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תקנו!
העמותה מטרות א': סימן

תה מטרות . 1 מו : הע

שראל הבטיחות ממוני לכלל דין כל לפי יציג ארגון הקמת . א בי

 ״וועדת המלצות לפי היתר בין הבטיחות מוני מ של המקצועי מם קידו למען לפעול ב.

אדם״.

 ימי כמות הפחתת ידי על היתר בין הבטיחות ממוני של רווחתם למען לפעול . ג

 ימי ביצוע בגין התשלום הגבלת ו/או דין לפי הבטיחות ה נ מממו הנדרשת העיון

עיון. יום כל ל ₪ 100 על יעלה שלא באופן העיון

חברים קבלת ב': סימן

חברות: . 2

ס העמותה ום ריש מיום בה חברים הינם העמותה מייסדי . א . העמותות בפנק

:הלשון בזו בקשה לועד יגיש העמותה חבר להיות החפץ אדם ב.

ם, "אני ש ת) ומספר מען ) ש זהו ק ה בר ח להיות מב ת מו ם בע ש . העמו ) ה( ת

תה מטרות מו קנונה הע ת ה, כחבר אתקבל אם . לי ים ידוע ו תחייב אני ב  מ

ם ה החלטות ואת התקנון הוראות את לקיי סיפ א ה״ של הכללית ה ת מו הע

חד שעמד מבקש ל העמותות לחוק כפוף ב הינה לעמותה חברים קבלת . ג  בא

:הבאים תנאים מה

שור ״ בעל הוא ו הבטיחות על ה ונ ממ כ ות להתמנ זכאי המבקש (1 ״ כשירות אי

דין. לפי

 לגמלאות פרש , הבטיחות על ממונה כ ות להתמנ בעבר זכאי היה המבקש (2
שור בעל אינו ו . כשירות אי

 ו/או ד הוע בידי נתונה ו קבלת אי או העמותה כחבר המבקש קבלת בדבר ההחלטה . ד

 על בלבד בכתב לערור הוא רשאי המבקש, את לקבל ועד ה סירב . מטעמו מי

. הקרובה לית הכל האסיפה לפני הסירוב

חבר: של וחובות זכויות . 3

 בכל אחד קול לו ויהיה כללית אסיפה בכל ולהצביע להשתתף זכאי העמותה חבר . א

ותק שצבר ככל , יקורת הב ועדת ל או ועד ל ולהיבחר לבחור זכאי הוא הצבעה.

1

 עו״ד בניסוז, הילה
 תשפ״א, אב הי

14/07/2021 
 ההחלטה

 שינוי ואושר נבדק
תקנון
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 ככל , יקורת הב ועדת ל או ועד ל להיבחר אי וזכ בעמותה חודשים 3 של חברות

. בעמותה חודשים 6 של חברות ותק שצבר

ת להשתתף זכאי העמותה חבר ב. משירותיה. נות ה י ול העמותה בפעולו

שור הועד, . ג אי  יהיה שתשלומם חבר דמי לקבוע רשאי , בלבד הכללית האסיפה ב

. החברים על חובה

ם מסילוק פוטרת ינה א בעמותה החברות פקיעת . ד שלומי  מן לעמותה שהגיעו הת

ברותו. ח לפקיעת שעד התקופה ד בע ו חברות פקיעת ערב החבר

ת . 4 ע קי חברות: פ

- פוקעת בעמותה החברות . א

פירוקו בגמר - תאגיד שהוא ובחבר החבר במות )1

שתו (2 מראש. יום שלושים לועד תינתן בכתב פרישה הודעת העמותה. מן בפרי

 את החבר מ לדרוש העמותה מן מונעת אינה העמותה מן חבר ה פרישת

. דין כל לפי בר הח מ לה ות המגיע זכויותיה

תו (3 א הוצ  העמותה מן מונעת אינה העמותה מן החבר הוצאת תה. העמו מן ב

. דין כל לפי החבר מ לה ות המגיע זכויותיה את החבר מ לדרוש

 העמותה מן ר חב הוצאת על להחליט הועד, הצעת י לפ רשאית, הכללית האסיפה . ב

הבאים: הטעמים מאחד

 מי ד את ם שיל לא ש ות ולרב ו ממנ לה המגיעה את לעמותה שילם לא החבר (1

. לעמותה החבר

הכללית. האסיפה של החלטה או התקנון הוראות את קיים א ל החבר (2

העמותה. למטרות בניגוד פועל החבר (3

שור את קיבל החבר (4 . כוזבים מסמכים ב שימוש תוך הכשירות אי

 ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת עבירה ב ע הורש החבר (5

תה. עמו כחבר שמש ל

 לו שנתן לאחר אלא העמותה מן חבר א להוצי ית הכלל לאסיפה הועד ציע י לא . ג

 בתקנת האמורים מהטעמים יציע ולא לפניו, ענותיו ט להשמיע נאותה הזדמנות

לתיקון סביר זמן לו ונתן בר בח שהתרה לאחר אלא (4 ב או (3ב (,2ב , (1ב משנה

לחבר: הודעות תן מ . 5

ב בכת לו יינתנו לחבר העמותה ל ש רת אח ה הודע ו התראה דרישה, הזמנה, . א

. המעוות

טרוני בדואר יישלח או ביד, לו שיימסר ק או לעמותה שמסר דוא״ל לכתובת אל

2
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ס הרשום מענו אל רגיל בדואר ק  תשנה בכתב, החבר בקשת לפי החברים. בפנ

ס הרשום מענו את העמותה ק טרוני הדואר כתובת את או החברים בפנ ק אל שלו. ה

הכללית האסיפה ג': סימן

ם: . 6 קו מ מןו ז

ם ולרבות כללית אסיפה של קיומה ן ופ וא מיקומה , עתה ש , מה יו . א מצעי א  ב

 בו זה את זה ושומעים רואים החברים שכל ובלבד הועד בידי ייקבעו , מקוונים

זמנית.

הזמנה: . 7

 ימים עשרה לפחות חבר לכל שתינתן הודעה ידי על תכונס רגילה כללית אסיפה . א

לאסיפה. יום וסדר מקום שעה, יום, ותציין מראש

 כאמור פה י אס לכנס רשאי אשר הועד, י ביד תכונס המנין, מן שלא כללית אסיפה ב.

 או המבקר הגוף או הביקורת ועדת של בכתב דרישה לפי כן לעשות וחייב עת בכל

. העמותה חברי מכלל עשירית

ם ת . 8 קידי ה של פ פ סי :כללית א

ן. די לפי . א

 ועדת פעולות ועל עד הו פעולות על חשבונות ו דינים תשמע גילה ר כללית אסיפה ב.

. אישורם על תחליט ו הועד לה שהגיש הכספי וחשבון ובדין בהם תדון הביקורת,

 לארבע חת א של ות בתדיר ת ר ביקו ובוועדת בועד תבחר רגילה כללית אסיפה . ג

שנים.

 היה עמותה. ה חברי ממספר רבע לפחות נכחו לא אם תיפתח לא כללית אסיפה . א

ה להמשיך היא רשאית האסיפה, בפתיחת כח נו זה מנין  אף החלטות ולקבל בדיוני

. הנוכחים מספר פחת אם

 האסיפה את יראו בהזמנה, הנקוב מהזמן שעה תוך האמור המנין נתכנס לא ב.

שבוע נוספת, בהזמנה צורך לא ל כנדחית ,מקום ולאותו שעה לאותה ימים ב

 אשר מספרם יהיה להחליט, ו לדון רשאים חים הנוכ יהיו זאת ית נדח ובאסיפה

יהיה.

. הכללית באסיפה שהשתתפו העמותה חברי של מרשם תנהל כללית אסיפה . ג

ב . 10 ש ומזכיר: ראש יו

לאסיפה. ומזכיר ראש יושב העמותה, חברי מבין , תבחר כללית אסיפה . א

ן . 9 :מני

3
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החלטות: . 11

ם של קולות רוב ב יתקבלו הכללית אסיפה ה ות החלט . א מצביעי  להשתתף הזכאים ה

 הכללית האסיפה של פתיחתה ם בטר או ו/ מראש נרשמו ואשר הכללית באסיפה

ם ם באמצעי  אחר רוב דרשו זה תקנון ו א החוק ם א זולת , ידניים ו/או מקווני

ריע. להכ אסיפה ה ראש ב יוש רשאי שקולים, הקולות היו לקבלתן.

 נספרו אשר המצביעים קולות ספירת לאחר יתקבלו הכללית אסיפה ה החלטות ב.

ם או ו/ ידניים באמצעים מצעי א ם ב . מקווני

 שהתקבלו כהחלטות אותן יראו העמותה חברי כל ידי על חתומות ה ות החלט . ג

. כללית סיפה בא

פרוטוקול: . 12

קול את ינהל הכללית האסיפה מזכיר . א טו האסיפה. פרו

העמותה ראש יושב ד': סימן

נוי: מי .13

. הראשון העמותה ראש כיושב לתפקידו תמנה מ .הראשון העמותה ראש יושב . א

. דין כל לפי יהיה הוצאותיו תשלום ו הוועד יו"ר שכר ב.

רגל. פושט או דין פסול וכרז ה ם א לכהן יחדל העמותה "ר יו . ג

ד . 14 קי פ :וסמכויות ם י ת

העמותה. מטרות קיום לצורך אסטרטגית פעולה דרך ות להתו . א

ץ. חו יני בעני ה העמות את לייצג ב.

. הכללית יפה האס ישיבות את לנהל . ג

ה: תקופת . 15 כהונ

 אופציה עם דין לפי תהיה כהונתו תקופת וועד, חבר הינו העמותה שיו"ר ככל . א

 כהונתו כהונת וועד, חבר אינו הראשון העמותה שיו"ר ככל . ושוב שוב להיבחר

.2030 שנת ועד שנים 10 למשך תהיה

תו או תאפשר ת תו, כהונ תקופת סיום בטרם העמותה ראש יושב החלפת ב. טרו תפ ה  ב

ל השתתפו בה המנין מן שלא כללית אסיפה ת לט בהח או ע  מחצית לפחות בפו

. החברים בפנקס שעה אותה הרשומים העמותה מחברי

בישראל- הבטיחות ממוני לשכת
)ע.ר( אנחנו זה מקצוענים

580700185 עמותה מס'
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הועד ה': סימן

די . 16 קי פ הועד: ת

. דין לפי . א

. העמותה ועד חבר אינו אשר לעמותה ראש ב וש י למנות רשאי ב.

גזבר, תפעול, אחראי ון: כג העמותה ועד חברי מבין תפקידים בעלי למנות רשאי . ג

ועוד. דע מי מערכות אחראי דובר,

 חבר וד יעמ בראשן אשר העמותה, לועד מייעצות מקצועיות ועדות למנות רשאי . ד

 ועד ל לייעץ המייעצת המקצועית הועדה של ה מתפקיד . ועד חבר שאינו עמותה
ם , באש בטיחות בבנייה, בטיחות זה: ובכלל העמותה למטרות נוגעים ה בתחומי

שויות יחות בט וך, חינ במוסדות בטיחות ובחומ"ס, בגיהות בטיחות  המקומיות בר

תייעץ רשאי המייעצת, הוועדה ראש יושב ועוד. מי עם לה  גיבוש לצורך חוץ גור

. המייעצת הועדה המלצות

שור להקים רשאי . ה אי  חברי כל חברים בה הדדית לערבות קרן . הכללית האסיפה ב

 בנוהל שייקבעו נים קריטריו לפי העמותה חברי מ מי ל תסייע אשר העמותה

מתאים. עמותה

החברים: ספר מ . 17

 פחות יהיה א ול חברים 9 עד יהיה ו הכללית האסיפה בהחלטת ייקבע חברי מספר . א
משניים.

הכהונה: תקופת . 18

 . חדש ועד תבחר אחרת כללית שאסיפה ועד כללית באסיפה מהיבחרו הן יכ הועד . א

 ועד קלנדריות שנים 4 למשך הראשון העמותה ועד חברי יהיו העמותה מייסדי

 יכול היוצא הועד חבר . חדש ועד תבחר אשר 2024 בשנת כללית אסיפה לקיום

. החדש לועד ר להיבח

 הועד חבר ד. לוע בכתב הודעה ידי על מכהונתו עת בכל להתפטר רשאי ועד ה חבר . ב

רגל. פושט או דין פסול הוכרז ם א לכהן ל יחד

ם העמותה מייסדי החלפת . ג קיד  הונה הכ תקופת סיום בטרם הועד חברי כ בתפ

ל השתתפו בה המנין מן שלא כללית אסיפה לטת ח בה רק תתאפשר לעיל, ע פו  ב

ם ה העמות מחברי מחצית לפחות ס שעה אותה הרשומי ק . החברים בפנ

ת . 19 מ של ועד: ה

ם רשאים ד, הוע חבר של מקומו נתפנה . א  של אחר חבר למנות הנותר או הנותרי

 רשאים כזה למינוי עד הקרובה. הכללית לאסיפה עד הועד כחבר לכהן עמותה ה

. כועד לפעול להמשיך הנותר ו א ם הנותרי

בישראל הבטיחות ממוני לשכת
)ע.ר( אנחנו זה מקצוענים

580700185 עמותה מס'
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 חבר למנות הנותר או ותרים הנ רשאים ו, תפקידי למלא ממנו שנבצר הועד חבר ב.

תפקידיו. למלא שישוב עד מקומו למלא העמותה

ש .20 הועד: יבות י

 בהן הדרוש ן המני להן, ההזמנה ישיבותיו, מועד את בעצמו להסדיר רשאי הועד . א
. ותיו החלט על ההצבעה אופן ולרבות ניהולן ודרך

החלטות: .21

 קבלה נת לא ים, שקול הקולות היו המצביעים. קולות וב בר יתקבלו הועד החלטות . א

הועד. יבת ביש שלא גם שתתקבל יכול חד א פה הועד חברי כל החלטת ההצעה.

הועד: חברי שכר . 22

דין. לפי ישולמו ועד חבר הוצאות . א

פרוטוקול: . 23

קול ינהל הועד . א טו תיו פרו שיבו תיו מי  14 תוך תה העמו באתר אותו ויפרסם והחלטו

. הועד ישיבת קיום מיום המאוחר לכל ימים

הייצוג: זכות .24

 העמותה בשם תום לח דיה, ועוב העמותה חברי ן מבי יותר או שניים יסמיך הועד . א

סמכותו. בתחום שהן פעולות בשמה צע ולב אותה, שייחייבו מסמכים על

ם העמותה. את תחייב יחד, חתימה מורשי שני של חתימת

 בשם לפנות רשאים העמותה ודובר העמותה ראש ב יוש לעיל, ור האמ למרות ב.

ם חוץ, גורמי מול בפעולתם העמותה שאי  ת פי כס יבות התחי דורשים שאינם בנו
ב. בכת

הוראות תחולת—-=2-5

ם יחולו, 17 עד 12 תקנות הוראות— שינויי  ביקורת ועדת על גם המחייבים, ב

די .26 קי פ :הביקורת ת ועד ת

. דין פי ל .א

ם: החברי ספר מ . 27

משניים. פחות יהיה ולא חברים 3 יהיה הועד חברי מספר . א

הכהונה: תקופת . 28

הביקורת ועדת ו סימן
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כל לפי בכפוף הכללית האסיפה לאישור כפופה הביקורת וועדת כהונת תקופת . א

ד. לוע בכתב הודעה ידי על מכהונתו עת בכל להתפטר רשאי ביקורת ת ועד חבר ב.

. רגל פושט או דין פסול וכרז ה ם א לכהן יחדל הביקורת ת ועד חבר

ת . 29 מ של קורת ת ועד ה :בי

 של אחר חבר למנות העמותה ועד רשאי . ביקורת ת ועד חבר של מקומו נתפנה . א

 כזה למינוי עד הקרובה. הכללית לאסיפה עד ביקורת ת ועד כחבר לכהן עמותה ה

שיך הנותר או ם הנותרי רשאים קורת ת עד כו לפעול להמ . בי

 חבר למנות העמותה ועד רשאי ו, תפקידי למלא ממנו שנבצר ביקורת ת ועד חבר ב.

תפקידיו. למלא שישוב עד מקומו למלא העמותה

ת .30 בו שי :הביקורת ת ועד י

ת ת ד וע . א תי מועד את ה בעצמ להסדיר ת רשאי הביקור שיבו  ן המני להן, ההזמנה , ה י

. ה החלטותי על ההצבעה אופן ולרבות ניהולן ודרך בהן הדרוש

ת .31 :החלטו

ת . א שקולים, הקולות היו . המצביעים קולות וב ר ב יתקבלו הביקורת ת ועד החלטו

 א של גם שתתקבל יכול אחד פה הועד חברי כל החלטת ההצעה. קבלה נת לא

. הביקורת ת ועד בישיבת

הביקורת: ת ועד חברי שכר . 32

דין. לפי ישולמו הביקורת ת ועד חבר הוצאות . א

פרוטוקול: . 33

קול נהל ת הביקורת ועדת . א טו תי פרו שיבו . ה מי

ת ועדת תשלח הכללית, סיפה הא קיום ובטרם לשנה אחת ב.  וחשבון דין הביקור

. הועד להתייחסות בכתב שנתי

ת קבלת עם . ג  וחשבון הדין את קורת הבי ועדת פרסם ת .בכתב הועד התייחסו

ת ף בצירו השנתי  מיום המאוחר לכל ימים 14 תוך תה העמו באתר , הועד התייחסו

ת קבלת . השנתי וחשבון לדין הועד התייחסו

סניפים ': ז סימן

ם: מת הק . 34 סניפי

 ארגונם את ולקבוע סניפים להקים הכללית, יפה האס בהחלטת , רשאית העמותה . א

הם. עניני ניהול סדרי ואת
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פירוק לאחר נכסים ': ח סימן

ם העברת . 35 סי ם נכ דפי :עו

 אלה יועברו נכסים, נשארו במלואם, חובותיה שנפרעו ולאחר העמותה, פורקה . א

בסעיף מעותו כמש דומות מטרות בעל , ים אחר ים ציבורי מוסדות ו/או מוסד לידי

חבריה. בין יחולקו ולא הכנסה מס לפקודת (2) 9

נאה ה טובת או רווחים וחלוקת טרותיה למ ורק אך משים מש הכנסותיה ו העמותה נכסי . 36

אסורה. חבריה, בין שהיא, צורה בכל

6ז6311 3ז5 0 9 15־ז361 53^6ץ( ^13ח6
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