לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185

שם הנוהל :קבלת והוצאת חבר

מספר נוהל007 :

עמוד  1מתוך  4עמודים

תאריך תחולה1.10.2021 :

עדכון אחרון:

ערך :מורן טולדו

 .1מטרה
 1.1להגדיר מיהו חבר עמותה ,אופן קבלתו והוצאתו מחברות בעמותה.
 .2הפניות/מסמכים ישימים
 2.1תקנון העמותה.
 2.2חוק העמותות ,תש"ם1980-
 2.3הנחיות רשם העמותות :שם ,מטרות ותקנון -מהדורה ינואר 2019
 .3הגדרות
 3.1חבר עמותה = כל אדם שאישרה ועדת החברים את בקשתו להיות חבר על פי נוהל
זה.
 3.2ועדת חברים = מי שתמנה הנהלת העמותה מבין חברי העמותה ,לשמש כוועדה
לקליטת ורישום ממונה בטיחות המבקש להצטרף לעמותה ולאישור חברותו .
בועדה יהיו חברים :יו"ר העמותה או יועמ"ש העמותה -יו"ר הוועדה ,דובר
העמותה ,רכז קשרי קהילה
 3.3ממונה בטיחות -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות).
 3.4אישור כשירות -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות).
 3.5 3.5רכז קשרי קהילה -מי שימונה ע"י הנהלת העמותה לפעול למען העצמת
הקשרים החברתיים בין חברי העמותה
 3.6דובר העמותה -מי שמונה ע"י הנהלת העמותה לדברר את העמותה כלפי חוץ
 .4השיטה
 4.1קבלת חבר לעמותה
4.1.1

כל ממונה בטיחות המבקש להתקבל להיות חבר עמותה יגיש בקשה בטופס
מקוון לעמותה ובחתימתו (להלן" :המבקש") כאמור בתקנון העמותה
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ובתקנון המצוי.
4.1.2

ככל שנדרש ,ועדת חברים תתכנס לפחות אחת לחודשיים ותדון באישור
קבלתו של כל מבקש להיות חבר עמותה ,ובתנאי שהוא עומד באחד
התנאים הבאים:
 4.1.2.1המבקש הינו ממונה על בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף כאשר
כל הפעולות שנעשו על ידו לצורך קבלת אישור הכשירות ולרבות
הקבלה לקורס ממונים על הבטיחות ,נעשו כדין ושלא תוך כדי
הטעייה ,ו/או הגשת מסמכים כוזבים.
 4.1.2.2המבקש פרש לגמלאות וסיים בהצלחה קורס ממונים על בטיחות
בעבודה.
4.1.2.3

4.1.3

על אף האמור לעיל ,ועדת החברים רשאית לקבל מבקש שסיים בהצלחה
קורס ממונים על בטיחות וטרם קיבל אישור כשירות ,וזאת לתקופה של 6
חודשים ,שבמהלכן יידרש להציג אישור כשירות תקף.

 4.1.4ועדת החברים רשאית שלא לקבל מבקש ,ככל שיש לה יסוד להניח
שהמבקש פעל או מתכוון לפעול נגד העמותה ולרבות נגד מטרות העמותה
ו/או שאינו עומד בתנאי הקבלה לעמותה.
 .5פקיעת חברות והוצאת חברים מן העמותה
 5.1ככלל ,ניתן להביא חברות בעמותה לידי סיום באחת משלוש הדרכים הבאות:
5.1.1

פרישת חבר מן העמותה באופן רצוני

5.1.2

פקיעת חברות

5.1.3

הוצאת חבר מן העמותה

 5.2פרישת חבר:
5.2.1

חבר רשאי לפרוש מהעמותה בכל עת ובלבד שנתן הודעה לעמותה
ובכתב.

 5.3פקיעת חברות:
5.3.1

חברות בעמותה תפקע במות החבר
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 5.4הוצאת חבר מן העמותה:
 5.5חבר עמותה יוצא מן העמותה באחד מאלה (להלן" :הערכאה"):
5.5.1

לפי החלטת ועדת החברים לעיל ,לאחר שזו נוכחה לדעת כי:
 5.5.1.1שאין מתקיימים לגבי החבר התנאים שנדרשו להיות חבר בעמותה
עפ"י סעיף  4.1לעיל (ולרבות טעות בקבלת החבר ,הגשת מסמכים
כוזבים ,אי המצאת אישור כשירות תוך פרק הזמן שנקבע כתנאי
לחברותו).
 5.5.1.2החבר לא שילם את דמי החבר ככל שנקבעו ע"י הנהלת העמותה.
 5.5.1.3החבר פעל ו/או פועל כנגד העמותה ו/או נגד מטרות העמותה.

5.5.2

בהחלטת ועד העמותה לאחר שהוצג לפניה פסק דין חלוט ולפיו חבר
העמותה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה אות קלון.

 .6ערעור על אי קבלת מבקש לעמותה/הוצאת חבר מן העמותה
 6.1כל מבקש ו/או חבר שלא אושרה קבלתו לעמותה ו/או הופסקה חברותו בעמותה,
יהיה רשאי להשמיע טיעוניו בפני הערכאה שהחליטה בעניינו.
 6.2לא התקבלו טיעוניו של המבקש/חבר בפני הערכאה שהחליטה בעניינו ,יהיה הוא
רשאי לערער על ההחלטה שניתנה בעניין אי קבלתו כחבר בעמותה ו/או הפסקת
חברותו בעמותה בפני בית הדין של העמותה תוך  14יום.
 .7חתימות
יועץ משפטי:

19.9.2021
_______________________________________________________
תאריך
עו"ד רוני שדה
אישור הנוהל:
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