
 
 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                          

  עבודת רכזים נוהל
 הכהן שחר, יו"ר הארגון  : עריכה

 07.10.2015אושר בישיבת הנהלה מתאריך : 
 
 

 

 04-2015מספר הנוהל: 
 07.10.2015בתוקף מתאריך: 

 2מתוך   1עמוד   1מהדורה: 

 מטרות הנוהל .1

 .הגדרת עבודת רכזים אזוריים ותחומי אחריות .1.1

 מסמכים ישימים .2

 .2014המעודכן לחודש דצמבר  תקנון העמותה .2.1

 הגדרות .3

במשימות מוגדרות אשר עובד בתאום, נציג הנהלה שאושר בהצבעה לסייע להנהלה חבר ארגון,  – רכז .3.1

 / יו"ר אזור. יו"ר ועדהבשיתוף ות"פ 

 שנבחר לייצג את ההנהלה באחד מהאזורים צפון, מרכז, ירושלים ודרום.חבר הנהלה  – יו"ר אזור .3.2

כגון ועדת הדרכה, ועדה מקצועית, ועדת  חבר הנהלה שנבחר להוביל בהנהלה ועדה מסויימת – ר ועדה"יו .3.3

 חברים וועדת פרסום ושיווק.

 שיטה .4

 העבודהמתכונת  4.1

ף חברים וכל פעילות לקידום רכזי אזורים יפעלו לביצוע פעולות הדרכה, שיווק הארגון, צירו 4.1.1

 מקצועי ו/או לקידום חברתי של החברים בארגון.

 .)נוהל ארגון וביצוע פעולות הדרכה( 03-2015ייזום פעילות הדרכתית תהיה בהתאם לנוהל  4.1.2

 יו"ר הועדה.הלי הארגון ויעדכן באופן שוטף את מפעילו, יו"ר האזור / רכז יעבוד לפי כל כללי ונ 4.1.3

בתנאי שאושר ע"י יו"ר לממונה בטיחות ועדות ההסמכה האזוריות רכז רשאי להשתתף בו 4.1.4

)נוהל ייצוג בוועדות להסמכת ממוני  02-2015 הארגון, השתתפותו בוועדת הסמכה תהיה לפי נוהל

 בטיחות(.

פנייה למוסדות, גורמי חוץ, מכללות, ספקים וכד' תבוצע באמצעות הרכזים אך ורק לאחר תיאום  4.1.5

 ישור מיו"ר הארגון.עם יו"ר האזור וקבלת א

 רכז איזור שארגן והשתתף בפעילות הדרכה יהיה זכאי לקבל בגינה יום כשירות ללא תשלום. 4.1.6

 .כזים יורשו להשתתף בישיבות הנהלהר 4.1.7

 לרכזים לא תהיה זכות הצבעה בישיבות.  4.1.8

יחויבו בדיווח רבעוני בכתב להנהלת הארגון על הפעילות שבוצעה על  ורכזי ועדות רכזי אזורים 4.1.9

 .דרך יו"ר האזור ו/או הוועדה ידם

מעמד של כבוד והערכה  ושל הארגון ויקבל טבאתר האינטרנ מויפורס כלל הרכזים בארגון 4.1.10

 בהנהלת הארגון.

 של רכז יאושרו ע"י הנהלת הארגון בהצבעה. מינויוהפסקת התחלת מינויו /  4.1.11
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 04-2015מספר הנוהל: 
 07.10.2015בתוקף מתאריך: 

 2מתוך   2עמוד   1מהדורה: 

 שור ומתן תוקףאי 4.2

 .07.10.2015נוהל זה יוגש לאישור חברי הנהלה בישיבה שתתקיים בתאריך     4.2.1

 רכזי הארגון.על כל , אישורונוהל יחול מיום ה    4.2.2

   שינויים בנוהל יבוצעו בהצבעה ובאישור הנהלת הארגון בלבד. 4.2.3

 אחריות . 5

 ם ליישום הנוהל בקרב הרכזים.אחראי ויו"ר ועדות אזוריםיו"ר 

 
 

 

 

 

 שחר  הכהן, יו"ר

 ון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראלארג

 


