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  .אחרת

1

   בישראלוהבריאות התעסוקתיתארגון הממונים על הבטיחות 

  )2.7.13מעודכן ליום (תקנון העמותה 
  
  1פרק 

  מהות העמותה
  

או להחזיק בנכסי ניידי ודלא /או לפעול ו/ ע� סמכות לרכוש ודהעמותה הינה גו� מאוג .1
  .ב"עזבונות וכיו,  תרומות, חסויות, וכ� לקבל מתנות, ניידי

או /כנתבע ו, להופיע בהליכי� משפטיי� כתובע, שר בחוזי�לעמותה הסמכות להתק .2
  .בכל צורה ואופ� שה� לעשות את הדרוש לצרכי קיומה

מספר , מענ�, שמותיה�,  שתנהל פנקס של חבריה,י הנהלת הארגו�"העמותה תופעל ע .3
  .הזהות� ותארי" תחילת חברות� ותארי" פקיעת

  
  
  

  2פרק 
        ור טובות הנאהור טובות הנאהור טובות הנאהור טובות הנאהאיסאיסאיסאיס, , , , אמצעי מימו�אמצעי מימו�אמצעי מימו�אמצעי מימו�, , , , שטחי פעולהשטחי פעולהשטחי פעולהשטחי פעולה, , , , מטרותמטרותמטרותמטרות

  

  מטרות העמותה  .א
  

  . בישראלהבריאות התעסוקתיתולשמש כארגו� מייצג של הממוני� על הבטיחות  .1

, בניה, בטיחות  בכל ענפי המשק בעבודה במפעלי תעשיה העוסקי� בלאגד ולאחד את  .2
  .ב"מוסדות ציבור וכיו, חקלאות

ת בכל ענפי וליעל את שיטות העבודה ורמת הבטיחו להרחיב, לפתח, לקד�, לשפר .3
  .המשק

ענפי בכלל , הבריאות התעסוקתיתולפעול למע� קידו� מדע ואומנות הבטיחות  .4
  .העבודה

, לפעול למע� קידו� מקצועי של העוסקי� בבטיחות ובגיהות בכל ענפי העבודה והחיי� .5
  . באר% בכלל ובמקומות העבודה של חברי העמותה בפרט

השתלמויות וסיורי� לחברי ,  כינוסי�להכי�, לבצע, לארג�, לנהל, לקחת חלק, ליזו� .6
  .העמותה בישראל ומחוצה לה

  .מוסדות וקרנות מכל סוג למע�  חברי העמותה, ליזו� הפעלת� של גופי� .7

לקד� ולשפר את יחסי הגומלי� , ללכד מבחינה חברתית וארגונית את חברי העמותה .8
 .ביניה� בשטחי העבודה והאתיקה המקצועית

   .בנושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתיתלפעול למע� קידו� החקיקה  .9
  

  שטחי הפעולה של העמותה  .ב
  

תפעל העמותה בשטחי� הבאי� ובכל שטח נוס� שיאושר , בהתא� למטרותיה המוצהרות
  :ובי� היתר, י ההנהלה"ע

, מדעיי�,  בעבודה באמצעי� הנדסיי�הבריאות התעסוקתיתלקד� תודעת הבטיחות  .1
  .'הדרכתיי� וכו

, י יעו%" בעבודה עהבריאות התעסוקתית לקידו� הבטיחות לפתח שיטות ואמצעי� .2
  . 'ארגו� וכו, הדרכה, חינו", תכנו�, חקיקה

  .לקד� את מעמד� של חברי העמותה ולעודד קידומ� המקצועי, לקיי� רמה מקצועית .3

לקיי� , ממצאי מחקר וישומ� בעבודה, לשמש פורו� להצגה וויכוח על נושאי� טכניי� .4
  . בעבודההבריאות התעסוקתיתל מידע הנוגע לבטיחות אמצעי פרסו� והפצה ש

הבריאות ור בקיו� אחזקה ופיתוח מאגרי מידע מקצועיי� בשטח הבטיחות זלע .5
  . בעבודההתעסוקתית
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2

ל לקידו� מטרות "לשת� פעולה ע� ארגוני� מקצועיי� וגופי� אחרי� באר% ובחו .6
  .העמותה

' קנות ותקני� כלליי� וכות, לשת� פעולה ולהניע מוסדות וארגוני� ליזו� חוקי� .7
  . בעבודההבריאות התעסוקתיתבשטח הבטיחות 

  .ליזו� ולפעול לשמירה וקידו� מעמדו של הממונה על הבטיחות .8
  
  

  אמצעי מימו�  .ג
  

  :מקורות המימו� לפעולות העמותה ותקציבה השוט� יאספו מהמקורות הבאי�

  י הנהלת העמותה "כפי שיקבעו מפע� לפע� ע,  שנתיי� חברימס .1

  .     מקור חוקי אחר שהנהלת העמותה תמצא לנכו�מכל .2
  
  

  איסור טובות הנאה  .ד
  

חלוקת רווחי� או טובות . נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו א" ורק לקידו� מטרותיה .1
  .הנאה בכל צורה שהיא בי� חבריה אסורה

תפקידיה� של הנבחרי� למוסדות העמותה נמני� ע� התפקידי� הדורשי� מידה  .2
  . ישימיוחדת של אמו� א

בי� לעצמו ובי� , לא יפיק נבחר למוסדות העמותה תועלת אישית או טובת הנאה 2.1
כתוצאה ממילוי תפקידיו בעמותה ולא יבוא לידי מצב של , נציגו או שותפו, לקרובו

  .ניגוד עניני� בי� עניניו האישיי� לבי� תפקידיו בעמותה

 מכל צד שלישי לא יקבל נבחר למוסדות העמותה כל תשלו� או טובת הנאה אחרת 2.2
  .בקשר ישיר או עקי� ע� פעילותו בעמותה

לנצל את מעמדו או תפקידו לקידו� עניי� אישי שלו או , אסור לנבחר מוסדות העמותה 2.3
  .של  אד� אחר לכל מטרה שאינה לקידו� מטרותיה של העמותה

לא ישתמש נבחר למוסדות העמותה בש� העמותה או בתואר תפקידו לצור" פעילות  2.4
  .י הנהלת הארגו�"א� לא הוסמ" לכ" בכתב ע, ורה לקידו� מטרות העמותהשאינה קש

על כל עני� או , ר העמותה מיד וללא דיחוי"נבחר למוסדות העמותה חייב להודיע ליו 2.5
או /ו המקצועיי� וינושא אשר לגביה� יש לו עני� אישי אשר עלול להשפיע על שיקול

י� או יענאותו סול את עצמו מלטפל בולפ, ליצור ניגוד אינטרסי� ע� תפקידיו בעמותה
  .נושא

 מדרגה בחרו למוסדות העמותה שני נבחרי� שיש ביניה� קרבה משפחתיתילא י 2.6
 . או העובדי� באותו מקו� עבודהראשונה 

לא ייבחרו למוסדות העמותה שני נבחרי� שיש בינה� יחסי עובד מעביד או כל יחסי  2.7
  .כפיפות מנהלתית אחרת

  
  

  3פרק 
  חברות בעמותה

   

  קבלת חברי�  .א
  

החברות בעמותה תהיה פתוחה לאנשי� העוסקי� והמעורבי� בפעילויות של בטיחות  .1
  . בעבודה בריאות תעסוקתיתו

בכפו� , י ועדת חברי�"כל בקשה להתקבל כחבר בעמותה תוגש בכתב ותיבדק ע .2
  .להוראות החוק ותקנו� זה

י� את סוג החברות המצי, ע� תמונת החבר, יונפק כרטיס , בכפו� להחלטות ההנהלה .3
  .בעמותה
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3

  הגדרת סוגי החברות בעמותה  .ב
  

  :סוגי החברות ה�

1. �   .חבר מ� המניי

2. �  .חבר גימלאי מ� המניי

 .חבר כבוד .3

  .עמית בטיחות .4
  

1111.... �        חבר עמותה מ� המניי�חבר עמותה מ� המניי�חבר עמותה מ� המניי�חבר עמותה מ� המניי

מפקח י "כחבר בעמותה יוכל להתקבל כל אד� אשר הוסמ" כממונה על בטיחות ע  )א
 המאפשר , כחוק,דה אישור כשירותבי/ בידוואשר או שיש )ר"מפע(עבודה ראשי 

  .עיסוק בבטיחות ובגיהות בעבודה

 אשר בקשתו להתקבל לעמותה אושרה , כחוק,חשב כל בעל אישור כשירותיכחבר י  )ב
 .מי החברות במועד� לשנת הפעילות השוטפתדי ועדת חברי� ושיל� את "ע

בחור החבר יהנה מכל הזכויות המוענקות לחברי העמותה לרבות הזכות להצביע ול  )ג
ועדות בלהגיש מועמדות להיבחר למוסדות העמותה ולהשתת� , למוסדותיה
  . ראה זכויות וחובות חבר העמותה להל�–העמותה 

  

         מ� המניי� מ� המניי� מ� המניי� מ� המניי�יתיתיתית////חבר גמלאיחבר גמלאיחבר גמלאיחבר גמלאי ....2222

כבגדרת  ,ת אישור כשירות/ להתקבל כל בעלתוכל/ מ� המניי� יוכלית/כחבר גמלאי  )א
  .ה/י הצהרתו" עפת/ או עובדת/ מועסקה/ושאינו, י חוק"אזרח ותיק עפ

על כל שינוי במעמדו או , מדי שנה, חבר גמלאי חייב לעדכ� את ועדת החברי�  )ב
, להצביע: גמלאי.אי מילוי אחר תנאי זה יגרור לשלילת זכויות החבר. השתכרותו

בהמלצת ועדת , הדי� של העמותה. י החלטת בית"עפ, להיבחר למוסדותיה/לבחור
 .חברי�

המוענקות לחברי העמותה לרבות הזכות ת יהנה מכל הזכויות /ה גמלאי/חבר  )ג
 מדמי 50%חבר גמלאי יהיה זכאי להנחה של  .להיבחר למוסדותיה/להצביע לבחור

י " עפי הארגו�"בפעילויות המאורגנות ע החבר השנתיי� וכ� מדמי השתתפות
  ..החלטת ההנהלה

  

        חבר כבוד בעמותהחבר כבוד בעמותהחבר כבוד בעמותהחבר כבוד בעמותה ....3333

הבריאות  הפעילות נו בעל הצטיינות מיוחדת בידע ובפעילות בתחו�ייוענק למי שה  )א
 הבריאות התעסוקתיתאו אד� שתר� רבות לקידו� הבטיחות , התעסוקתית

  .בישראל

הנהלת הארגו� תמנה ועדה ציבורית מיוחדת לצור" קביעת אבני הבוח�    )ב
הרכב . בארגו� הממוני�" חבר כבוד"למיו� ולבחירת המועמד לתואר ) קריטריוני�(

ר ועדת ביקורת "יו, ר ועדת החברי�"יו, עמו או נציג מטגו� הממוני�רר א"יו: הועדה
�הנהלת . י ההנהלה" וחבר עמותה מ� המניי� שיבחר ע,היוע% המשפטי של הארגו

 .הארגו� תעניק את התעודה לחבר הכבוד הנבחר באסיפה הכללית השנתית

על מועמד לתואר , בפני הנהלת הארגו�, כל חבר מ� המניי� בעמותה רשאי להמלי%  )ג
 .ותה כבוד בעמ–חבר 

למעט הזכות להיבחר למוסדות , חבר כבוד ייהנה מכל הזכויות של חבר מ� המניי�  )ד
 .העמותה

  .חבר שנתיי�. חבר כבוד פטור מתשלו� דמי  )ה
  

   ה  שלא מ� המניי�ה  שלא מ� המניי�ה  שלא מ� המניי�ה  שלא מ� המניי�////ה חברה חברה חברה חבר////מיתמיתמיתמיתעעעע .4
או /אשר אינו ממונה על בטיחות והוא בעל עניי� בבטיחות ו, אד�)             א

  . ותה כעמיתבבריאות תעסוקתית יוכל להצטר� לעמ
יהנה מ� הזכויוית , עמית יהיה במעמד של  חבר שלא מ� המניי�)             ב

  .למעט הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה, המוענקות לחברי העמותה
י הנהלת הארגו� מעת "ייקבעו ע" עמית"דמי החבר שישולמו בגי� )              ג

  .לעת
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  זכויות חבר העמותה  .ג
  

לבחור ולהיבחר , אי להשתת� בבחירות של מוסדות העמותהחבר מ� המניי� רש .1
  .למוסדותיה ולשמש חבר ועדות שונות

לפני שנת , למוסדות העמותה יוכל להיבחר רק מי שמלאו שנתיי� רצופות לחברותו .2
 החבר יואשר הסדיר הפיגור בתשלו� מס, הבחירות בה הוא מציג את מועמדותו

 חודשי� לפני המועד שנקבע 6בוצע בתנאי שתשלו� זה י, לכל תקופת חברותו
  .כיו� בחירות

סיוע ארגוני בכל הנוגע לבעיות מקצועיות , הדרכה מקצועית,  מידע,לקבל יעו% .3
  .וארגוניות במסגרת עבודתו כממונה על הבטיחות

  
  

  חובות חבר העמותה  .ד
  

  . תקנו� העמותה ולציית להוראות מוסדות העמותהאתחבר העמותה יהא חייב לקיי�  .1

  .רי החלטות האסיפה הכללית ומוסדות העמותהלמלא אח .2

  .לשל� דמי חברות שנתיי� כסדר� בתחילת כל שנת פעילות שוטפת .3

  .לפעול על פי כללי תקנו� האתיקה של ארגו� הממוני� .4
  
  

  הפסקת חברות  .ה
  

  :בכל אחד מהמקרי� הבאי�, חבר עמותה יחדל להיות חבר בה

  .על הפסקת חברות בה, בכתב, הודיע לעמותה .1

  .לפי החלטת בית הדי� של העמותה, ניגוד למטרות העמותהפועל ב .2

י "ועל א� שהותרה ע,  ומעלה) שני�2 (שנתיי�, פיגר בתשלו� דמי החבר השנתיי� .3
  .לא הסדיר תשלו� מסי החבר, ועדת החברי�

  .י בית משפט מוסמ" בעבירה שיש עמה קלו�"הורשע בפלילי� ע .4

5. �  .הוכרז כפסול די

. או השעיה תהא בסמכותו של בית הדי� של העמותהההכרעה בדבר הפסקת החברות  .6
לא יוצא חבר אלא מ� הטעמי� שפורטו לעיל בתקנו� זה ולאחר שניתנה לו הזדמנות 

  .נאותה להשמיע את טענותיו בפני בית די� של העמותה

  .הפסקת החברות תלווה בגריעת שמו של החבר מפנקס החברי� .7

8. �  .6בפרק '  ראה סעי� ד. אודות הפסקת החברות של חברי הנהלת הארגו
  
  
  

  4פרק 
  מבנה ארגוני ומוסדות העמותה

  
  

   .האסיפה הכללית .1

2. �  .הנהלת הארגו

  ועדת הביקורת .3

  .בית הדי� של העמותה .4

  .ועדות המשנה .5

 .רכזי� מתנדבי� אזוריי� .6

   תא מקצועי .7
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  5פרק 

  בחירות, האסיפה הכללית
  

  סמכויות האסיפה הכללית. א
עליה לדו� ולהחליט על . � של העמותההאסיפה הכללית היא המוסד העליו .1

�  .מדיניותה של העמותה ועל פעילותה להשגת מטרות העמותה וביצוע

 את תוכניות הפעולה של העמותה  במועד קיו� האספה הכללית תאשר האספה  .2
  .את תקציבה ואת תקנו� העמותה כפי שיתוק� מעת לעת, לקיו� מטרותיה

  
  :האסיפה הכללית תבחר את. ב

  

  .רגו�הנהלת הא .1

  ועדת הבקורת  .2

3. �  בית הדי
  

  הבחירות. ג
  

  . חשאיתאבחירת מוסדות העמותה באסיפה הכללית תה .1

אלא , תהיה ההצבעה גלויה, בנושאי� אחרי� ובכל יתר הענייני� שעל סדר היו� .2
 .י לפחות רבע מהנוכחי� לקיי� בחירות חשאיות"א� תידרש האסיפה הכללית ע
  .י� למיכל סגורי הטלת פתק"במקרה כזה תיער" הצבעה ע

ההנהלה המכהנת תקבע את הרכב ועדת הבחירות ותמנה את חבריה אשר  .3
  .יחליטו על תכנית פעולתה של הועדה על פי נוהל הבחירות

י האסיפה "הבחירות למוסדות העמותה ייערכו על פי נוהל בחירות שאושר ע .4
  .2 ראה נספח –הכללית  בהמלצת ההנהלה 

י ועדת "שאושרו ע, למוסדות העמותהבנוס� לרשימת המועמדי� להיבחר  .5
כרטיס  "–להל� , "טופס פרטי המועמד" לכל חברי העמותה %יופ, הבחירות
  .מועמדכל האישי של " הביקור

פי הצהרת� של .עלחלקיי� אישיי� יכלול פרטי� , האישי" כרטיס הביקור" .6
  :המועמדי�

  ש� פרטי ומשפחה 6.1

 .מועד סיו� קורס ממוני� על הבטיחות 6.2

 .�הומות עבודתו הנוכחיי� ותפקידיו במקו� או מק 6.3

 .שכיר או עצמאי או הבעלי� של העסק: מעמדו במקומות העבודה 6.4

  .ניסיונו ופעילותו כממונה בטיחות בעבודה 6.5
  

  כינוס האסיפה הכללית. ד
, זמנו אליה כל חברי העמותהוהאסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה וי .1

�, � פרוטוקול האסיפה הכללית ירשו מזכיר הארגו�. שה� חברי� מ� המניי
  .שיאושר בחתימת לפחות שני חברי ועד מרכזי

פתח ולא תתחיל בדיוניה אלא בנוכחות לפחות רבע ית האסיפה הכללית לא .2
לא יתכנס המניי� האמור תו" שעה אחת מהזמ� הנקוב . ממספר חברי העמותה

י�  לאחר הדחייה יהיו החברי� הנוכח.תידחה האסיפה לשעה נוספת, בהזמנה
  .יהיה מספר הנוכחי� אשר יהיה, רשאי� לדו� ולהחליט

באסיפה שנקראה לש� . או סגנו, ר העמותה"בראש האסיפה הכללית ישב יו .3
ר האסיפה מבי� חברי העמותה "קיו� בחירות למוסדות העמותה ייבחר יו

  .הנוכחי� באותה אסיפה

חוק או זולת א� ה, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות המצביעי� .4
�  .התקנו� דורש רוב אחר לקבלת

 ועליה לעשות כ� לפי אסיפה שלא מ� המניי�אסיפה שלא מ� המניי�אסיפה שלא מ� המניי�אסיפה שלא מ� המניי�בכל עת לכנס ההנהלה חייבת  .5
של גו� המבקר או של עשירית מכלל חברי , דרישה בכתב של ועדת הביקורת
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י הנהלת הארגו� "מקו� מושבה וסדר היו� של האסיפה ייקבעו ע. העמותה
שלח לחברי יומה והזמנה להשתת� בה תסדר י, וההודעה על כינוס האסיפה

מקו� כינוס ,  יו� לפני התארי" הקובע ובה יפורט המועד30העמותה לפחות 
  .האסיפה וסדר יומה

  
  
  

  6פרק 
�  הנהלת הארגו

  
  

  הנהלת הארגו�וחובות  סמכויות  .א
  

1.  �על , תדו� ותחליט על אופ� ביצוע מדיניות העמותה וקיו� מטרותיה הנהלת הארגו
תקבע את הועדות השונות לצור" , עילות השוטפת של העמותההתפקוד ועל הפ

  .הפעילות השוטפת של העמותה וכל נושא אחר שיועמד על סדר יומה

בתקנו� העמותה ) אחד לפחות בכל קדנציה(חובת ההנהלה לקיי� דיו� מעמיק  .2
תוספות ושינויי� במידת הצור" ולהביא� לאישור /עידכוני�/ולבצע תיקוני�

 .האסיפה הכללית

  .מעת לעת, ההנהלה תקבע את גובה דמי החבר השנתיי� .3
  

  הרכב ההנהלה המרכזית וכינוסה. ב
  

   חברי� שיכהנו כחברי ההנהלה 9י האסיפה הכללית "בחרו עיאחת לשלוש שני� י .1

בית . ( קדנציות רצופות במוסד אחד2. לא יכה� יותר מ, נבחר למוסדות העמותה .2
� ).הנהלת העמותה, ועדת ביקורת, הדי

 ביותר  הגבוה במניי� הקולות שזכהיבחר מי י, ר העמותה והאסיפה הכללית"ליו .3
בחר מי שבא אחריו במניי� יי, סרב הנבחר לקבל את התפקיד. מקרב נבחרי ההנהלה

  .הקולות וכ� הלאה

התפטרותו תכנס , מסיבות אישיות או בריאותיות, ר הנבחר להתפטר"א� יאל% היו .4
ר שיכה� עד למועד הבחירות "מבי� חבריה יוההנהלה תבחר .  שעות48לתוק� תו" 
  .ר הפורש רשאי להמשי" ולכה� כחבר ההנהלה"היו. הקרובות

א" לא יאוחר ,  ימי� או תו" פרק זמ� סביר14תתכנס תו" , ההנהלה  הנבחרת .5
 חבריה את � ותבחר מבי,ר ועדת הבחירות"י זימו� יו"עפ, מחודש מיו� בחירתה

  :ממלאי התפקידי� הבאי�
  

  ר"סג� יו -

  מזכיר  -

  גזבר -

  יושבי ראש הועדות השונות של העמותה -

 רשאית ההנהלה, מבי� חברי ההנהלה או לחילופי�, הסניפי�/רכזי האזורי� -
  למנות לתפקיד זה מתנדבי� מבי� חברי העמותה

  :הערה
                    ראה הגדרת תפקידיה� של                       . ר"ר בהמלצת היו"חברי ההנהלה יבחרו סג� יו          

  .1נבחרי מוסדות העמותה בנספח 
  

ישב , וינחה את נציגי הסניפי�,  ירכז את פעילות הועדות השונותר העמותהר העמותהר העמותהר העמותה""""יויויויו .6
  .בראש האסיפה הכללית וההנהלה וייצג את העמותה בפני מוסדות חו%

יארג� ויכי� את החומר לישיבות ההנהלה ולאסיפה הכללית ויקיי�     מזכיר העמותהמזכיר העמותהמזכיר העמותהמזכיר העמותה ....7777
יטפל בצד המנהלי של העמותה וימלא , הסניפי� הממוני�/ � רכזי האזורי�קשר ע

        .את כל התפקידי� שההנהלה תטיל עליו
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וירשו� את הכנסות , ינהל את העסקות הכספיות,  יכי� הצעת תקציבגזבר העמותהגזבר העמותהגזבר העמותהגזבר העמותה ....8888
י הנחיות של רואה חשבו� מוסמ" ובדר" כלל ינהל את " עפ, כחוק,והוצאות העמותה
        .ולאסיפה הכללית חות על עבודתו להנהלה"סור דורכוש העמותה וימ

ההנהלה  תהיה רשאית לייצג את העמותה בכל נושא משפטי מקצועי או כספי  .9
 , כמו כ�.ולקבוע את הרשאי� לחתו� בש� העמותה ולחייבה בכל האמור לעיל

  .ההנהלה רשאית להאציל סמכויותיה בכתב לחברי�

ויותיה ברוב קולות הנוכחי�  החלטות בענייני� שבתחו� סמכלההנהלה תקב .10
ייער" דיו� , א� יהיה שוויו� קולות בהצבעה על נושא שעל סדר היו�. באותה ישיבה

  .ר להכריע" א� יהיה שוב שוויו� קולות רשאי היו.בעה חוזרי�צוה

  .כל החלטות ההנהלה יובאו לידיעת כלל החברי� בעמותה במנשרי� תקופתיי� .11

י " הופסקה חברותו של חבר הנהלה עפפרש חבר הנהלה מחברותו בהנהלה או .12
 יבוא במקומו העומד בראש רשימת המועמדי� שנבחרו להנהלה , העמותה�תקנו

י שקול דעתה "המועמד יבחר עפ,  במידה ויהיה שוויו� קולות.י האסיפה הכללית"ע
  .של ההנהלה

  
  הפסקת החברות של חבר ההנהלה .ג

  
  :המצבי� הבאי�חברותו של חבר ההנהלה תיפסק א� יתקיי� אחד מ

  .ר"באישור היו, ישיבות רצופות ללא צידוק סביר) 2 ( משתיהיעדרות  .1

באופ� , א" הופעה בשלישית, היעדרות משתי ישיבות רצופות ללא צידוק סביר .2
  . חצי שנהבמש" , שיטתי

  חצי שנהאחת מהועדות למש" לא באי נטילת חלק פעיל א�  .3

  .חצי שנהבמש" ר "אי הפעלה של חברי הועדה בה הנו מכה� כיו .4

 .ר"י היו"כפי שיקבע ע, סירוב מתמיד ליטול חלק בפעילות חברי הנהלת העמותה .5

בית הדי� יהא רשאי להפסיק את חברותו של חבר הנהלה במידה ולא יקיי� את  .6
  .החלטות ההנהלה כפי שיקבעו מעת לעת

  
  

  7פרק 
        ועדת הביקורת 

חברי ועדת .  והאתיקההאסיפה הכללית תבחר שלושה מבי� חבריה לועדת הביקורת .1
עליה� לבדוק את ספרי החשבונות של העמותה . הביקורת יבחרו מתוכ� יושב ראש

  .ולדווח להנהלה ולאסיפה הכללית על פעולותיה ועל ממצאיה

שניי� מחברי ועדת הביקורת רשאי� לדרוש בכתב ישיבה שלא מ� המניי� של  .2
 14 . לא יאוחר מת הנהלהר העמותה חייב לזמ� ישיב" ובמקרה כזה יהיה יוההנהלה

  תו" ציו� העובדה כי הישיבה נקראה לפי דרישת ועדת הביקורת  , ימי�

  .לחבר ועדת הביקורת אסור לכה� בכל תפקיד אחר נוס� בעמותה .3

 יבוא במקומו העומד ברשימת ,בועדה, פרש חבר ועדת ביקורת מחברותו .4
 .י האסיפה הכללית"ע, המועמדי� שנבחרו לועדת ביקורת

יבחר המועמד ,  ולא היה מועמד נוס� ברשימת המועמדי� לועדת הביקורתבמידה .5
י האספה הכללית במועד הקרוב "י החלטת ההנהלה ובחירתו תאושר ע"הנוס� עפ
  . שתתכנס

  
  

  
   8פרק 

�  בית די
  

ר ואת "חברי בית הדי� יבחרו את היו. האסיפה הכללית תבחר את חברי בית הדי�  של העמותה .1
בית הדי� יקבע לעצמו את סדרי הדי� ויעביר אות� לאישור ההנהלה . ת הדי�סגנו מבי� חברי בי
  .והאסיפה הכללית
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בית הדי� יפסוק בכל הסכסוכי� בי� חברי� הנובעי� מפעולת� בעמותה או בשמה או בהפרת  .2
  .כללי האתיקה המקצועית של חברי העמותה

 . שלעיל6 בפרק 2'חובת בית הדי� לודא יישומו של סעי� א .3

  .י� רשאי לקבל יעו% משפטי מהיוע% המשפטי של העמותהבית הד .4
  
      יבוא במקומו העומד ברשימת המועמדי� שנבחרו ,  מחברותובית הדי�פרש חבר   .5

 .י האסיפה הכללית"ע, בית הדי�ל          
            י "יבחר המועמד הנוס� עפ, בית הדי�במידה ולא היה מועמד נוס� ברשימת המועמדי� ל.      6

  .י האספה הכללית במועד הקרוב שתתכנס"החלטת ההנהלה ובחירתו תאושר ע
  
  

  9פרק 
  אזורי�

  

, חיפה והצפו�, א והמרכז"ת, ירושלי�: סניפי� מרכזיי�/  אזורי�4העמותה תפעל במסגרת  .1
  .שבע והדרו�.ובאר

� חברי נציג חבר הנהלה או לחילופי� מתנדב מבי/י רכז"העמותה יופעלו ע אזורי הפעילות של  .2
  .וידווח בקביעות על פעילותו בישיבות ההנהלה, י ההנהלה"העמותה שימונה לכל סני� ע

  
  

   10פרק 
  תא מקצועי

  
  :הגדרה

 בעלי זיקה מקצועית בתחומי הבטיחות הגיהות והבריאות התעסוקתית חבר בני אד�
  .המעונייני� להתאגד כתא מקצועי במסגרת מוסדות העמותה

  
  :תנאי�

 .חייבי� להיות חברי� מ� המניי� בעמותהחברי התא יהיו  .1

חברי התא יהיו זכאי� לנציגות משקי� מטעמ� בישיבות הנהלת העמותה ללא  .2
 .זכות הצבעה

ר הנהלת "תנת� זכות להעלות נושאי� לסדר היו� באישור ובתיאו� מראש ע� יו .3
 .העמותה

 זכאי� לפרסו� חומרי� מקצועיי� באתר האינטרנט ובד� הפייסבוק של העמותה .4
 .ר העמותה"באישור ובתיאו� מראש ע� יו

הנהלת העמותה תסייע לחברי התא המצטר� לקד� את התחו� המקצועי בייצוג  .5
 .מול רשויות וכדומה

 .אי� בחברות חבר מ� התא בעמותה כדי להוות הסמכתו כממונה בטיחות .6

 .י הנהלת העמותה"הפעלת התאר המקצועי בעמותה יעוג� בנוהל פנימי שיאושר ע .7

  .י כללי ההצבעה"ביטול תא יהיה בסמכות ההנהלה עפ/אישור .8
  
  

  
  
  11פרק 

  פירוק העמותה
  

ההחלטה . רשאית להחליט על פירוק העמותה, באסיפה שלא מ� המניי�, האסיפה הכללית .1
טעונה רוב של שני שליש מחברי העמותה והיא תכלול ג� החלטה לגבי רכושה ונכסיה של 

  .העמותה

תו" ציו� מפורש ,  ימי� מראש45ו כל חברי העמותה בהודעה של מנז מ� המניי� יואלאסיפה של .2
  .שעל סדר היו� יוצע באסיפה זו להחליט על פירוק העמותה
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  .  על הכוונה לפירוק העמותהתעמותוהיש להודיע בכתב לרש�  .3

  .יש לזמ� לאסיפה שלא מ� המניי� את היוע% המשפטי של העמותה .4
  
  
  

  1נספח 
  

  דות העמותההגדרת תפקידיה� של נבחרי מוס
  

  מבוא. א
  

 את בעלי התפקידי� הנבחרי� באסיפה הכללית וכ� את ועדות המשנה  כוללתהנהלת העמותה  .1
  .המקצועיות

 לרבות , ל שואבות את סמכות� ופעילות� מתקנו� העמותה והחלטות ההנהלה"הועדות הנ .2
  .מינוי חברי� נוספי� לועדות מקרב חברי העמותה

להנהלת הארגו� על פעילויות רבעונית בכתב הלת הארגו� וידווח ר של כל ועדה יהיה חבר הנ"יו .3
  .הועדה

כל ועדה תשת� פעולה ע� יתר הועדות בנושאי� המחייבי� טיפול משות� כפי שיסוכ�  .4
  .ר הועדה"ר הארגו� לבי� יו"בהנהלת הארגו� ובתאו� בי� יו

ועיות ובועדות חברי ההנהלה ישתתפו בייצוג פעיל של הארגו� כחברי ועדות ציבוריות מקצ .5
י " הנערכי� עהבריאות התעסוקתיתהקבלה וההסמכה של קורסי הממוני� על הבטיחות 

ועדות תקינה במכו� התקני� והמוסד , בלו היתר מפקח עבודה ראשיימוסדות ההשכלה שק
  ..לבטיחות ולגהות

  
  :בעלי התפקידי� הנבחרי� או הממוני�. ב

  

  העמותהר "סג� יו .1

  העמותהגזבר  .2

  ההעמותמזכיר  .3

  :בעמותהר ועדות המשנה השונות"יו .4

 .ועדת היגוי מצומצמת 4.1

  . והשתלמויות מקצועיותועדת הדרכה 4.2

  .ועדת חברי� 4.3

  .לקידו� מקצועיועדה  4.4

  . ויחסי ציבורפרסו�שיווק ועדת  4.5
  

  העמותהר "סג� יו .1

, מעקב אחר ביצועה, ריכוז נושא תוכנית עבודה שנתית להנהלת העמותה  .א
יצוע שינויי� והתאמת תכנית העבודה ב, הפקת סיכומי פעילות רבעוניי�

 .להיקפי הפעילות המבוצעת בפועל

 .ריכוז תיק נוהלי עבודה בעמותה ומעקב אחר יישו� הנהלי�  .ב

נציגי /ר בכל הקשור לריכוז פעילויות הועדות השונות ורכזי" סיוע ליו  .ג
שיתא� בי� הועדות השונהות ובעלי התפקידי� " קצי� מבצעי�"מעי� , הסניפי�

 .ה יעילה ומקצועית לפועל של הפעילויות השונותלש� הוצא

ר "הכנת סדר היו� לישיבות ההנהלה ולאסיפה הכללית בתיאו� ע� יו  .ד
 .העמותה

או ההנהלה וייצג את /יישב הסג� בראש האסיפה הכללית ו, ר"בהיעדר יו  .ה
 .העמותה בפני גורמי חו%

 .ר העמותה"י יו"ביצוע מטלות ומשימות שיוטלו עליו ע  .ו

וט� ע� הרכזי� האזוריי� במטורה לסייע לה� ולפקח על קיו� קשר ש  .ז
 .התנהלות�
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ארגוני� וחברות במטרה לקד� את , עמותות, ייזו� פגישות ע� גורמי חו%  .ח
 .האינטרסי� של העמותה

 .שות� להחלטות ההנהלה וליישומ� בפועל  .ט

 .לוקח חלק פעיל בהשתתפות בוועדות החיצוניות השונות   .י

 . הלוגיסטיי� של הנהלת העמותהאחראי על ההיבטי� התפעוליי�  .יא

 .זימו� חברי ההנהלה לישיבות ורישו� פרוטוקולי� של הישיבות  .יב

 .השתתפות בוועדות הכנה של אירועי� וכנסי� של העמותה  .יג

  .חבר בוועדת ההיגוי המצומצמת  .יד

 

    העמותהגזבר  .2

 .הגזבר יהיה חבר בועדת ההיעגוי המצומצמת  .א

. אישור הנהלת הארגו�הכנת הצעת תקציב שנתי של ארגו� הממוני� ל  .ב
תחזית , אות מדמי חברצהתקציב יהיה מבוסס על צפי של הכנסות והו

ההוצאות של ועדות המשנה השונות וההקצבות ממוסדות ומגופי� ציבוריי� 
 דוחות על עבודתו מסירתניהול רכוש העמותה ו. או פרטייי� חיצוניי�

  .לועדת הבקורת ולאסיפה הכללית, להנהלה

י התקציב הכללי "י סדרי עדיפויות ועפ"עדי� תקציביי� עפהגשת הצעות לי   .ג
 .אישור התקציב כפו� להחלטת ההנהלה. הקיי� בפועל

חודשי  ( העמותהתיאו� הפעילות הכספית השוטפת מול רואה החשבו� של   .ד
 ).וסו� השנה

 .קופה קטנהומעקב ניהול   .ה

ת עד לקבלת החלט, זכות עיכוב ביצוע תשלומי� במקרה של חריגה בתקציב  .ו
 .ההנהלה

 העמותה תו" עדכו� שוט� של פיקוח שוט�  על ניהול חשבונות הבנקי� של   .ז
 ..ההנהלה

י חוק העמותות ושלטונות המס "אישור תשלו� הוצאות של חברי הארגו� עפ  .ח
� . בכפו� לאישור ההנהלהוהמלצות רואה החשבו

 .קשר שוט� מול גופי� ומוסדות המממני� את פעולות הארגו�  .ט

או מסמ" המחייב תשלו� כאחת , הגזבר על כל המחאהחובת חתימה של   .י
י ההנהלה במקרה "או של ממלא מקו� שייקבע ע, מתו" שתי חתימות חובה

 .הצור"

ח "י דרישת ההנהלה וכ� דו"כולל קופה קטנה עפ, ח כספי תקופתי"מסירת דו  .יא
 .שנתי

 ע� ,בשיתו� ע� נציגי הנהלה הנוגעי� לעניי�,  ומת� כספיאניהול מש  .יב
 . וספקי� בנושאי� מסחריי�ספונסרי�

 ת פקידשל "י הצור"הנחיה עפ, ניהול העסקות הכספיות, הכנת הצעת תקציב  .יג
�י הנחיות של רואה " עפ, לרשו� את הכנסות והוצאות העמותה כחוק,הארגו

 .חשבו� מוסמ"

 הגשת מאז� שנתי לאישור האספה הכללית ביו� התכנסותה  .יד

ת המתבצעות בעמותה אישור אומדני עלויות והוצאות בכלל הפעולו  .טו
  .   במסגרות השונות

  

3333....  �        מזכיר הארגו� מזכיר הארגו� מזכיר הארגו� מזכיר הארגו

הכנת כרטיסי החבר , בארגו� המשרד, ייעו% וסיוע לפקידת הארגו�, הנחיה  .א
  .וחלוקת�

הכנת . זימו� חברי ההנהלה לישיבות ורישו� פרוטוקולי� של הישיבות  .ב
 .ר"דיווח ליו. ומעקב אחר יישומ�" מחברת החלטות ההנהלה"

י "עפ, ל"נה של ארועי� וכנסי� של הארגו� באר% ובחוהשתתפות בועדות הכ  .ג
 .החלטות ההנהלה

הארגו�  לפקידת, תשורות לחברי הארגו�של השתתפות בהכנה ובהפצה   .ד
 .כפו� להחלטות ההנהלהב, יצוניי�חגופי� לו

 .י הנחיות הנהלת הארגו�"עפ, ביצוע פעולות מיוחדות  .ה
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ע� , ע� היוע% המשפטי, י העני� או בהתא� לחלטת ההנהלה"עפ, קשר ארגוני  .ו
 .ר הארגו�"ועדת הביקורת וע� יו

 .בצוע ההכנות לזימו� האסיפה הכללית של חברי העמותה  .ז

  .שות� להחלטות ההנהלה ויישומ�  .ח
  

        ר ועדות המשנה השונותר ועדות המשנה השונותר ועדות המשנה השונותר ועדות המשנה השונות""""תפקידי יותפקידי יותפקידי יותפקידי יו ....4444

 ועדת היגוי מצומצמתועדת היגוי מצומצמתועדת היגוי מצומצמתועדת היגוי מצומצמת         4.14.14.14.1
  אי� שוגזבר ומזכיר ותקיי� דיוני� על נ, ר"סג� יו, ר"ועדת היגוי מצומצמת תורכב מיו. א

  .דחופי� שאינ� סובלי� דיחוי    
  או נציג /ר ועדת הביקורת ו"לדיוני והחלטות ועדת ההיגוי המצומצמת יוזמנו להצטר� יו. ב
  .ש של העמותה"מטעמו והיועמ   
  וועדת ההיגוי תקבל החלטות שיובאו לישיבת הנהלה הקרובה הסמוכה למועד קבלת . ג

  . וההחלטותהדיוני�בה יפורטו מהל" ,    ההחלטה
  ש בהתא� לנושא הנדו� לחייב את וועדת ההיגוי "ר ועדת הביקורת והיועמ"רשאי� יו. ד

        .   להביא את ההחלטה להכרעה ולהצבעה בהנהלה
  , כל חבר הנהלה. וועדת ההיגוי תקיי� פרוטוקולי� בגי� פגישותיה ואלו יישמרו במשרד. ה

        .רוטוקולי� אלו   בית הדי� וועדת ביקורת רשאי לעיי� בכל עת בפ

 
        ועדת הדרכהועדת הדרכהועדת הדרכהועדת הדרכה 4.24.24.24.2

 ע� גורמי� ומוסדות לגיבוש תכניות הכשרה  וקביעת קריטריוני� תאו� פעולות  .א
  העמותה  לחברי )'השתלמויות וכו, קורסי�, ימי עיו� (והעשרה

ח בגי� פעולות אלו לגזבר "מעקב וסיכו� תקציב פעילויות הדרכה והעברת דו  .ב
 .ר העמותה"וליו

 .ות הדרכה ודיווח בישיבת ההנהלה הסמוכההכנת משוב לגבי כל פעיל  .ג

 .לוודא שכל פעילות הדרכתית מגובה בליווי נציג העמותה  .ד

 .אחריות סגירת החובות הכספיי� של פעילות הדרכה  .ה

 .ר האזורי� בנושאי פעילויות הדרכה באזורי� השוני�"קיו� קשר שוט� ע� יו  .ו

 .שור ההנהלההכנת תכנית הדרכה שנתית בכל תחילת שנת עבודה ויעבירה לאי  .ז

  .דיווח על ישו� תכנית ההדרכה מדי רבעו�  .ח
     

         תרבות ופנאי תרבות ופנאי תרבות ופנאי תרבות ופנאיועדת חברי�ועדת חברי�ועדת חברי�ועדת חברי�     4.34.34.34.3

קביעת קריטריוני� מנחי� לקבלת עמיתי� לארגו� ולחברות כבוד בארגו� בכפו�   .א
� מבצעי� ופעילויות לעידוד הצטרפות ממוני� ויזו� וקיי.להחלטות ההנהלה
 �יזו� וקיו� . ברי� הקיימי� בעמותה ולחיזוק הקשר ע� החכחברי� מ� המניי

 .פעילויות רבות ופנאי לרווחת חברי העמותה

   .ייזו� וקיו� פעילויות רבות ופנאי לגיבוש חברי ההנהלה וחברי מוסדות העמותה  .ב
 
  

        ועדה מקצועיתועדה מקצועיתועדה מקצועיתועדה מקצועית             4.44.44.44.4

ייזו� פעילויות לפרסו� חומר מקצועי באמנצעי הפרסו� בה� עושה העמותה   .א
 .שימוש בתיאו� ע� ההנהלה

  נציגות ההנהלה בועדות ההסמכה בקורסי הממוני� על הבטיחותתרכוז השתתפו  .ב
 .. ר האזורי�"בפריסה ארצית מול יו

 ..עמותהבמשרדי המקצועי רכוז חומר ומידע   .ג

 .י החלטת ההנהלה"חברי הועדה ישובצו בועדות חיצוניות עפ  .ד

ל בכל תחילת שנת "הכנת תכנית שנתית של הועדה לרבות סמינרי� באר% ובחו  .ה
  .ברתה לאישור ההנהלהעבודה והע

  

         שיווק ויחסי ציבור שיווק ויחסי ציבור שיווק ויחסי ציבור שיווק ויחסי ציבור  ועדת פרסו�  ועדת פרסו�  ועדת פרסו�  ועדת פרסו� 4.54.54.54.5

 .שיווק ויחסי ציבור של פעילויות העמותה באמצעי� העומדי� לרשותה  .א

הועדה תמלי% להנהלה ומוסדות העמותה בבירור סוגיות מקצועיות שתתעוררנה   .ב
ותעזר במידת הצור" בבעלי מקצוע ספציפיי� מומחי� בתחומ� מקרב חברי 

 . לההעמותה ומחוצה



  : הערה
אלא א� הקשר הדברי� מראה בפירוש , במשמע ולהיפ�, בזכר או בנקבה, מילי� ביחיד או ברבי�, בתקנו� זה

  .אחרת

12

הבריאות הועדה תפעל לפרסו� כתבות במסגרת פרסומי המוסד לבטיחות   .ג
  .י החלטות ההנהלה"עפ' אתר הארגו� וכו, התעסוקתית

כתבות וסרט על מהות , כרטיס ביקור/ת פרסו�רהועדה תיזו� הוצאה לאור של חוב  .ד
 .ארגו� הממוני� ומטרותיו

 .ניהול אתר האינטרנט וד� הפייסבוק של העמותה  .ה

בתאו� ע� , שרי� ע� גורמי� מסחריי� לפרסו� העמותה ופעילויותיהקייזו�   .ו
 .ההנהלה

סיור והשתלמויות , ימי עיו�, כנסי�, השתתפות וארגו� אירועי בטיחותפרסו� בדבר   .ז
 .בתאו� ע� ההנהלה, ל"באר% ובחו

 .איוש והקמת עמדות קידו� מכירות בכנסי� ובתערוכות השונות  .ח

 . ודה והעברתה לאישור ההנהלההכנת תכנית שנתית בתחילת שנת עב  .ט

    .י
  
  

  
  
  2נספח 

  נוהל בחירות
  

  מבוא. א
תתכנס ,  אחת לשלוש שני�.האסיפה הכללית היא המוסד העליו� של העמותה .1

  .בהצבעה חשאית, האסיפה הכללית לבחירת חברי מוסדות העמותה

ירות ויקבע את ח יכריז על קיו� הב)להל� הנהלת הארגו�(הועד המרכזי של העמותה  .2
  .רי" והמקו� לביצוע�התא

, הנהלת הארגו� תפרס� ותשלח הודעה לכל חברי העמותה על קיו� אסיפת הבחירות .3
בה תציי� את התארי" ומקו� כינוסה של האסיפה הכללית ותצר� ג� טופס הרשמה 

נו טופס ישה, האישי של כל מועמד" כרטיס הביקור"להצגת מועמדות שיכלול את 
   .6סעי� ג 5כמפורט בפרק , פרטי� אישיי�

  .לפני היו� הקובע  חודשי�6 –מועד המשלוח של ההודעה לא יפחת מ  .4

אשר אינ� ,  חברי� מ� המניי�3, הנהלת הארגו� תמנה בכתב את חברי ועדת הבחירות .5
חברי הנהלה או חברי ועדת הביקורת או בית הדי� או חברי� המציגי� את מועמדות� 

מבי� , לועדת הבחירות" איש קשר"לה  תמנה ההנה, כ�מוכ. להיבחר למוסדות העמותה
  .כדי לסייע לועדת הבחירות, חבריה או חברי ועדת הביקורת

. תאשר בהצבעה את מינוי חברי ועדת הבחירות, אסיפת בחירותכ, האסיפה הכללית .6
  .תמנה האסיפה חבר אחר תחתיו, היה ולא אושר חבר מסוי�

י� מ� המניי� בשנת  רשימת החברת א,"פנקס הבוחרי�"ועדת החברי� תכי� את  .7
  .ר ועדת החברי� והגזבר"אשר תאושר בחתימת� של יו, הבחירות

8. �בעלי זכות הבחירה אשר שלמו את דמי החבר השנתיי� , רשימת החברי� מ� המניי
מסר יות, חברי הקלפי בעת ההצבעה/כמספר תחנות, תוכ� בשלושה עותקי�, במועד

  .לועדת הבחירות סמו" ככל האפשר למועד הבחירות

במאגר הנתוני� הממוחשב , ל"בעת הכנת הרשימה הנ, ועדת החברי� תבדוק במקביל .9
רשימת החברי� מ� המניי� אשר רשאי� להגיש את מועמדות� : ותכי� רשימה שניה

  .י התקנו�"עפ, להיבחר למוסדות העמותה

עליה� להתכנס למיו� . ר ועדת הבחירות"חברי ועדת הבחירות ימנו מתוכ� את יו .10
 קרי חברי –הרשאי� להגיש את מועמדות� " הכשרי�" החברי� והכנת רשימת

אשר הסדירו את , ובכלל זה שנת הבחירות,  שני� רצופות3עמותה מ� המניי� במש" 
 חודשי� לפני היו� 6עד , הפיגור בתשלו� דמי החבר במש" כל תקופת חברות�

  .הקובע לאסיפת הבחירות
        ....ותהותהותהותההמועמדי� להיבחר למוסדות העמהמועמדי� להיבחר למוסדות העמהמועמדי� להיבחר למוסדות העמהמועמדי� להיבחר למוסדות העמשיטת המיו� של שיטת המיו� של שיטת המיו� של שיטת המיו� של     

לכל הפחות כשבוע , תופ% לכל חברי העמותה" הכשרי�"רשימת המועמדי�  10.1
רשימה זו תשמש א" ורק כעזר .   שבועות לפני מועד האסיפה הכללית3עד 

  .התקני שיימסר רק במהל" ובעת ההצבעה" פתק ההצבעה"להכנת 
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האישי של " כרטיס הביקור"ל יופ% ג� "בצרו� לרשימת מועמדי� הנ 10.2
  ).ופס פרטי� אישיי� חלקיי�ט(המועמדי�   

כרטיס הביקור האישי למועמד להיבחר למוסדות העמותה יוכ� באחריות  10.3
  .י הצהרתו"המועמד עפ

        ::::של כל מועמד יכלול את הפרטי� כדלהל�של כל מועמד יכלול את הפרטי� כדלהל�של כל מועמד יכלול את הפרטי� כדלהל�של כל מועמד יכלול את הפרטי� כדלהל�" " " " כרטיס הביקורכרטיס הביקורכרטיס הביקורכרטיס הביקור " " " "

  .ש� פרטי ומשפחה בצירו� תמונה  .א

 .מועד סיו� קורס ממוני� ומספר מחזור  .ב

 .�המקומות עבודתו הנוכחיי� ותפקידיו ב  .ג

 .בעל העסק/ עצמאי/ שכיר: מעמדו במקומות העבודה  .ד

  .נסיונו ופעילותו כממונה בטיחות בעבודה  .ה
  
  
  
  
  
  
  

  השיטה. ב
  

  הלי" הבחירות .11
      

ר האסיפה מבי� "ייבחר יו, לאחר הכרזת האסיפה הכללית כאסיפת בחירות 11.1
  ).ר ועדת הבחירות"רצוי יו(הנוכחי� בה 

ימנה חבר עמותה מ� המניי� מבי� ר האסיפה יקבל לידיו את ניהולה ו"יו 11.2
  .הנוכחי� או פקידת הארגו� לרישו� פרוטוקול אסיפת הבחירות

חברי� מ� המניי� אשר אינ� ,  משקיפי�2האסיפה תבחר מבי� הנוכחי�  11.3
לצור" ביקורת על ספירת , מציגי� את מועמדות� למוסדות העמותה

  .הקולות

לכל היותר , עמדי�ר האסיפה יקצוב זמ� סביר להצגה אישית של המו"יו 11.4
עוד מועד בהאישי שהופ% מ" כרטיס הביקור"י "עפ, דקה אחת לכל מועמד

  .בי� חברי העמותה

  :ר האסיפה יודיע על הלי" הבחירה כדלהל�" יו 11.5

  . עמדות קלפי3יאיישו בלבד חברי ועדת הבחירות  11.5.1

 .רשאי� לספור את הקולותבלבד עדת הבחירות וחברי  11.5.2

  :סדות העמותה מו3ההצבעה הנה לבחירת חברי   11.5.3

  ; נבחרי�9 –הנהלת הארגו� /הועד המרכזי -

 ; נבחרי�3 –ועדת הביקורת והאתיקה  -

  ; נבחרי� לפחות3 –בית הדי� של העמותה  -

  .יכריז על זמני התחלת ההצבעה החשאית וסיומה 11.5.4

          ההצבעה החשאית וספירת הקולות  ההצבעה החשאית וספירת הקולות  ההצבעה החשאית וספירת הקולות  ההצבעה החשאית וספירת הקולות ....12121212

  .ר ועדת הבחירות ינהל פרוטוקול ספירת הקולות הכשרי� והלא כשירי�" יו 12.1

י חברי "ע, עשה בחדר נפרד ונעול מחו% לאול� האסיפהי ספירת הקולות ת 12.2
 . א" בנוכחות המשקיפי�, ועדת  הבחירות בלבד

  :טופס ההצבעהטופס ההצבעהטופס ההצבעהטופס ההצבעה 12.3
 חברי        3החתו� מראש בחתימת " טופס הצבעה" החבר הניגש להצביע יקבל לידיו 

לת הארגו�   י הנה"ע, לצור" האימות, שאושרה מראש, ועדת הקלפי וחותמת מוסכמת
  .עדת הבחירותוו

  :זיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביע 12.4

הקלפי יבדקו ויאמתו את זהותו של / חברי ועדת הבחירות 12.4.1
או כרטיס החבר המגנטי , י הצגת תעודת זהות"המצביע ע

  .תק� ע� תמונת החבר מ� המניי� לפי פנקס הבוחרי�
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טופס "הקלפי ימסרו למצביע את / חברי ועדת הבחירות 12.4.2
ברשימות שבידיה� אשר  ת ש� החברויסמנו א" ההצבעה

  .י ועדת החברי�"הוכנו מראש ע

  :חריגי� 12.4.3
  קבלה "        חברי� אשר שלמו את דמי החבר ביו� הבחירות יציגו 

  י בנק "של ארגו� הממוני� או שובר תשלו� חתו� ע" רשמית        
  יש לנהל רישו� מדויק של חריגי� אלו בועדת . דואר כמקובלה        
  טופס "ימסור נציג הועדה לחבר את , בתו� הרישו�.   קלפי      
  .לאחר זיהויו" ההצבעה        

        סימו� טופס הצבעה כשרסימו� טופס הצבעה כשרסימו� טופס הצבעה כשרסימו� טופס הצבעה כשר             ....13131313
  :ג הטופס החוקי"יש לסמ� ע 

  ;ההנהלה/  שמות לועד המרכזי9עד  -

  ; שמות לועדת הביקורת3עד  -

 ; שמות לבית הדי� של העמותה3עד  -
  

ה שנקבע לכל אחד זו מספר שמות גבוה מנו טופס שמסומני� בי הטופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסול .14
  .ממוסדות העמותה

  

        סיו� ההצבעהסיו� ההצבעהסיו� ההצבעהסיו� ההצבעה ....15151515

י חברי ועדת "טופס ההצבעה המסומ� יוטל לתו" תיבה חתומה בקלפי המאויש ע  .א
  .הבחירות

המפתח כאשר  ,התיבה של הקלפי תהיה עשויה מחומר קשיח ונעולה במנעול  .ב
 .ר ועדת הבחירות"נמצא בידי יו

מועד ההצבעה ותועבר בידי חברי ועדת הבחירות התיבה הנעולה תיחת� בתו�   .ג
  .לחדר ספירת הקולות

  

        חתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירה         ....16161616

חברי ועדת הבחירות , ר ועדת הבחירות"ע� סיו� הספירה של הקולות יחתמו יו  .א
  .ושני המשקיפי� על פרוטוקול הספירה

  :ר ועדת הבחירות יודיע על תוצאות הספירה"יו  .ב

  .י�כ מספר הקולות של המצביע"סה .1

  .מהו מספר טופסי ההצבעה הכשרי� .2

  .מהו מספר טופסי ההצבעה הפסולי� .3

  .מהו מספר הקולות שקבל כל מועמד .4

  .מירב הקולותשזכה בהמועמד  .ר העמותה " יועלהכרזה  .5

ר ועדת הבחירות יכריז בפניה על תוצאות "יו, אסיפת הבחירות תכונס שוב  .ג
  .ההצבעה לכל מוסדות העמותה

  

        יפת הבחירותיפת הבחירותיפת הבחירותיפת הבחירותחתימת פרוטוקול אסחתימת פרוטוקול אסחתימת פרוטוקול אסחתימת פרוטוקול אס         ....17171717
 של ועדת יסכמו ויחתמו על הפרוטוקולחברי הועדה ר חברי ועדת הבחירות ויתר "יו

 ועדת הבחירות פרוטוקול.  אליו את פרוטוקול הספירה של הקולותויצרפו, הבחירות
לרש� ח "סיכו� דוכ יישלח " אל ועדת הביקורת ואחוהאסיפה הכללית יועברו

, קורת היוצאת ושני לברי ההנהלה היוצאתר ועדת הב"לאחר חתימת יו, העמותות
  . ולתיוק במשרדי העמותה

  
  סיו� הלי" הבחירות. ג

  
        הבחירותהבחירותהבחירותהבחירות/ / / / הכנת הודעה לפרסו� תוצאות ההצבעההכנת הודעה לפרסו� תוצאות ההצבעההכנת הודעה לפרסו� תוצאות ההצבעההכנת הודעה לפרסו� תוצאות ההצבעה ....18181818

 יכינו מכתב הודעה על תוצאות הבחירות ,ר הנבחר" בסיוע היו,ר העמותה היוצא"יו
  :שימוע� אל

  .רש� העמותות  .א

 .כל חברי העמותה  .ב

 .חו% הקשורי� לפעילות העמותהכל המוסדות וגורמי ה  .ג
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 .היוע% המשפטי של העמותה  .ד

 .ו� המוסד לבטיחות ולגיהותאבט  .ה

  .אתר האינטרנט של העמותה  .ו

        כינוס מוסדות העמותה הנבחרי� והיוצאי�כינוס מוסדות העמותה הנבחרי� והיוצאי�כינוס מוסדות העמותה הנבחרי� והיוצאי�כינוס מוסדות העמותה הנבחרי� והיוצאי� ....19191919
א" , שבועיי�, תו" פרק זמ� סביר, רצוי שההנהלה הנבחרת תתכנס ע� ההנהלה היוצאת

  .ת תפקידי�לצור" החלפ, לא יאוחר מחודש ממועד הבחירות
  

  
  

  
  
  

        
        

 


