Ligji dhe Karta e
Akademisë Izraelite të Shkencave Natyrore dhe Humane 1961 (5721)

1. Me këtë ligj krijohet Akademia e Shkencave Natyrore dhe Humane të Izraelit (referuar këtu si
"Akademia").
2. Objektet dhe funksionet e Akademisë janë:
(1) të pranojë si anëtarë të saj dijetarë dhe shkencëtarë të shquar banues në Izrael;
(2) të kultivojë dhe promovojë përpjekjet shkencore;
(3) të këshillojë Qeverinë për aktivitetet që kanë të bëjnë me kërkimin shkencor dhe
planifikimin shkencor me rëndësi kombëtare;
(4) të mbajë kontakte me organet paralele jashtë vendit;
(5) të koordinojë me institucionet e Shtetit, për të siguruar përfaqësimin e studimeve dhe
shkencës së Izraelit në institucionet dhe konferencat ndërkombëtare;
(6) të bëjë botime që shërbejnë për të nxitur kërkimin dhe shkencën;
(7) të angazhohet në çdo aktivitet tjetër që i shërben objekteve të lartpërmendura.
3. Selia e Akademisë do të jetë në Jeruzalem.
4. Akademia është një organ korporativ, kompetent për të marrë përsipër çdo detyrim ose të
drejtë dhe për të kryer ndonjë akt ligjor. Për qëllime të Rregullores së Tatimit mbi të Ardhurat,
Akademia konsiderohet një institucion me karakter publik për çështjet e kulturës, arsimit dhe
shkencës: çdo transaksion biznesi i Akademisë dhe të gjitha pronat e tij do të përjashtohen nga
të gjitha taksat, tatimet në pronë ose të tjera pagesat e detyrueshme të cilat i paguhen shtetit
ose një autoriteti lokal.
5. Anëtarët e Akademisë janë anëtarë të Komitetit Përgatitor për Themelimin e Akademisë
Kombëtare të Shkencave Natyrore dhe Humane, të emëruar me vendim të Qeverisë së datës 26
Cheshvan, 5719/9 nëntor 1958, dhe anëtarët e tjerë që do të zgjidhen nga Akademia në një
mbledhje të përgjithshme.
6. Një anëtar i Akademisë do të jetë anëtar i tij për gjithe jetën: Me kusht që anëtarësia e tij të
përfundojë:

(1) nëse ai kërkon me shkrim Presidentit të Akademisë ta konsiderojë vendin e tij si të lirë;
ose
(2) nëse ai pushon të jetë banor i Izraelit dhe nuk është anëtar jo-rezident; ose
(3) nëse dënohet me aktgjykim të formës së prerë me vendim të formës së prerë dhe
Akademia konstaton se në rrethanat e rastit vepra penale përfshin problem moral.
7. Kryetari i Akademisë emërohet nga Presidenti i Shtetit, me rekomandim të Akademisë, nga
radhët e anëtarëve që banojnë në Izrael. Kryetari i Akademisë caktohet për tre vjet, por ai do të
vazhdojë deri në emërimin e ardhshëm të Kryetarit të Akademisë; Zëvendëskryetari zgjidhet
nga Akademia.
8. Akademia do të përbëhet nga një Seksion i Shkencave Humane dhe një Seksion i Shkencave
Natyrore. Secili Seksion do të zgjedhë një Kryetar të Seksionit.
9. Punët e Akademisë drejtohen nga Këshilli i Akademisë
10. Këshilli i Akademisë përbëhet nga Kryetari i Akademisë, Zëvendës Kryetari, Kryetari i
Seksionit të Shkencave Humane, Kryetari i Sektorit të Shkencave Natyrore dhe një Drejtor
Administrativ që emërohen nga anëtarët e tjerë të Këshillit. Në mungesë të Kryetarit, vendi i tij
do të merret nga Zëvendëskryetari. Në mungesë të Kryetarit dhe Zëvendëskryetarit, Këshilli do
të zgjedhë një Kryetar të Përkohshëm, nga anëtarët e Akademisë, për periudhën e mungesës së
Kryetarit dhe Zëvendëskryetarit.
11. Akademia mblidhet për një mbledhje të përgjithshme, sipas nevojës, por së paku një herë
në vit, për qëllimet e mëposhtme:
(1) të kryejë një veprim në Asamblenë e Përgjithshme përcaktuar me këtë ligj ose me
rregullore;
(2) të vendosë për aprovimin e raporteve të Këshillit, planin e veprimtarisë së Akademisë dhe
institucioneve të tij, të cilat i dorëzon Këshilli, raportin e ekspertit audit dhe projektbuxhetin;
(3) të vendosë për çdo çështje tjetër që do të vendoset në axhendën e mbledhjes së
përgjithshme nga Këshilli ose nga pesë prej anëtarëve të Akademisë.
12. Akademia mund të zgjedhë dijetarë dhe shkencëtarë të shquar me qëndrim jashtë vendit si
anëtarë jorezidentë të Akademisë.
13. Ministri i Arsimit dhe Kulturës është i ngarkuar me zbatimin e këtij ligji.
14. Akademia, në konsultim me Ministrin e Arsimit dhe Kulturës, mund të bëjë rregulloren e
Akademisë, duke përcaktuar, ndër të tjera,
(1) rregullat - për aq sa nuk është përcaktuar me këtë ligj - me të cilën Akademia zgjedh
anëtarët dhe zyrtarët e saj;
(2) procedurën e punës së Akademisë dhe institucioneve të saj;
(3) menaxhimin e pasurisë dhe parave;
(4) statusin dhe të drejtat e anëtarëve jo-rezidentë.

15. (a) Rregullorja e Akademisë Kombëtare të Shkencave Natyrore dhe Humane, miratuar nga
Qeveria në Elulin e 10-të, 5719/13 shtator 1958, përveç dispozitave të saj të përfshira në ligj,
mutatis mutandis, do të ketë Rregullat e Akademisë për aq kohë sa ato nuk ndryshojnë ose
zëvendësohen sipas nenit 14.
(b) Çdo zgjedhje në Akademinë dhe çdo emërim në një post në të, dhe çdo veprim për
avancimin e saj ose për avancimin e aktiviteteve të saj, të cilat janë bërë ose janë bërë në
përputhje me Rregulloren e Akademisë para hyrjes në fuqi të kësaj Ligji, do të jetë e vlefshme
që nga dita kur ato janë bërë.

KARTA E AKADEMISË IZRAELITE
TË SHKENCAVE NATYRORE DHE HUMANE
5722/1962 (Ndryshuar 5736/1975; 5746/1986)
Përgatitur dhe ndryshuar në konsultim me Ministrin e Arsimit dhe Kulturës, në përputhje me nenin 14 të
Akademisë Izraelite të Shkencave Natyrore dhe Humane.

Kapitulli Një:Anëtarësia e Akademisë
1. Numri i anëtarëve në çdo seksion nuk duhet të kalojë tridhjetë e pesë, me kusht që anëtarët
mbi shtatëdhjetë e pesë vjeç dhe anëtarët jo-rezidentë nuk do të përfshihen në atë numër.
2. Përderisa numri i anëtarëve në secilin prej seksioneve nuk ka arritur në tridhjetë e pesë,
Akademia mund të zgjedh çdo vit jo më shumë se pesë anëtarë në atë Seksion, përveç
anëtarëve të saj në datën e publikimit të këtyre Rregulloreve në Reshumot , derisa numri i
anëtarëve në çdo Seksion të arrijë në tridhjetë e pesë.
3. (a) Kandidatët për anëtarësim në secilin Seksion do të propozohen me shkrim nga tre anëtarë
të atij Seksioni drejtuar Kryetarit të tij, jo më vonë se dy javë përpara datës së mbledhjes.
(b) Një komision i përbërë nga gjashtë anëtarë - tre përfaqësues të çdo Seksioni - mund t'i
propozojë Bordit të Akademisë, me shkrim, një kandidat ose kandidatë për anëtarësim përveç
atyre të propozuara nga Seksioni.
4. (a) Nga lista e kandidatëve të propozuar sipas Rregullores, pika 3 (a), Seksioni, me votim të
fshehtë dhe me shumicën e dy të tretave të votuesve, zgjedh numrin e kandidatëve që i lejohet
të zgjedhë ai Seksion sipas Rregullores, pika 2; kuorumi në votimin për zgjedhjen e kandidatëve
është shumica e anëtarëve të Seksionit.
(b) Nga lista e kandidatëve të propozuar sipas Rregullores, pika 3 (b), Bordi, me votim të fshehtë
dhe me vota unanime të të pranishmëve në votim, zgjedh kandidatin ose kandidatët për t'u
propozuar për zgjedhjen përfundimtare nga një Mbledhje e Përgjithshme Vjetore e Akademisë;
Bordi do të përcaktojë se cilit Seksion do t'i takojë kandidati kur të zgjidhet përfundimisht;
kuorumi në votimin për zgjedhjen e kandidatit sipas kësaj nën-rregulloreje do të jetë tre nga
katër drejtuesit si vijon: Kryetari, Zëvendëskryetari dhe dy kryetarët e seksioneve.
5. Lista e kandidatëve të zgjedhur sipas Rregullores, pika 4 (a) ose (b) do të transmetohet, për
zgjedhjen përfundimtare, në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore të Akademisë, ku marrin pjesë
të paktën gjysma e anëtarëve të Akademisë; zgjedhjet do të bëhen me votim të fshehtë dhe
kandidatët duhet të marrin votat e dy të tretave të shumicës së të pranishmëve në mbledhje.

6. Kryetari i Akademisë shpall zgjedhjen e anëtarëve të rinj pas marrjes së pëlqimit të tyre;
anëtarësia e një anëtari të ri fillon në ditën e pranimit të pëlqimit të tij për të shërbyer si anëtar
i Akademisë.
7. Anëtarët jo-rezidentë zgjidhen në mënyrën e përshkruar në rregulloret, pikat 3 deri 6 dhe,
kur vizitojnë Izraelin, ata kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e përgjithshme të
Akademisë dhe në mbledhjet e Seksionit ku ata i përkasin, por pa të drejtën për të votuar.
Kapitulli i dytë: Mbledhjet e Akademisë
8. Akademia mblidhet për një mbledhje të përgjithshme vjetore në fund të çdo viti akademik
dhe funksionet e saj janë, sipas nevojës: zgjedhja e kandidatit për kryetar, zgjedhja e
nënkryetarit, zgjedhja e anëtarëve të Akademisë, dhe çështjet brenda kompetencave të saj
sipas nenit 11 të ligjit.
9. Një mbledhje e zakonshme ose e veçantë (më tej do të quhet "Plenumi") mblidhet në bazë të
një rezolute të Bordit ose me kërkesë të jo më pak se një të pestës së anëtarëve të Akademisë;
Plenumi gjithashtu do të mblidhet me ftesë të Bordit për të dëgjuar leksione shkencore ose me
rastin e ngjarjeve të rëndësishme.
10. Kuorumi në Mbledhjet e Përgjithshme të Akademisë do të jetë një shumicë e thjeshtë e
anëtarëve të Akademisë të pranishme në Izrael në atë kohë, përveç në ato raste për të cilat një
Rregullore e tillë përcakton një kuorum të ndryshëm.
11. Ftesat në Mbledhjet e Përgjithshme do të dërgohen me postë tek anëtarët e Akademisë së
paku 21 ditë para datës së mbledhjes dhe do të përfshijë rendin e ditës së mbledhjes.
12. Seancat e Asamblesë së Përgjithshme do të jenë të mbyllura për publikun, përveç nëse
Bordi vendos për seancë të hapur; një sesion i hapur do të mbahet të paktën një herë në vit.
13. Votimi në Mbledhjet e Përgjithshme, si rregull i përgjithshëm, duhet të bëhet me një shfaqje
të duarve, përveç rastit për të cilin është parashikuar një fletëvotim i fshehtë nga këto
rregullore ose në të cilën një prej anëtarëve që ka të drejtën e votës, para votimit, ka kërkuar
mbajtjen e një fletëvotimi të fshehtë; rezolutat do të miratohen me shumicë të thjeshtë,
përveçse në një rast për të cilin është e përcaktuar shumicë më e madhe nga këto Rregullore;
në rast të barazisë së votave, kryesuesi do të ketë një votë vendimtare.
14. Rezultatet e votimit përcaktohen nga kryetari dhe procesverbali i konfirmuar prej tij do të
konsiderohet si dëshmi e rezultateve të votimit; nëse kryetari nuk është në gjendje të
konfirmojë procesverbalin, ato i konfirmon Bordi.

15. Vlefshmëria e vendimeve të Akademisë nuk do të ndikohet mungesa e një anëtari, ose nga
një defekt në procesin e emërimit ose zgjedhjes së një anëtari, ose nga moszbatimi i ftesës për
një anëtar.
16.(a) Secili Seksion mban të paktën një mbledhje çdo vit, të thirrur nga Kryetari i atij Seksioni.
(b) Kryetari i secilit Seksion mund të thërrasë takime shtesë të Seksionit; ai / ajo është i detyruar
ta bëjë këtë me kërkesë të pesë anëtarëve të Seksionit
(c) Ftesat për mbledhjet e seksioneve do t'u dërgohen anëtarëve të paktën dy javë para çdo
takimi; Kryetari i Seksionit, në rrethana të veçanta, mund të kërkojë që anëtarët të marrin pjesë
në një takim me njoftim më të shkurtër.
(d) Ftesa në mbledhjet e seksionit përfshin axhendën e mbledhjes.
(e) Personat që nuk janë anëtarë të një Seksioni mund të marrin pjesë dhe të japin leksione në
Seksion me ftesë të Kryetarit të Seksionit.
(f) Mbledhjet e seksionit mund të jenë të hapura për publikun sipas diskrecionit të Kryetarit të
Seksionit.

Kapitulli i tretë: Administrata
17. (a) Kryetari i Akademisë dhe nënkryetari do të jenë nga seksione të ndryshme.
(b) Nënkryetari zgjidhet nga Akademia për një periudhë prej tre vjetësh.
(c) Bordi do të emërojë një komision prej gjashtë anëtarësh të Akademisë, tre nga secila
Seksion, detyra e të cilëve do të jetë t'i rekomandojë Plenumit kandidatë për postin e Kryetarit
dhe të Nënkryetarit; propozimet për këto zyra mund të propozohen në Plenum nga pesë
anëtarë të Akademisë.
(d) Votimi për kryetarin dhe nënkryetarin do të bëhet me votim të fshehtë.
(e) Në qoftë se përfundon anëtarësia e Kryetarit ose Zëvendëskryetarit, ose nëse njëri është i
paaftë për të kryer detyrat e tij, do të thirret një Asamble e Përgjithshme Speciale, në të cilën
do të zgjidhet një kandidat për postin e kryetarit ose nënkryetarit të Akademisë në përputhje
me dispozitat e nenit 7 të Ligjit dhe nën-rregulloret 17a-d më sipër.
(f) Kryetari i sapozgjedhur, nënkryetari dhe anëtarët e Bordit do të fillojnë mandatet e tyre që
nga fillimi i vitit, sipas kalendarit hebraik.
18. Kryesuesit e seksioneve zgjidhen nga seksionet me votim të fshehtë për një periudhë prej
tre vjetësh. Për çdo Kryesues do të zgjidhet kohë pas kohe, kurdo që është e nevojshme, ose në
rast se Kryetari i njërit prej Seksioneve po shërben si Kryetar ose Nënkryetar, një Kryesues i

përkohshëm/në detyrë që të zëvendësojë Kryesuesin në cilësinë e tij si anëtar i Bordit të
Akademisë ose në funksionet e tij / saj të tjera.
19. Votimi i Bordit do të bëhet vetëm me një shfaqje dore dhe rezolutat do të miratohen me
shumicë të thjeshtë, përveç nëse ekziston një dispozitë tjetër në këto rregullore. Në rast të
barazisë së votave, Kryetari do të ketë votë vendimtare. Nënshkrimi i Kryetarit ose i Ushtruesit
të Detyrës në procesverbalin e mbledhjeve duhet të jetë dëshmi prima facie e saktësisë së atyre
procesverbaleve.
20. Kuorumi për mbledhjet e Bordit do të jetë tre.
21. Bordi, me propozim të vet ose me propozimin e seksioneve, mund të emërojë komisione
dhe nën-komisione për t'u marrë me problemet që lidhen me funksionet e Akademisë dhe
mund të zgjedhë në komisione persona që nuk janë anëtarë e Akademisë.
22. Bordi do të emërojë një Komision për Botimet për t'u marrë me botimet në emër të
Akademisë.
23. (a) Drejtori Administrativ (këtu e tutje i quajtur "Drejtori") nuk merr pjesë ose nuk ka të
drejtë vote në diskutimet lidhur me emërimin ose shkarkimin e tij ose diskutimet sipas
Rregullores 4 (b).
(b) Në rast të mungesës së drejtorit, anëtarët e tjerë të Bordit do të caktojnë zëvendësues për
drejtorin ose drejtorin në detyrë (të përkohshëm), i cili do të shërbejë në cilësinë e drejtorit deri
në emërimin e drejtorit të ri të përhershëm.
24. (a) Nënshkrimet e dy anëtarëve të Bordit, ose nënshkrimi i zëvendës drejtorit ose i drejtorit
në detyrë së bashku me nënshkrimin e një prej anëtarëve të tjerë të Bordit, janë të
detyrueshme në çështjet administrative dhe financiare.
(b) Kurdo që është e nevojshme, Bordi mund të japë të drejtën e nënshkrimit edhe për anëtarët
e Akademisë që nuk janë anëtarë të Bordit, të cilët janë të autorizuar në emër të tij me një
rezolutë të Bordit.
25. Akademia do të mbajë arkiva dhe një bibliotekë për qëllimet e saj.
26. Mbledhja e Përgjithshme, me propozimin e Bordit, përcakton rregullat dhe dispozitat për
punën e saj dhe punën e Seksioneve dhe Komiteteve.

Kapitulli i katërt: Inspektimi

27. (a) Herë pas here, siç e sheh të arsyeshme, Bordi fton një person që nuk është në punë të
Akademisë për të inspektuar çështjet administrative të Akademisë (tani e tutje: Auditi i
Brendshëm).
(b) Auditi i Brendshëm duhet të hetojë nëse Administrata ka vepruar në përputhje me ligjin dhe
udhëzimet e saj dhe nëse autoritetet e Akademisë dhe punonjësit e saj e kanë kryer punën në
përputhje me parimet e duhura të administrimit.
(c) Gjatë kryerjes së detyrës së tij, Auditi i Brendshëm nuk i nënshtrohet autoritetit të asnjë
organi ose personi në Akademi, as nuk duhet të jetë i varur nga ndonjë organ apo person i tillë.
(d) Auditi i Brendshëm i paraqet Bordit një raport i cili detajon gjetjet e inspektimit të tij / saj.
Nese zbulon ndonjë defekt, në raport do të përfshihen rekomandimet për korrigjimin e tyre dhe
parandalimin në të ardhmen.
28. Rregulloret e përmendura në nenin 15 (a) të Ligjit [të vitit 1961] shfuqizohen.
29. Plenumi, me shumicë prej tre të katërtave të atyre që janë të pranishëm në mbledhje, mund
të ndryshojë, shtojë dhe fshijë nga dispozitat e rregulloreve, pas konsultimeve me Ministrin e
Arsimit dhe të Kulturës.
30. Këto rregullore mund të citohen si "Rregullore e Akademisë Izraelite të Shkencave Natyrore
dhe Humane, 5722/1962 (Amendamentet 5736/1975; 5746/1986)".

