1

ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי
עבודה בישראל ע"ר  580008175תקנון
(אושר על ידי רשם העמותות ביום )9.11.2022
.1

.2

.3

שם העמותה ,סמלה ומענה
1.1

שם העמותה :ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל ("העמותה" או
"הארגון").

1.2

כתובת משרדה של העמותה :רחוב ההגנה  ,23באר שבע .84210

1.3

סמלה של העמותה:

מטרות העמותה
2.1

לארגן את נפגעי העבודה בישראל ואלמנות נפגעי העבודה בישראל כחברים בארגון.

2.3

לטפל ולסייע בידי חברי הארגון להשתקם שיקום פיזי ,כלכלי ,מקצועי ,חברתי וכל שיקום
אחר בהתאם לצרכיהם הנובעים מנכותם או מצבם הנובע מהפגיעה בעבודה ותוצאותיה
ו/או צרכי התלויים בהם.

2.4

להגביר את תודעת השיקום לנפגעי עבודה בקרב הציבור בישראל.

2.5

לפעול להעמקת זכויותיהם של הנפגעים והתלויים ולהרחיבם בחוק ,בתקנות ובצווים.

2.6

לייצג את חברי העמותה בפני המוסדות הממלכתיים ,הציבוריים ,המוניציפליים,
הארגוניים וכל מוסד אחר בישראל.

2.7

לפתח קשרים עם ארגוני נכים וכל ארגון אחר בישראל.

2.8

לפתח קשרים בינלאומיים בכל עניין הקשור בנפגעי עבודה ואלמנות נפגעי עבודה.

2.9

לנהל את פעילות הארגון כחוק בדרך תקינה ,מועילה ,מסודרת ומבוקרת.

2.10

להתקין תקנות ונוהלי עבודה לצורך פעילות מוסדות העמותה ,סניפיה ושלוחותיה.

2.11

לפעול בכל דרך ,במסגרת החוק והתקנון ,להשגת מטרות העמותה.

סמכויות עזר
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העמותה רשאית לקבל תרומות בארץ ובחו"ל ולהקים קרנות צדקה וקרנות ייעודיות.
.4

מעמד העמותה
העמותה היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין ובתור שכזאת יכולה היא לתבוע ולהיתבע.

.5

גופי העמותה ומוסדותיה
5.1

העמותה מורכבת ממספר גופים ומוסדות המהווים יחדיו את ארגון נכי תאונות עבודה.

5.2

בתקנון זה המונח גופי עמותה כולל:
5.2.1

מחוזות :בעמותה קיימים ארבעה מחוזות – מחוז צפון ,מחוז דרום ,מחוז
ירושלים ומחוז תל אביב והמרכז.

5.2.2

בתקנון זה המונח מוסדות העמותה כולל:
א .האסיפה הכללית (בכל מקום שבו מצוין בתקנון המונח "אסיפה כללית"
הכוונה היא ל"אסיפת נציגים")– כמפורט בסעיף  17לתקנון.
ב.

ועד העמותה  -כמפורט בסעיף  18לתקנון.

ג.

מזכירות העמותה  -כמפורט בסעיף  19לתקנון.

ד.

מועצת המחוז – בכל מחוז ישנה מועצה המורכבת מחמישה עשר ( )15חברים
הנבחרים על ידי החברים השייכים לאותו מחוז .חברי מועצות המחוזות
ייבחרו נציגים בעמותה כאמור בסעיף  25.15לתקנון.

ה .ועד המחוז – מורכב משבעה ( )7חברים הנבחרים על ידי מועצת המחוז והם
משמשים כנציגים באסיפה הכללית .חברי ועדות המחוזות ייבחרו נציגים
בעמותה כאמור בסעיף  25.16לתקנון.
.6

חברות בעמותה
אלה יוכלו להיות חברים בעמותה:
6.1

מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

6.2

אדם שנפגע בתאונת עבודה או על ידי מחלת מקצוע ונגרמה לו בשל כך  20%נכות לפחות,
לצמיתות ואשר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כפגיעה מעבודה ומנוכה מגמלתו דמי
החבר לארגון שנקבעים מעת לעת .הודיע החבר למוסד לביטוח לאומי בכתב על התנגדותו
לניכוי ,ייפסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה ,וזה יחדל מלהיות חבר בארגון
והכל בהתאם לסעיף  148לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה.1995-

6.3

אלמנת אדם שנספה בתאונת עבודה או עקב מחלת מקצוע והוכרה על ידי המוסד לביטוח
לאומי כתלויה בנספה כנ"ל.

6.4

אלמן שבת זוגו נספתה בתאונת עבודה או עקב מחלת מקצוע והוכר על ידי המוסד לביטוח
לאומי כתלוי בבת זוגו שנספתה כנ"ל.
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.7

זכויות וחובות של חבר בעמותה
7.1

חברי העמותה זכאים להשתתף להצביע ולהיבחר בבחירות הארגון ויהיה לכל חבר קול
אחד בכל הצבעה.

7.2

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

7.3

הוועד רשאי לקבוע ,באישור האסיפה הכללית ,דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על
החברים.

7.4

פקיעת חברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב
פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

7.5

החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת
חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

7.6

החברות בעמותה מותנית בתשלום דמי חבר חודשיים בסכום שיקבע מעת לעת.

7.7

תשלום דמי חבר יתבצע על ידי ניכוי באמצעות המוסד לביטוח לאומי .

7.8

חבר עמותה לא יעשה שימוש בסמל העמותה וגופי העמותה ו/או בשמם ו/או במסמכיהם
של העמותה וגופיה ,וכן לא יציג עצמו כנציג העמותה או כפועל בשמה ,מבלי שקיבל לכך
אישור בכתב מאת מוסדותיה המוסמכים של העמותה.

7.9

.8

העמותה ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לחברי העמותה הודעות אישיות בעניינים
הנוגעים לעמותה.

פקיעת חברות
החברת בעמותה תפקע באחד מהמקרים הבאים:
8.1

ניתנה הודעה בכתב של חבר העמותה על רצונו בהפסקת חברותו בארגון ו/או הודעה של
חבר עמותה למוסד לביטוח לאומי על פיה הינו מבקש לחדול מלנכות את דמי החבר
מקצבתו תופסק חברותו לאלתר.
חבר שביקש לבטל את חברותו מהארגון על -פי הודעתו ומעוניין לחזור להיות חבר בו,
יגיש בקשה מנומקת בכתב ליו"ר הארגון והיא תידון בפני חברי המזכירות.
כל דיון על החזרת חבר לשורות הארגון ,יובאו בחשבון נתונים בדבר התנהגות החבר טרם
ולאחר מועד הפסקת חברותו ,הסיבה בגינה הופסקה חברותו וכן קיומן של נסיבות אחרות
מקלות או מחמירות ,ככל שקיימות.

.9

8.2

במות חבר העמותה.

8.3

בהוצאתו של חבר מן העמותה על פי סעיף  9לתקנון.

הפסקת חברות בעמותה
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9.1

נימוקים להפסקת החברות
9.1.1

9.2

ועדת משמעת רשאית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים
הבאים:
א.

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה.

ב.

החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

ג.

החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ד.

התנהגות בלתי חברית כלפי חברי העמותה.

ה.

החבר פעל בניגוד למטרות העמותה ,או פעל באלימות פיזית או מילולית
כנגד חבר עמותה ו/או נושא משרה בה ו/או עובד אחר.

ו.

לא יוצא חבר אלא מהטעמים שפורטו לעיל ולאחר שניתנה לו הזדמנות
נאותה להשמיע טענותיו.

מתן הודעה לחבר
הזמנה ,דרישה ,התראה ו /או הודעה אחרת של העמותה לחבר בנוגע להפסקת חברותו
בעמותה תינתן בכתב וכן תימסר לחבר העמותה באופן אישי או תשלח בדואר אל מענו
הרשום בפנקס החברים.

9.3

הרחקה מידית זמנית
בכל מקרה ש ל נקיטת אלימות פיזית או אלימות מילולית חמורות שיש בהן כדי איום
ישיר כנגד חבר העמותה ו/או נושא משרה בה ו/או כנגד עובד אחר כהגדרתו בתקנון זה,
יהיו מוסמכים יושב ראש מחוז ויושב ראש הארגון להורות על הרחקתו המידית מכל
פעילות בעמותה ו/או בגופיה ו/או במוסדותיה וכן מנוכחות במוסדות העמותה ,לתקופה
שעד לדיון בעניינו כאמור להלן ,ובלבד שלא תעלה על  90יום.

.10

עמית
10.1

אדם יכול להתקבל כעמית בעמותה בהתקיים כל התנאים הבאים:
 10.1.1אדם שנפגע בתאונת עבודה או על ידי מחלת מקצוע והמוסד לביטוח לאומי קבע
לו דרגת נכות צמיתה של לפחות .9%
 10.1.2הוגשה בקשה בכתב להתקבל כעמית בעמותה והבקשה התקבלה בהמלצת יו"ר
המחוז ובאישורו של יו"ר הארגון.

10.2

עמית יהיה זכאי לכל הזכויות ויהיה חייב בחובות ככל החברים (בכפוף להוראות סעיפים
.)10.3-10.6

10.3

על אף האמור בסעיף קטן  ,10.2העמית לא יהיה זכאי:
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 10.3.1להשתתף בהצבעות בעמותה.
 10.3.2לבחור או להיבחר.
 10.3.3לקבל הלוואות או מלגות מן העמותה.

.11

.12

10.4

על אף האמור בסעיף  ,10.2דמי העמית יהיו  66%מדמי החבר הרגילים ,קיזוז התשלום
לקרן עזרה הדדית.

10.5

על אף האמור בסעיף  ,10.2עמית ישלם לעמותה דמי חבר כל שנה מראש.

10.6

על אף האמור בסעיף קטן  ,10.2בכל מקרה של (א) נקיטת אלימות פיזית או אלימות
מילולית חמורות שיש בהן כדי איום ישיר כנגד חבר העמותה ו/או נושא משרה בה ו/או
כנגד עובד אחר כהגדרתו בתקנון זה; וכן (ב) התנהגות בלתי הולמת מצד העמית ,יהיו
מוסמכים יושב ראש מחוז ויו"ר הארגון להורות על הרחקתו המידית של העמית
לצמיתות.

מחוזות העמותה
11.1

מיקומם של המחוזות ותחומם הגיאוגרפי ייקבעו על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

11.2

לכל חבר בעמותה תהא זכות הצבעה במחוז אשר באזור מגוריו.

זכויות חתימה
12.1

.13

.14

בכל דבר ועניין הארגון יחויב בשתי חתימות של מורשי חתימה ,כאשר אחת מהן תהיה של
יו"ר הארגון .זכות חתימה נוספת תהא לנשיא הארגון ו/או יו"ר ועדת הכספים.

בעל תפקיד
13.1

לצורך תקנון זה ,בעל תפקיד הינו אדם הממלא תפקיד בגינו נערכות בחירות בעמותה
אחת לחמש ( )5שנים .כך שכל בעל תפקיד ימלא את תפקידו במשך חמש ( )5שנים או עד
שייבחר במקומו בעל תפקיד חדש ,לפי המאוחר.

13.2

בעל תפקיד יכול שישמש בתפקיד בשכר ,כדוגמת :יו"ר הארגון ,יו"ר המחוזות נשיא
הארגון ויו"ר ועדת הכספים ובלבד שלא יהיו חברי וועד.

יו"ר הארגון
14.1

בחירת יו"ר הארגון:
 14.1.1יו"ר הארגון ייבחר בישיבתה הראשונה של האסיפה הכללית שתתקיים לאחר
הבחירות בעמותה ,מבין חברי האסיפה הכללית.
 14.1.2יו"ר הארגון לא יהיה חבר בוועד העמותה.
 14.1.3יו"ר הארגון יהיה כפוף לוועד העמותה.

14.2

תפקידים וסמכויות:
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 14.2.1יו"ר הארגון ישמש כנציג העמותה ומוסדותיה.
 14.2.2יו"ר הארגון ינחה את עבודת מזכירות העמותה ויפקח על פעולותיה.
 14.2.3יו"ר הארגון יהיה מוסמך למנות לו עוזרים לעניינים שונים ,ולקבוע את
סמכויותיהם.
 14.2.4יו"ר הארגון יוזמן להשתתף בישיבות כל גופי העמותה ומוסדותיה השונים לרבות
בישיבות ועד העמותה אך למעט בישיבות וועדת הביקורת .יובהר ,כי יו"ר הארגון
לא יוזמן להשתתף בישיבות שבהן יש לו ניגוד עניינים .הדיון בישיבות יתקיים גם
בהעדרו של יו"ר הארגון .כמו כן ,ליו"ר הארגון לא תהיה זכות הצבעה בישיבות
השונות אליהן הוא יוזמן.
 14.2.5יו"ר הארגון יטפל מול היועצים המשפטיים של העמותה בכל הנושאים
המשפטיים של העמותה.
 14.2.6יו"ר הארגון יהיה מוסמך להאציל סמכויות הנגזרות מעבודתו השוטפת בארגון,
לפי העניין ,ליו"ר המחוז ו/או לכל נושא משרה אחר בארגון .כך למשל ,יוכל יו"ר
הארגון להאציל סמכויות בעניינים הקשורים לאיתור תורמים; הפקת אירועים
חברתיים; טיפול מול היועצים המשפטיים של הארגון (אין מדובר ברשימה
סגורה).
 14.2.7לבצע כל תפקיד נוסף אשר מתחייב מתפקידו ו/או הוטל עליו על פי תקנון זה.
.15

.16

נשיא הארגון
15.1

נשיא הארגון ייבחר על ידי האסיפה הכללית ,מבין חבריה.

15.2

נשיא הארגון ייצג את האינטרסים של חברי ועמיתי העמותה מול המוסד לביטוח לאומי.

15.3

סמכויות ותפקידים נוספים של נשיא הארגון ייקבעו על ידי וועד העמותה ,בהסתמך על
כישוריו של הנשיא הנבחר.

רכז ועד העמותה
16.1

16.2

כללי
16.1.1

רכז ועד העמותה יהיה חבר הוועד החמישי בעמותה ,והוא יבחר בישיבתה
הראשונה של האסיפה הכללית שתתקיים לאחר כל בחירות בעמותה ,מבין
חברי מועצות המחוזות ,כמפורט בסעיפים  17.10ו 18.2.1-לתקנון.

16.1.2

רכז ועד העמותה יהיה חבר מן המניין בוועד העמותה.

16.1.3

רכז ועד העמותה יהיה חבר באסיפה הכללית ,שהיא אסיפת הנציגים

סמכויות
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.17

16.2.1

רכז ועד העמותה הנבחר ישמש כיו"ר בכל אחת מישיבות ועד העמותה באותה
קדנציית בחירות.

16.2.2

רכז ועד העמותה יקבע את תאריכי ישיבות ועד העמותה ויהיה אחראי
להוצאת זימונים לישיבות.

16.2.3

רכז ועד העמותה ינהל את ישיבות ועד העמותה ויחתום על פרוטוקולי
הישיבות.

האסיפה הכללית
17.1

האסיפה הכללית תורכב על ידי נציגים ,כאמור בסעיף  24בחוק העמותות ,התש"ם1980-
("חוק העמותות") .מספר הנציגים באסיפה הכללית יהיו עד  29חברי עמותה .בהתאם,
בכל מקום בו צוין לעיל ויצוין להלן "אסיפת כללית" הכוונה היא ל"אסיפת נציגים"
(למען הבהירות יצוין כי אסיפת הנציגים היא זו שתתכנס במהלך השנה).

17.2

הנציגים ייבחרו על ידי מועצות המחוזות ,כאשר כל מועצת מחוז תבחר שבעה ( )7נציגים
מכל מחוז.

17.3

יומה ,שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בתיאום עם חברי ועד העמותה ועם
יו"ר הארגון .ואולם האסיפה הכללית שלא מן המניין שתתכנס לאחר קיום הבחירות
תעשה זאת בתוך  30יום מיום קיום הבחירות.

17.5

הודעה על כינוס האסיפה הכללית תינתן לחבריה בכתב אם על ידי מסירת ההודעה
באופן אישי או על ידי משלוחה בדואר רשום .ההודעה תינתן  10ימים מראש לפחות
ותציין יום ,שעה ,מיקום ,וסדר יום לאסיפה.

17.6

האסיפה הכללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ( )1/4ממספר הנציגים .היה ומניין
זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת
מספר הנוכחים.

17.7

האסיפה כללית תבחר מבין חבריה יושב ראש לאסיפה.

17.8

לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב ,יהיה כל מספר נוכחים רשאי לדון
ולהחליט על הנושאים בסדר היום ,והחלטתם על הנושאים בסדר היום תהיה מחייבת
את כל חברי העמותה.

17.9

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון
זה דרשו רוב אחר לקבלתן .היו הקולות שקולים רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

17.10

האסיפה כללית תבחר מבין חברי מועצות המחוזות חבר בוועד העמותה (בנוסף לארבעת
הנציגים שייבחרו על ידי ועדות המחוזות) ,אשר יתפקד כרכז וועד העמותה.

17.11

האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה את:
 17.11.1נשיא הארגון.
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 17.11.2יו"ר הארגון.
 17.11.3יו"ר האסיפה הכללית.
 17.11.4יו"ר ועדת כספים.
 17.11.5נציגת האלמנות.
 17.11.6יו"ר וועדת משמעת.
 17.12האסיפה הכללית תאשר את המלצות ועדות המחוזות באסיפה למינוי יו"ר למחוזות
העמותה.
 17.13האסיפה הכללית תאשר את המלצות ועדות המחוזות בדבר ההרכב של חברי ועד
העמותה.
 17.14האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא לארגון ,ובלבד שהנשיא הנבחר כיהן שתי קדנציות
כיו"ר הארגון לפחות .סמכויות ותפקידיו של נשיא הארגון ,כמפורט בסעיף .15
.18

ועד העמותה
18.1

סמכויות
18.1.1

18.1.2

18.2

לוועד העמותה יוקנו סמכויות הניהול הכללי של העמותה ,וכן כל סמכות שלא
נתייחדה למוסד אחר ממוסדות העמותה ,כאמור בסעיף  25לחוק העמותות.
בנוסף ,ימלא ועד העמותה את התפקידים שתטיל עליו האסיפה הכללית.
עד לכינוס ועד העמותה הראשון שלאחר הבחירות ,יהיה לוועד העמותה היוצא
את כל הסמכויות המוקנות לוועד העמותה בתקנון זה ,אם כי ועד העמותה
היוצא לא יהיה מוסמך לקבל ,בתקופת הביניים שבין סיום כהונתו לתחילת
כהונת ועד העמותה החדש החלטות שאינן במהלך התפקוד הרגיל והשוטף.

נציגי ועד העמותה
18.2.1

נציגי ועד העמותה ייבחרו על ידי ועדות המחוזות .כל וועד מחוז יבחר בנציג
אחד ( )1לוועד העמותה .חבר אחד ( )1נוסף בוועד העמותה ייבחר כאמור על
ידי האסיפה הכללית ,כך שוועד העמותה ימנה חמישה ( )5חברים.

18.2.2

הוועד יכהן מהיבחרו לתקופה של ארבע ( )4שנים או עד שייבחר וועד חדש ,לפי
המאוחר .חבר הוועד היוצא רשאי להיבחר לוועד החדש.

18.2.3

לא יכהן כחבר ועד העמותה:
א .מי שאינו חבר באסיפה הכללית או במועצות המחוזות.
ב.

מי שמכהן כחבר במזכירות העמותה.
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18.3

18.4

.19

ג.

מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר ועד העמותה ,למעט שכר
שניתן על פי תקנות העמותה (גמול ליושב ראש ועד ,לחבר ועד ולחבר
ועדת ביקורת בעמותה) ,התשס"ט .2009-בכפוף להוראות סעיפים 26א ו-
(33א)( )2לחוק העמותות.

ד.

מי שנפסל לכהונה בסעיף  33לחוק העמותות.

התפטרות חבר ועד העמותה
18.3.1

חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לרכז וועד
העמותה .רכז וועד העמותה ישלח העתק מההודעה ליו"ר הארגון.

18.3.2

חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז כפסול דין או פושט רגל או הרחקתו על ידי
ועדת משמעת ובלבד שאושר על ידי האסיפה הכללית.

כינוס והחלטות ועד העמותה
18.4.1

ועד העמותה יכונס בתיאום עם יו"ר הארגון (למעט בישיבות שבהן יש ליו"ר
הארגון ניגוד עניינים).

18.4.2

הודעה על כינוס ועד העמותה תשלח באופן אישי לכל חבר ,בע"פ או בכתב על
ידי רכז וועד העמותה .במצורף לזימון ישלח סדר היום של הישיבה כפי שיקבע
על ידי רכז ועד העמותה לאחר התייעצות עם יו"ר הארגון ,וכן כל חומר
רלוונטי לנושאים שידונו בוועד העמותה.

18.4.3

לישיבות ועד העמותה ,בנוסף לחברי הוועד ,יוזמן יו"ר הארגון (למעט בישיבות
שבהן יש ליו"ר הארגון ניגוד עניינים) וכן כל גורם אחר שיוזמן על ועד
העמותה ,לאחר התייעצות עם יו"ר הארגון.

18.4.4

לכל ישיבה יערך פרוטוקול תמצית דיון והחלטות .הפרוטוקול יופץ לחברי ועד
העמותה ולמוזמנים ,וזאת באחריות רכז וועד העמותה.

18.4.5

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים .היו הקולות שקולים יראו
בהצבעה כלא נתקבלה .החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם
שלא בישיבת הוועד.

18.4.6

חבר ועד הנבצר ממנו למלא את תפקידו יחליפו נציג שהומלץ מאותו מחוז
לאישור האסיפה הכללית.

פנקס חברי ועד העמותה
בהתאם להוראות סעיף  29לחוק העמותות ,העמותה תנהל פנקס חברי ועד העמותה
בהסתמך על קובץ החברים המתקבל מהמוסד לביטוח לאומי .בפנקס חברי ועד העמותה
יצוינו ,בן היתר ,שמו של כל חבר עמותה ,מענו ,מספר זהותו ותאריך תחילת חברתו ,ככל
שנתונים אלו מופיעים בקובץ המופיע המתקבל מהמוסד לביטוח לאומי כאמור.
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מזכירות העמותה
20.1

הרכב המזכירות
20.1.1

המזכירות תהיה מורכבת מלא יותר מ 7-חברים ,והם:
20.1.1.1

יו"ר הארגון  -סמכויות יו"ר הארגון מפורטות בסעיף  14.2לעיל.

20.1.1.2

נשיא הארגון -סמכויות נשיא הארגון מפורטות בסעיף 15.2
לעיל.

20.1.1.3

יו"ר ועדת הכספים  -יו"ר ועדת הכספים יטפל בכל הנושאים
הכספיים של הארגון.

20.1.1.4

ארבעת ( )4יו"ר המחוזות יושבי ראש המחוזות אחראים על
ניהול הסניפים הפועלים בכל מחוז ,ובכלל זה על קבלת קהל,
פעילות חברתית ותרבותית ,מתן מענה אישי ופרטני לחברי
הארגון השייכים לאותו מחוז ,ועוד.

(ייתכן מצב בו אותו אדם ימלא שני תפקידים שונים ,ובמקרה שכזה
המזכירות תמנה  6חברים).

20.2

20.3

20.1.2

בראש מזכירות הארגון יעמוד יו"ר הארגון.

20.1.3

התפנה מקומו של חבר במזכירות ימנה המחוז אליו משתייך החבר נציג
במקומו ,ובתנאי שיאושר על ידי האסיפה הכללית.

סמכויות המזכירות ותפקידה
20.2.1

המזכירות תהיה הממונה על הניהול השוטף של העמותה ומוסדותיה השונים
ועל ביצוע החלטות האסיפה הכללית וועד העמותה ותהיה כפופה לוועד
העמותה.

20.2.2

המזכירות תוציא לפועל את החלטות ומדיניות ועד העמותה.

20.2.3

המזכירות תכוון ותנחה את עבודת המחוזות .המחוזות יהיו כפופים בכל דבר
ועניין ,למזכירות העמותה אשר תהיה כפופה לוועד העמותה.

20.2.4

המזכירות תהיה אחראית על תחום הביטוח בארגון לרבות התקשרויות מול
חברות ביטוח; התקשרויות עם סוכני ביטוח ,וכיוצ"ב .אולם קבלת ההחלטה
בעניין תהיה של וועד העמותה.

החלטות והתנהלות
20.3.1

לכל חבר מזכירות יהיה קול אחד.
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20.3.2

החלטות המזכירות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים הנוכחים בישיבה,
זולת אם תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים ,רשאי יו"ר
הארגון להכריע.

20.3.3

יו"ר הארגון ,העומד בראש המזכירות הפעילה ,ידאג לזימון ,כינוס ,ארגון
וניהול ישיבות המזכירות הפעילה ,כמפורט בתקנון זה .בנוסף ,ינהל יו"ר
הארגון את ישיבות המזכירות ,יחתום על פרוטוקול הדיון ,וידאג להפצתו.

גוף מבקר
21.1

האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון אשר ישמש כגוף המבקר של העמותה ("המבקר"),
זאת בהתאם להוראות סעיף (19ב) לחוק העמותות.

21.2

שכרו של המבקר ייקבע באסיפה הכללית.

21.3

המבקר לא יכהן כחבר עמותה.

21.4

תפקיד המבקר הוא לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה והתאמת פעילות
העמותה למטרותיה.

21.5

המבקר יבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ,יגיש את המלצותיו לאסיפה הכללית
מידי שנה בקשר לדו"ח הכספי השנתי ,יעקוב אחר ביצוע התקציב השנתי וכיו"ב.

ועדת משמעת
22.1

מועצות המחוזות ייבחרו את חברי ועדת המשמעת ,כאשר כל מועצת מחוז תבחר חבר
אחד ( )1לוועדת המשמעת ,ובלבד שחבר ועדת המשמעת אינו חבר בוועד המחוז.

22.2

יו"ר ועדת המשמעת ימונה על ידי האסיפה הכללית מבין חברי ועדת המשמעת.

22.3

אורך כהונתה של ועדת המשמעת יהיה מיום מינויה על ידי מועצות המחוזות כאשר מינוי
זה יתבצע בסמוך לבחירות למועצות המחוזות ,ועד להתקיימותן של בחירות נוספות.

22.4

ועדת המשמעת תהיה מורכבת לא פחות מ 3-חברים.

22.5

הוועדה תדון במקרים של הפרת משמעת ו/או הפרת תקנון העמותה ו/או הפרת נהלים על
ידי חבר בעמותה ו/או התנהגות לא חברית ו/או הפרת אמון.

22.6

כל חבר הממלא תפקיד בעמותה יוכל לבקש כינוסה של וועדת המשמעת.

22.7

וועדת המשמעת תהא מוסמכת ,לאחר שניתנה הזדמנות לחבר הנוגע בדבר להשמיע בפניה
את טענותיו ,להטיל את העונשים הבאים :
22.7.1

התראה או נזיפה בכתב ,לחבר.

22.7.2

הפסקת פעילותו של החבר לתקופה של עד חצי שנה.

22.7.3

הוצאת חבר מהעמותה.
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מתן ההחלטה של וועדת המשמעת  -אם ההחלטה ניתנה בפניו ,או תוך  30יום מיום
מסירת ההחלטה הנ"ל לידיו  -אם ההחלטה ניתנה שלא בפניו .החלטת ועד העמותה
בערעור על החלטת ועדת משמעת ,תהיה סופית.

ועדת הכספים
23.1

ועדת הכספים תטפל בהכנסות והוצאות העמותה ,בקרנות העמותה ,השקעותיה ,ביטוח
מבנים ,תנאי העבודה של עובדיה השכירים ,של העמותה ( שכר ונלווים) ,קביעת שכרם של
קבלני המשנה והכנת תקציב העמותה .החלטותיה יובאו לאישור מזכירות העמותה.

23.2

בכל מחוז ,מועצת כל מחוז תבחר שני ( )2נציגים מבין חבריה שהם לא חברי האסיפה
הכללית לשמש כחברי ועדת הכספים .הוועדה תמנה עד  8חברים בנוסף ליו"ר ועדת
הכספים.

23.3

האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה יו"ר ועדת הכספים .יו"ר ועדת הכספים יכהן גם
כחבר מזכירות העמותה.

23.4

תקופת הכהונה בוועדת הכספים תהיה חמש ( )5שנים או עד שתבחר וועדת כספים חדשה,
לפי המאוחר.

ועדת אלמנות ארצית
24.1

ועדת האלמנות הארצית תורכב מארבעה ( )4נציגים שתפקידם לייצג ולקדם את
זכויותיהם של נפגעי עבודה בישראל תוך פיתוח והגדלת השתלבותן והשתתפותן של
האלמנות בפעילות החברתית והתרבותית בארגון.

24.2

בראש וועדת האלמנות הארצית תהיה רכז/ת האלמנות הארצית אשר תבחר על ידי
האסיפה הכללית מבין חברי ועדת האלמנות הארצית.

24.3

נציגי ועדת האלמנות הארצית ייבחרו על ידי ועדות המחוזות ,כאשר כל ועד מחוז יבחר
נציג/ה אחד/ת ( ,)1מבין חבריו.

וועדות – כללי
25.1

הוועדות הפועלות במסגרת סמכויות וועד העמותה ,אשר אינן מורכבות רק מחברי וועד
העמותה ,רשאיות להמליץ בלבד לוועד העמותה ולא להחליט בענייני העמותה.

25.2

חבר בוועדה בעמותה (לרבות ועד העמותה ומזכירות העמותה) לא יוזמן ולא ישתתף
בישיבותיה ,במקרה בו יהיה לאותו חבר עניין אישי ו/או ניגוד עניינים בנושא הנדון
בוועדה.

החלפת בעלי תפקידים
26.1

בעלי התפקידים בעמותה שמונו על ידי האסיפה הכללית ושנבצר מהם למלא את תפקידם,
יוחלפו על ידי האסיפה הכללית הרגילה או שלא מן המניין.
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26.2

.27

.28

.29

.30

בעלי התפקידים שמונו ושנבצר מהם למלא את תפקידם ,יוחלפו על ידי הגורם הממנה
שהוסמך לכך.

מתנדבים
27.1

העמותה רשאית לקלוט מתנדבים ולמנותם לוועדות.

27.2

אישור קליטת המתנדבים ייעשה רק לאחר המלצת יו"ר הארגון

שינוי בתקנון
28.1

ביצוע שינויים בתקנון העמותה יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית ברוב של שני
שלישים ( )2/3מהזכאים להצביע בה .לשינוי בתקנון יהיה תוקף לאחר שאושר ונרשם על
ידי רשם העמותות.

28.2

במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין התקנון המצוי – הוראות תקנון זה – מכריעות,
למעט הוראות קוגנטיות בתקנון המצוי ובלבד שאינן מנוגדות לדין.

פירוק העמותה
29.1

אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים ( )3/4להביא את שאלת
פירוק העמותה בפני חברי העמותה אזי יתקיים משאל בקרב כל חברי העמותה .היה
ושלושה רבעים ( )3/4מחברי עמותה המשתתפים במשאל יתמכו בפירוק העמותה ,תכונס
שוב האסיפה הכללית וברוב של שלושה רבעים ( )3/4יכולה האסיפה הכללית לקבל
החלטה על פירוק העמותה .המשאל יכול להיעשות באמצעות הזמנה בפרסום בעיתונות
כאשר יינתן לחברים הרשומים בפנקסי העמותה באותה עת שהות שללפחות  21יום
להשיב .הפירוק יבוצע תוך שנה מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.

29.2

במקרה של פירוק העמותה יועברו רכוש וזכויות העמותה וגופיה למוסדות ציבוריים
מוכרים כאמור בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה ,שמטרותיהם יהיו דומות למטרות
העמותה.

29.3

תוקם ועדה בהרכב של שלושה חברים בראשותו של שופט מחוזי או עליון בדימוס ,נציג
הביטוח הלאומי ונציג ציבור אשר יבחר על ידי יושב ראש הוועדה ,אשר תכריע בדבר
המוסדות אליהם יועברו זכויות ורכוש העמותה וגופיה .הוועדה תתחשב בהחלטותיה,
בין היתר ,בהרכב ובאחוז הנכות של חברי המוסדות אליהם מועברים הזכויות והרכוש
האמורים.

29.4

נכסי העמותה והכנסותיה הם למטרות העמותה ולא יחולקו רווחים ו/או טובות הנאה
לחבריה ,לא במישרין ולא בעקיפין.

ביטולים
כל תיקון ו/או שינוי בתקנון העמותה שקדמו לתקנון זה יתבטלו מייד עם רישום תקנון זה על ידי
רשם העמותות.
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שם
לתקנון זה יקרא "ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל ע"ר – 580008175
תקנון".

