדים (
  

כל חבר בחבר הנאמנים יהיה רשאי להציע לוועדת המינויים מועמדים לחברות   11.7 (תשס"ג) 
הנאמנים ומועמדים לאותם מבין התפקידים המפורטים בפסקה האחרונה   בחבר

  ., שלגביהם יתקיימו בחירות באותו מושב11.4של ס"ק 
   
  ינויים. ועדת המבאלא אם כן אושרה  במליאה לא תובא מועמדות להצבעה             

  
  החלטות ועדת המינויים יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

  
 ותבכל מושב רגיל של חבר הנאמנים יגיש יו"ר חבר הנאמנים למליאה את המלצ  11.8(תשס"ג)  

ואת המלצותיה ועדת המינויים בנוגע למועמדים המוצעים לכהונה כחברים בחבר 
  .ו בחירות באותו מושבלאיוש התפקידים שלגביהם יתקיימ

  
  בהצבעה גלויה  שיוצעו על ידי ועדת המינויים מועמדיםההמליאה תצביע בעד ונגד                           
  מחברי החבר. שליש כובלבד שיובטח כי מדי שנה ייבחרו                            

  
  עד המנהל, הנשיא, והנאמנים,יו"ר הוחרף האמור לעיל הבחירות לתפקיד יו"ר חבר (תשע"ה)           
  ני מנהל [מנכ"ל], יהיו בחירות ינים אקדמיים וסגן הנשיא לענייסגן הנשיא לעני                         
  חשאיות.                        

  
התפנה לפני הזמן מקום של חבר בחבר הנאמנים, עקב פטירה, התפטרות או מסיבה   11.9

המנהל, עפ"י המלצה משותפת של הנשיא, יו"ר חבר הנאמנים אחרת, ימנה הועד 
ויו"ר הוועד המנהל, חבר חדש במקום החבר היוצא למשך תקופת הכהונה הנותרת 

  של החבר היוצא.
  

התפנה המקום סמוך לכינוס המושב הרגיל של חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים 
  לבצע מינוי כאמור.

  
  קתו של חבר סגל, אקדמי או מנהלי, המכהן בחבר הנאמנים, בשירות העסנסתיימה       11.10(תשס"ו)    

 יד אקדמי, תסתיים חברותו בחבר המכללה או שנסתיימה תקופת כהונתו בתפק
  הנאמנים במושב החבר  שלאחר סיום העסקתו או סיום תקופת כהונתו.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות חבר הנאמנים לשוב ולבחור חבר כאמור לחברות 
        בחבר הנאמנים לתקופה נוספת.  

  
התפנתה, בין מושב אחד של חבר הנאמנים למשנהו, כהונה של יו"ר חבר נאמנים,   11.11(תשע"ב)  

התפטרות  יו"ר ועד מנהל, נשיא, סגן נשיא לעניינים אקדמיים או מנכ"ל עקב פטירה,
או מכל סיבה אחרת, או שתפקיד כאמור לא אויש כלל, מכל סיבה שהיא, יהיה הועד 
המנהל רשאי למנות ממלא מקום לתפקיד כאמור. ממלא המקום יכהן בתפקיד עד 
למושב הקרוב של חבר הנאמנים שבו יעמוד הוא לבחירה של חבר הנאמנים, על פי 

  הכללים הקבועים בתקנון זה.
  

מקום לתפקיד סגן נשיא לעניינים אקדמיים או מנכ"ל יעשה רק על דעת מינוי ממלא 
  הנשיא ובהסכמתו.

  

  
  פרק שלישי: רשימת מוסדות ונושאי תפקידים

  
  סימן א': מ ו ס ד ו ת

  
  מוסדות המכללה יהיו:  .12
  

  חבר הנאמנים (שישמש גם כאסיפה הכללית של העמותה).  12.1  
  

  העמותה).הוועד המנהל (שישמש גם כוועד   12.2
  

  המועצה  האקדמית.  12.3
  

  הוועדה  האקדמית.  12.4
  

  ועדת הביקורת.  12.5
  

  סימן ב': נושאי תפקיד
  

  נושאי התפקיד במכללה יהיו:  .13
  

  יו"ר חבר הנאמנים.  13.1
  

  יו"ר הוועד המנהל.  13.2
  

  נשיא המכללה.  13.3
  

  סגני נשיא המכללה (לעניינים אקדמיים ולענייני מינהל).  13.4
  

  ה מ ב ק ר.  13.5
  

  כל נושא תפקיד נוסף עליו יחליט חבר הנאמנים.  13.6
  

  
  פרק רביעי: חבר הנאמנים

  
  סימן א': מהות וראשות

  
  

  חבר הנאמנים של המכללה משמש כאסיפה הכללית של העמותה.  .14
  

  הרכב חבר הנאמנים יהיה כמפורט בסימן ב' של הפרק השני לתקנון זה.  .15
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  שבסיומה יוכל ) שנים3חבר הנאמנים יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש תקופה של שלוש (      .16(תשס"ז)  
  . ) כל אחת3הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש (     

  
תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב ולהיבחר   לושמי שכיהן כיו"ר חבר הנאמנים משך ש

  ) לפחות.2שנתיים ( לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של
  

  יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים. .17
  

התפנתה לפני הזמן כהונת יו"ר חבר הנאמנים עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת,   .18
יהיה הוועד המנהל רשאי למנות ממלא מקום לתפקיד כאמור וזה יכהן בתפקידו עד למושב 

  הבא של חבר הנאמנים. הרגיל
  
  

  סימן ב': נ ה ל י ם 
  
  

  המושב הרגיל של חבר הנאמנים יתקיים אחת לשנה במועד שייקבע ע"י הוועד המנהל.  .19
  

  מושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים יכונס בכל אחד מהמקרים הבאים:  .20
  

  עפ"י החלטת הוועד המנהל.  20.1
  

  ונשיא המכללה.עפ"י החלטת יו"ר חבר הנאמנים   20.2
  

  ) מכלל חברי חבר הנאמנים, לפחות.10%עפ"י דרישה בכתב של עשרה אחוזים (  20.3
  

  עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת.  20.4
  

הודעה על מועד ומקום קיום מושב חבר הנאמנים תימסר לחברים לפחות עשרים ואחד יום   .21
הודעה כנ"ל לא תפסול את מושב לפני כינוסו. ואולם, העובדה שחלק מהחברים לא קיבלו 

החבר ואת ההחלטות שיתקבלו בו, ובלבד שרוב מבין החברים קיבל הודעה, ושמניין חוקי יהיה 
  נוכח בתחילת הישיבה.

  
המניין החוקי הדרוש בפתיחת ישיבה של חבר הנאמנים יהיה שליש ממספר חברי חבר   .22

א יימצא מניין כאמור, יתכנס החבר הנאמנים, ובלבד שאם במועד שנועד לקיום ישיבת החבר ל
  באותו מקום, שעה מאוחר יותר, ובמועד זה יהווה כל מספר של חברים מניין חוקי.

  
  

  סימן ג': ס מ כ ו י ו ת
  
  

  עיקר סמכויות חבר הנאמנים יהיה:  .23
  

  לבחור את העומד בראשו.    23.1
  

  לבחור את הוועד המנהל ואת יושב הראש שלו.    23.2
  

  לבחור את נשיא המכללה וסגניו.    23.3
  

  לבחור את המבקר וועדת הביקורת ולקבוע סמכויותיהם.    23.4
  

  לפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של העמותה.    23.5
  

  שנתיים לפיתוח המכללה.-לאשר התוכניות והתקציבים הרב    23.6
  

  האקדמית.להתקין תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והוועדה     23.7
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  הוק ולקבוע סמכויותיהן.-להקים ועדות קבע וועדות אד    23.8
  

  למנות רואה חשבון לעמותה, לקבוע את שכרו ולאשר את מאזן העמותה.    23.9  (תשנ"ז)
  

  לתקן את תקנון העמותה.    23.10
  

  להחליט על פירוק העמותה ועל השימוש שייעשה ברכושה ובנכסיה.    23.11

  
  

  הוועד המנהלפרק חמישי: 
  

  סימן א': מהות, הרכב וראשות
  
  

  הוועד המנהל של המכללה ישמש כוועד העמותה.  .24
  

) חברים שייבחרו ע"י חבר הנאמנים, מקרב חבריו, 9) עד תשעה (7הוועד המנהל יורכב משבעה (  .25  (תשנ"ז)  
  לתקופת כהונה של שלוש שנים. 

ונה יוכלו לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות חברים בוועד המנהל שיסיימו תקופת כה  (תשע"ב)
  בלבד.

  
הנשיא ושני סגניו יהיו מוזמנים קבועים לישיבות הוועד המנהל, יהיו רשאים ליטול חלק בכל 

  דיוניו אולם ללא זכות הצבעה.
  

  אמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר ע"י חבר הנ  .26(תשס"ז)  
          שבסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות  ) 3( שלוש שנים  לש                            
  ) שנים כל אחת.3( שלוש                            

  
תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב ולהיבחר  לושמי שכיהן כיו"ר הוועד המנהל משך ש

  א לאחר הפסקה של שנתיים.לתפקיד זה אל
  

תתפנה לפני הזמן כהונת יו"ר הוועד המנהל עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, יהיה   .27
הוועד המנהל רשאי למנות, מקרב חבריו, ממלא מקום שיכהן בתפקיד כאמור עד למושב הבא 

לתקופה של  של חבר הנאמנים. המושב הרגיל הבא של חבר הנאמנים יהיה רשאי לבחור ביו"ר
  שלוש שנים או ליתרת תקופת כהונת היו"ר שמקומו התפנה. 

  
  א.   התפנה לפני הזמן מקום של חבר בועד המנהל עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, 27(תשנ"ט)   

  רשאי למנות, על    –ובתקופה שבין מושבי חבר הנאמנים, הועד המנהל  –יהיה חבר הנאמנים                 
  פי המלצה משותפת של הנשיא ויו"ר חבר הנאמנים, חבר חדש למשך יתרת תקופת כהונתו                 
  של החבר שמקומו התפנה.                

  
  

  סימן ב': נ ה ל י ם 
  
  

  ) פעמים בשנה. 3( ששלולפחות  ות רגילותהוועד המנהל יתכנס לישיב  .28(תשע"א)     
  

לישיבה מיוחדת לפי קביעת יו"ר הוועד המנהל, או לפי בקשת נשיא הוועד המנהל יכונס   .29
  ) מחבריו.3המכללה, או לפי בקשתם של שלושה (

  
  ) חברים.4הקוורום שיידרש בישיבות הוועד המנהל יהיה ארבעה (  .30
  

סדר היום של ישיבות הוועד המנהל ייקבע ע"י יו"ר הוועד המנהל, אולם כל נושא נוסף יועלה   .31
  ר היום לפי החלטה של הוועד המנהל.על סד
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החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדעות שווה   .32
  בשווה, תהיה ליו"ר הוועד המנהל דעה מכרעת.

  
  

  סימן ג': ס מ כ ו י ו ת
  

  עיקר סמכויות הוועד המנהל יהיה:  .33
  

  הפיתוח ולאשר אותם.  להכין את התקציב הרגיל ותקציב      33.1
  

  להחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר ובלבד שלא תהיה חריגה ממסגרתו     33.2
  הכוללת.   

  
  לאשר הקמת מגמות ומסלולי לימוד חדשים.    33.3              

  
  לאשר הקמת יחידות אקדמיות חדשות במכללה.    33.4

  
  לקבוע את דמי הלימוד במכללה ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה או    33.5

  שירותים אחרים.  
  

  לאשר שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים.    33.6
  

  למנות מורשי חתימה להסמיכם לחתום בשם העמותה.      33.7
  

  לבחון ולאשר את הדו"חות הכספיים של העמותה.    33.8(תשנ"ז)     
  

  לאשר, בשם העמותה, חתימת חוזים, עריכת הסכמי עבודה קיבוציים והקמת     33.9
  תאגידים.   

  
    להתקין נהלים ותקנונים באותם תחומים שאינם בסמכות המועצה האקדמית.    33.10

  
  הוק ולקבוע את סמכויותיהן.-להקים ועדות קבע וועדות אד    33.11

  
  שאינו      -שאינו עניין אקדמי  -, בכל עניין להחליט, בכפוף להחלטות חבר הנאמנים    33.12

  מסור לסמכותו של כל גורם אחר.   
  

  
  פרק שישי: המועצה האקדמית

  
  סימן א': מהות, הרכב וראשות

  
המועצה האקדמית הינה הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה יחייבו את כל   .34

  הגופים האקדמיים של המכללה.
  

 תפעל עפ"י עקרון החופש האקדמי במסגרת תקנון זה.המועצה האקדמית  .35
  

  -המועצה תורכב מ .36
        

  נשיא המכללה וסגניו.  36.1          
  

  כל ראשי בתי הספר של המכללה, תהיה דרגתם אשר תהיה.      36.2   (תשס"ה)         
  

  כל הפרופסורים החברים והפרופסורים מן המניין שהמכללה הנה מקום עבודתם     36.3     (תשס"ה)  
  העיקרי.                                 
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  מרצה ומרצה בכיר, שהמכללה הנה מקום עבודתם העיקרי שיבחרו, כ"א בנפרד, ע"י    36.4  (תשס"ה)   
  של שלוש שנים.בעלי דרגתם לתקופת כהונה                                  

  
  בחר על ידי חברי ימכללה שהנו בעל תואר שלישי או תלמיד מחקר שיב עמיתסגל  חבר  36.5    "ה) (תשע 

  הסגל העמית של המכללה לתקופת כהונה של שלוש שנים.                               
  

  דרגת פרופסור חבר  חברי סגל אקדמי בכיר של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה ב     36.6  (תשע"ה) 
  של המכללה או של מוסדות אחרים  יאמריטין, או פרופסורים יופרופסור מן המנ                             
  להשכלה גבוהה.                             

  
  בחרו ע"י המועצה, על פי המלצת נשיא המכללה, לתקופת כהונה של  יחברים אלה י                    
  שתי תקופות כהונה נוספות.ללבחרם ושלוש שנים וניתן יהיה לשוב                     

  
  

  בראש המועצה האקדמית יעמוד נשיא המכללה וסגנו לעניינים אקדמיים ישמש כממלא   . 37
  מקומו הקבוע.         

    
  תורכב ממספר בלתי קבוע  של חברים. מספר חברי המועצה שהנם המועצה האקדמית     א.37 (תשע"ה) 

  חברי סגל אקדמי בכיר של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה לא יעלה  על רבע מחברי                           
  המועצה.                                     

                     
  
                              ) מחברי המועצה יהיו פרופסורים ולפחות מחציתם יהיו 2/3לפחות שני שלישים (  ב.  37(תשס"ה) 

  ין (כולל פרופסורים אמריטי).יפרופסורים מן המנ                            
  

  יו"ר אגודת הסטודנטים יוזמן ליטול חלק, כמשקיף, בישיבת המועצה.     ג.37 (תשס"ה)
  
  

  סימן ב': נ ה ל י ם
  
  

  ) פעמים בשנה.3המועצה האקדמית תכונס לישיבות רגילות על פי הצורך ולא פחות משלוש (.      38  (תשס"ה)
  

     המועצה האקדמית תכונס לישיבה מיוחדת לפי קביעת נשיא המכללה או לפי בקשה בכתב   . 39(תשס"ה)  
  אחוזים) מחבריה.(עשרים  20%של                              

  
  ) מכלל חבריה.25%הקוורום שיידרש לפתיחת ישיבת המועצה האקדמית יהיה רבע (  .40
  

החלטות המועצה האקדמית יתקבלו בהצבעה גלויה, ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם   .41
  יתחלקו הדעות שווה בשווה תהיה לנשיא המכללה דעה מכרעת.

  
  

  סימן ג': ס מ כ ו י ו ת
  
  

  עיקר סמכויות המועצה האקדמית יהיה:  .42
  

  קידום ההוראה ושמירה על רמתה.    42.1
  

  פיקוח אקדמי על פעולות כל הגופים האקדמיים שבמכללה.    42.2
  

  החלטה בדבר הקמת מגמות ומסלולי הוראה חדשים.    42.3
  

  החלטות בדבר שינוי מבנה של גופים אקדמיים קיימים.    42.4
  

  קביעה או שינוי של מגמות ומסלולי לימוד.    42.5
  

  קביעת תוכניות הוראה, שיטות הוראה ולימוד וכללים לקבלת תלמידים.    42.6
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  קביעת כללים להענקת התואר האקדמי.      42.7
  

  קביעת כללים למינויים והעלאות בדרגות אקדמיות.    42.8
  

    -ט הסכמי עבודה והסכמי שכר למע -קביעת זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי     42.9
  ויצירת הליכים משמעתיים בנדון.   

  
  קביעת זכויות וחובות תלמידים ויצירת הליכים משמעתיים בנדון.    42.10

  
  קביעת עקרונות להענקת מלגות ופרסים.    42.11

  
  התקנת נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה.    42.12

  
  הוק וקביעת סמכויותיהם.-עדות אדהקמת ועדות קבע וו    42.13

  
  

  פרק שביעי: הוועדה האקדמית
  
  

  הוועדה האקדמית הינה ועדת קבע של המועצה האקדמית.  .43
  

  -הוועדה האקדמית תורכב מ  .44
  

  נשיא המכללה וסגניו.  44.1
  

חברים שייבחרו ע"י  -כפי שתקבע המועצה האקדמית מזמן לזמן  -שלושה או חמישה   44.2
האקדמית, מקרב חבריה, לתקופת כהונה של שלוש שנים ויוכלו לכהן עד לשתי המועצה 

  תקופות כהונה רצופות.
  

בראש הוועדה האקדמית יעמוד נשיא המכללה, וסגנו לעניינים אקדמיים ישמש כממלא מקומו   .45
  הקבוע.

  
בפניה  הוועדה האקדמית תכין את החומר לישיבות המועצה האקדמית, תדון בכל נושא שיביא  .46

  נשיא המכללה ותפקח על ביצוע החלטות המועצה האקדמית והמלצותיה.
  

המועצה האקדמית תקבע את נוהלי עבודת הוועדה האקדמית. כל עוד לא תעשה המועצה   .47
  האקדמית כן, תקבע הוועדה האקדמית עצמה נהלים אלה.

  
  

  פרק שמיני: נשיא המכללה וסגניו
  

  סימן א': נשיא המכללה
  
  

  נשיא המכללה יהיה בעל תואר של פרופסור מן המניין מאחד המוסדות להשכלה גבוהה.  .48
  

  ) שנים שבסיומה יוכל  3בחר על ידי חבר הנאמנים לתקופת כהונה של שלוש (ינשיא המכללה י      .49   (תשס"ה)       
  ) שנים כל אחת.3כהונה נוספות בנות שלוש (הוא לשוב  ולהיבחר  לשתי תקופות                                          

  
) שנים רצופות. לאחר מכן לא יוכל הוא 9נשיא המכללה לא יוכל לכהן בתפקידו יותר מתשע (

  ) שנים לפחות.3לשוב ולהיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שלוש (
  

ת העליונה נשיא המכללה יעמוד בראש המכללה, יהיה בעל הסמכות האקדמית והמנהלי  .50
  במכללה, בכפוף לתקנון זה ולהחלטות חבר הנאמנים, הוועד המנהל והמועצה האקדמית.
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שלהלן, נתונות לנשיא המכללה סמכויות ניהול המכללה האמורות  53בכפוף לאמור בתקנה   .51
בתקנון זה וכל סמכויות ביצוע שאינן נתונות עפ"י תקנון זה בידי רשות אחרת או נושא משרה 

  אחר.
  

  -בנוסף לסמכויותיו האחרות שעפ"י תקנון זה נשיא המכללה   .52
  

  ייזום, יכין, יביא לאישור וירכז ביצוען של תכניות לקידום המכללה ופיתוחה.  52.1
  

  ירכז את הפעולות למימון תקציב המכללה וגיוס אמצעים עבורה.  52.2
  

אקדמית והוועד יישא באחריות כוללת לביצוע החלטות חבר הנאמנים, המועצה ה  52.3
  המנהל.

  
  ינהל את הטכסים הרשמיים של המכללה.  52.4

  
  ייצג את המכללה כלפי חוץ.  52.5

  
  את סמכויות סגניו. -באישור הוועד המנהל  -יקבע   52.6

  
  אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכויות המועצה האקדמית בעניינים אקדמיים.  .53

  
  

  ומנכ"לסימן ב': סגני נשיא 
  
  

  לנשיא המכללה יהיו שני סגנים, האחד לעניינים אקדמיים והאחר לענייני מינהל.  .54
  

   סגני נשיא המכללה ייבחרו על ידי חבר הנאמנים, על דעת נשיא המכללה , לתקופת       . 55 (תשס"ה)
  ) שנים.3של שלוש (כהונה               

  
  ואר של פרופסור חבר או פרופסור מן   סגן נשיא המכללה לעניינים אקדמיים יהיה בעל ת         
  המניין במכללה או במוסד אחר להשכלה גבוהה.         

  
  אקדמיים יוכל לכהן בתפקיד זה רק שלוש תקופות כהונה    םסגן נשיא המכללה לענייני         
  )  3רצופות ולאחר מכן לא יוכל להיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שלוש (         
  שנים.         

  
  סגן נשיא המכללה לענייני מנהל יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה.

  
  סמכויות סגני נשיא המכללה ייקבעו ע"י נשיא המכללה באישור הוועד המנהל.  .56
  

               עפ"י הנחיות נשיא  -כל אחד בתחומו  -נשיא המכללה יהיו כפופים לנשיא המכללה ויפעלו סגני     .57
  המכללה והוראותיו.   

  
  במקום סגן נשיא לענייני מינהל יוכל חבר הנאמנים, לבקשת הנשיא, לבחור במנהל כללי א. 57(תשס"ח) 

  שנים כך אחת, ללא הגבלה,  3ות כהונה, בנות (להלן: "מנכ"ל). המנכ"ל יוכל להיבחר לתקופ         
  סמכויותיו ייקבעו על ידי הנשיא באישור הועד המנהל והוא יהיה כפוף לנשיא ויפעל על פי             
  הנחיותיו והוראותיו.         

  
  

  פרק תשיעי: ה ב י ק ו ר ת
  
  

אחד מהם לשמש  חבר הנאמנים ימנה ועדת ביקורת שתמנה לפחות שלושה חברים ויקבע  .58
  כיושב ראש הוועדה.

  
  חבר הנאמנים ימנה מבקר ויקבע את תנאי העסקתו (או את האופן לקביעתם).  .59
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  את סמכויות המבקר וועדת הביקורת. -בתקנון  -חבר הנאמנים יקבע   .60
  
  
  
  

  פרק עשירי: הוראות כלליות
  

ם שעליו תינתן לכל חברי החלטה בדבר פירוק העמותה תתקבל במושב מיוחד של חבר הנאמני  .61
  ימים מראש, תוך ציון שיוצע במושב זה להחליט על פירוק. 21חבר הנאמנים הודעה 

  
  ) מכלל החברים בחבר הנאמנים.75%ההחלטה תהיה טעונה רוב של שבעים וחמישה אחוזים (

  
  ההחלטה בדבר פירוק העמותה תקבע גם לאלו מטרות ציבוריות ייועדו נכסי העמותה ורכושה.

  
  בתקנון זה המלים "העמותה" ו"המכללה" הינן מלים נרדפות ובעלות משמעות זהה.  .62
  

  לא יחולו על עמותה זו. -1980 הוראות התקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות תש"מ  .63
  

בכל מקרה שאדם נבחר לכהונה לפרק זמן מוגדר לפי תקנון זה, הוא ימשיך לכהן בתפקידו אף   .64
  כל עוד לא נבחר לו מחליף כדין.מעבר לאותו זמן, 

  
לתקנון זה הרי שיו"ר הוועד המנהל שייבחר על ידי חבר הנאמנים  26חרף האמור בסעיף   . 65הוראת       

  של שנה אחת בלבד, ייבחר לתקופת כהונה 2008במושב החבר שיתקיים ביוני   שעה 
  

  , 2010יה חבר הנאמנים, במושב השנתי של שנת לתקנון העמותה יה 16.      חרף האמור בסעיף 66(תש"ע)       
  רשאי להאריך את כהונת יו"ר החבר, שסיים תשע שנות כהונה, בשנה נוספת אחת.          

  
  נים אקדמיים יעל מועמד לכהונת סגן נשיא לעני 2011אם תמליץ ועדת המינויים במהלך שנת   .67(תשע"א)     

אלקטרוני והוא יבחר אם יצביעו בעד בחירתו מספר ערך ההצבעה על בחירתו בדואר ית
  חברים השווה למספר הדרוש לקיום קוורום בישיבות מליאת חבר הנאמנים.

  
יחולו על מי שיעמדו לבחירה במושב החבר של תשע"ג ואילך.  25-ו 11.4התיקונים בסעיפים   .68  (תשע"ב)    

נתו של מי שמכהן בוועד המנהל כדי לפגוע בהשלמת תקופת כהו 25לא יהיה בתיקון סעיף 
  הנ"ל. 25למעלה מפרק הזמן הנקוב בסעיף 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  )2015 ביוני 5( ה"תשעעודכן לאחרונה במושב חבר הנאמנים שהתקיים בשנת 

  
  
  
  


