האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים
תקנון חברי האיגוד
סימן א' :הגדרות ,מטרות וסמכויות.
.1

הגדרות:
"האיגוד":
"החברים":
"דמי חבר":

.2

האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים .ח.פ155411415 .
חברי האיגוד כאמור בסעיף  1לתקנון זה.
דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות האיגוד
וקבלת חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

התאגדות:
האיגוד הינו חברת בת של פורום  ,CFOח.פ714324315.

.4

מטרות:
האיגוד יפעל להשגת המטרות המפורטות להלן:
לאגד את הכלכלנים ,בתפקידיהם השונים במשק הישראלי ולעשות לקידום וטיפוח
התפקיד והמקצוע.
לתרום לשיפור האיכות והמצוינות בתחומי עיסוקם של החברים.
ליצור מקום מפגש להכרות ,התייעצות ,לטיפוח הידע ויצירת פתרונות משותפים.
לשמש במה לעוסקים בתחום לחשיפה מקצועית.
להוות צוות מקצועי לתגובות על אירועים במשק בנושאים כלכליים ועסקיים.
וכל מטרה אחרת כפי שתוצג מדי פעם.

1.5
1.3
1.1
1.5
1.1
1.3
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סמכויות האיגוד:
איגוד יהיה מוסמך ורשאי לעשות ,בכפוף לאמור בתקנון ,כל דבר נחוץ או מועיל לשם השגת
מטרותיו וקידומן ,ובכלל זה:
לקיים מפגשים ,ימי עיון ,קורסים וסמינרים בארץ ובחו"ל לשם קידום הידע המקצועי.
5.5
להציע ולחוות דעה על הצעות חוק ,חוקים ,חוזרים ,נהלים ותקנות.
5.3
לעשות כל פעולה לוביסטית ותקשורתית.
5.1
לרכוש ,ליזום ,להקים או לשתף פעולה עם גופים אחרים.
5.5
לעשות כל פעולה לשם השגת מטרותיו וקידומן.
5.1
סימן ב' :חברות באיגוד.

.7

חברי איגוד:
.1.5
.1.3
.1.1

החברות באיגוד פתוחה בפני מי שמכהן בתפקיד כלכלן בחברה ,שמחזור מכירותיה
הינו לפחות  51מיליון  ₪בשנה ומעלה.
מי שסיים לימודי תואר ראשון ו/או שני בכלכלה או תואר שני במנהל עסקים יוזמן
להצטרף לאיגוד במסלול הייעודי לבוגרי תארים אלו.
כלכלנים בחברות ייעוץ מוזמנים להצטרף כחברי איגוד במסלול יועצים ותחת
ההגבלות ליועצים ,כמפורט בסעיף .1.5

.1.5

.6

דמי חבר:
3.5
3.3
3.1

.5

מסלול יועצים:
 .1.5.5כלכלנים העובדים בחברות ייעוץ יוזמנו להצטרף לאיגוד בדמי חבר של
 + 1,311מע"מ.
 .1.5.3חברות במסלול יועצים מקנה השתתפות במפגשים החצי שנתיים וישיבה
אחת בשנה כאשר מספר היועצים בישיבה לא יעלה על .1%
 .1.5.1חברי האיגוד במסלול יועצים יקבלו את תכני האיגוד.

דמי החבר יקבעו מפעם לפעם ויוסדרו על בסיס שנתי.
לא יוחזרו דמי החבר או חלקם – למי שפרש מחברותו במהלך השנה.
חבר אשר הופסקה כהונתו בתפקיד כלכלן תשמר זכות החברות כלהלן:
 3.1.5במידה ודמי החבר שולמו על ידי החברה בה מכהן החבר ,תשמר החברות
באיגוד לממלא מקומו ככלכלן בחברה .יחד עם זאת ,במידה והינו חבר מעל
שנה באיגוד ברציפות ,זכאי החבר העוזב לשישה חודשי חברות חינם
באיגוד ,המשמשת לסיוע לחבר במציאת משרה חדשה .עם כניסתו לכהן
במשרה החדשה – יצטרף החבר מטעם אותה חברה בתשלום דמי חבר.

הפסקת חברות:
חבר יחדל להיות חבר באיגוד באחד מהמקרים הבאים:
היה ולא שילם את דמי החבר במשך  1חודשים ,תופסק חברותו ויהיה עליו לשלם
.1.5
לאלתר את החוב.
היה והודיע בכתב על רצונו לחדול מלהיות חבר באיגוד.
.1.3
עם פטירתו.
.1.1
עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון.
.1.5
במידה והורשע בפלילי המתייחס לפעילותו המקצועית.
.1.1
במידה ופעל בניגוד למטרות האיגוד ,פגע בפעילות האיגוד ועל פי החלטות מיוחדות.
.1.3
סימן ג' :מוסדות האיגוד.
כל חבר יהא רשאי ומוזמן לקחת על עצמו תפקידים במוסדות האיגוד ,לקדם פעילות האיגוד ,בנושאים
הרלוונטיים ,ולעמוד בראשה ,ובתנאי שלא מתקיימת בפעילות דומה באיגוד ו/או שהמיקום תפוס ע"י
חבר אחר.

.1

מוסדות האיגוד:
נשיאות
ועדות נושאיות
תאים וקבוצות

.9

נשיאות האיגוד:
לנשיאות האיגוד הסמכות המקצועית בכל ענייני התוכן באיגוד ,לרבות ,קביעת נושאי פעילות,
הרכב הועדות והתאים ,אירועים וניירות עמדה .חברי הנשיאות ,כולם ביחד או חלקם או כל אחד
מהם בנפרד מוזמנים לייעץ בכל הקשור לתכני הפעילות של האיגוד.
4.5
4.3

מספר חברי הנשיאות לא יפחת מ 51 -ולא יעלה על  11חברי נשיאות האיגוד.
חבר נשיאות יהיה מי שהינו כלכלן  /מנהל כספים בכיר בחברה במחזורים של מעל
 311מיליון דולר או אחר שיש לתפקידו משמעות מקצועית בתרומה לתכני האיגוד.

4.1
4.5
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ועדות:
51.5
51.3
51.1
51.5
51.1
51.3

51.1

51.1
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נשיאות האיגוד תכונס באופן קבוע אחת לשנה ו/או לפי הצורך ו/או בהתאם לבקשות
חברי הנשיאות.
הפסקת חברות בנשיאות:
 .4.5.5במידה וחבר הנשיאות הביע את רצונו בהפסקת כהונתו.
 .4.5.3במידה וחבר הנשיאות לא השתתף בישיבות הועדה ב 1-פעמים ברציפות,
ובתנאי שנשלח לו מכתב התראה בעניין וניתנה לו זכות להביע התייחסותו.
על פי בקשת החבר רשאי הוא לקבל הזדמנות נוספת למרות האמור.
במקרה כזה ,יישאר החבר בנשיאות למעט אם לא השתתף ב 1-ישיבות
רצופות בשנית – שאז תופסק חברותו בנשיאות.

על הקמת הועדות תתקבלנה החלטות של הנשיאות ו/או מי מחברי האיגוד שייקח על
עצמו נושא רלוונטי ואשר יהיו לו מספיק משתתפים מבין חברי האיגוד.
יושבי הראש של הועדות יהיו חברי האיגוד .עדיפות תהיה ליוזמי הועדה.
לישיבות ועדות האיגוד יוזמנו חברי האיגוד בלבד .עם זאת ,רשאי האיגוד לבקש
השתתפותו של מי שאינו חבר באופן חד פעמי ובנסיבות חריגות.
תקופת כהונתו של יו"ר הוועדה תמשך כל עוד לא מונה יו"ר חדש.
יועצים מקצועיים רלוונטיים לנושאי טיפול הועדות ,ימונו מקרב השותפים
האסטרטגיים ו/או נותני החסויות לאיגוד בהתאם לצורך.
בוועדות ספציפיות יהיה רשאי יו"ר הועדה להחליט על נוהל "ועדת ליבה" שמהותה
ריכוז מספר מצומצם של עד  51חברים המוכנים ויכולים להקדיש זמן רב יותר
מהרגיל ,לפעילותה השוטפת של הועדה.
תפקידי הליבה (עיקריים):
 .51.3.5לעקוב אחר כל הפרסומים הרלוונטיים
 .51.3.3לרכז את הנושאים עליהם יגיב האיגוד
 .51.3.1להכין את טיוטות התגובה בשם האיגוד לפני שליחתן לחברי הועדה/האיגוד
להערות /תיקונים או תוספות
 .51.3.5לעשות את הנדרש בכדי לסייע לאימוץ עמדות האיגוד
חברי הועדה הרחבה – מוזמנים:
 .51.1.5להעלות נושאים לטיפול הועדה
 .51.1.3לעבור על טיוטות התגובה שהכינה קבוצת הליבה – לתקן ,להעיר ולהוסיף
 .51.1.1להשתתף בישיבות הועדה הרחבה
הפסקת חברות בוועדות יכול שיקרה באחת מהשניים:
 .51.1.5חבר הועדה אינו חבר באיגוד למעלה מ 3-חודשים.
 .51.1.3חבר הועדה הודיע על אי רצונו להמשיך להיות חבר בה.

תאים וקבוצות:
55.5
55.3

תאים וקבוצות באיגוד יוקמו בהתאם לפרופיל אובייקטיבי של החברים ובהתאם
לבקשות חברי הנשיאות ו/או חברים באיגוד.
כל שאר פרטי התנהלות התאים תהיה זהה לאופן המפורט בפרק  51למעלה.

סימן ד' :שונות.
.12

עמדות האיגוד:
53.5

53.3
.14

עמדות איגוד בנושאים השונים יקבעו באחת מאלה:
 .53.5.5סקר רחב בין חברי איגוד
 .53.5.3סקר ספציפי בין החברים בוועדה ו/או בקבוצה/תא מסוימים
 .53.5.1טיוטה שהוכנה ע"י יועצים של הועדה
בכל מקרה תשלח עמדת האיגוד ,לפני פרסומה לחו"ד וקבלת הערות מהחברים
הרלוונטיים לנושא.

שונות:
.51.5
.51.3
.51.1

האיגוד לא יעביר את מכלול מאגר המידע שלו בנוגע לחבריו ופרטי הקשר שלהם
לשום גורם חיצוני.
דין התקנון כדין חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין כל גוף חיצוני.
כל אחד מחברי האיגוד רשאי להוסיף ליד שמו על נייר המכתבים ו/או כרטיס הביקור
ו/או קורות חייו את השתייכותו לאיגוד .חברי נשיאות האיגוד רשאים להוסיף את
לוגו האיגוד לרישום זה.

