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 ובתקנון המצוי. 

  תדון באישורו  לחודשייםועדת חברים תתכנס לפחות אחת ככל שנדרש,  4.1.2

וא עומד באחד  בתנאי שהו ,מבקש להיות חבר עמותהקבלתו של כל 

 התנאים הבאים: 

כאשר    בתוקף המבקש הינו ממונה על בטיחות בעל אישור כשירות  4.1.2.1

קבלת אישור הכשירות ולרבות   שנעשו על ידו לצורך כל הפעולות 

ושלא תוך כדי    נעשו כדין  ,הקבלה לקורס ממונים על הבטיחות

 הטעייה, ו/או הגשת מסמכים כוזבים. 

  המבקש פרש לגמלאות וסיים בהצלחה קורס ממונים על בטיחות  4.1.2.2

 בעבודה. 

4.1.2.3   

שסיים בהצלחה   מבקשועדת החברים רשאית לקבל על אף האמור לעיל,  4.1.3

  6לתקופה של וטרם קיבל אישור כשירות, וזאת  קורס ממונים על בטיחות 

 חודשים, שבמהלכן יידרש להציג אישור כשירות תקף.

יסוד להניח    ככל שיש להועדת החברים רשאית שלא לקבל מבקש,  4.1.4

 העמותה ולרבות נגד מטרות העמותה פעל או מתכוון לפעול נגד  מבקששה

 . ו/או שאינו עומד בתנאי הקבלה לעמותה

 

 פקיעת חברות והוצאת חברים מן העמותה  .5
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 ובכתב. 
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 הוצאת חבר מן העמותה: 5.4
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 כי:  נוכחה לדעתזו , לאחר שלעיל חבריםההחלטת ועדת לפי   5.5.1

להיות חבר בעמותה    שנדרשוהתנאים  החבר  שאין מתקיימים לגבי 5.5.1.1

, הגשת מסמכים  בקבלת החבר  טעותולרבות )לעיל  4.1  סעיף עפ"י 

כתנאי   כוזבים, אי המצאת אישור כשירות תוך פרק הזמן שנקבע

 . (לחברותו

 . ככל שנקבעו ע"י הנהלת העמותה  החבר לא שילם את דמי החבר 5.5.1.2
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 טיעוניו בפני הערכאה שהחליטה בעניינו. יהיה רשאי להשמיע 

, יהיה הוא  בפני הערכאה שהחליטה בעניינו לא התקבלו טיעוניו של המבקש/חבר 6.2

רשאי לערער על ההחלטה שניתנה בעניין אי קבלתו כחבר בעמותה ו/או הפסקת  

 יום.  14חברותו בעמותה בפני בית הדין של העמותה תוך  

 חתימות  .7

 

 : יועץ משפטי

 

 
 

                             19.9.2021 
 ______________________________________________________ _ 

 תאריך   עו"ד רוני שדה    
 

 : אישור הנוהל
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