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 אסיפה כללית איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה 

 מבנה הנהלת האגוד -עדכון תקנון האגוד
 

שרה שינוי בתקנון יא,  04/01/2018 -מתאריך ה התעשיינים, האסיפה הכללית של התאחדות .1

 גודים השונים בהתאחדות יהיה בעל מבנה אחיד ויכלוליההתאחדות ולפיו מבנה הנהלות הא

 חברים. 19 

 מבנה ההנהלות יהיה כדלקמן: ,בתקנון ההתאחדות 7.3לפי סעיף  .2

 : הנהלת כל איגוד תהיה מורכבת מ

 יו"ר האיגוד (1

חברים נוספים שייבחרו ע"י חברי האיגוד באסיפה הכללית של האיגוד. באיגוד בו  15 (2

החברים ע"י ומתוך מועצת האיגוד, אשר נבחרה באסיפה  15ייבחרו קיימת מועצה, 

 הכללית

 בהמלצת היו"ר." ,בחרו ע"י ההנהלהיחברים אשר י 3 (3

 גודים. יבתקנוני כלל הא תיקון פרוצדורליבהתאם להחלטה זו, יש לעדכן  .3

 להבטיח כי : ,בכפוף להחלטה זו ,אנו מבקשים .4

פה, יכהנו יושבי ראש הענפים יע"י האסהחברים הנבחרים  15-בהנהלת האגוד וכחלק מ •

 הפועלים באיגוד 

גוד אשר יכהנו בנשיאות ההתאחדות שלא  במסגרת מינוי מטעם האיגוד )למשל יחברי א •

 גוד כמשקיפים.ימומלצי נשיא( ישתתפו בהנהלת הא

 בתקנון הנוכחי : 5.3להלן נוסח סעיף  .5

 : הנהלת האיגוד תהיה מורכבת (1
 

 מיו"ר האיגוד. .א
 

 הענפים הפועלים במסגרת האיגוד.יו"ר  .ב
 

מספר חברים נוספים שייבחרו ע"י האסיפה הכללית כאשר בכל מקרה מספר החברים  .ג
 .12ג' לא יעלה על  -המפורט בסעיפים ב' ו

 
 חברים אשר ייקבעו ע"י היו"ר באישור ההנהלה. 5עד  .ד

 
  כל חבר איגוד החבר בנשיאות ההתאחדות. .ה

 
 



 

 

 

 
 
 
 

  : בתקנון האיגוד 5.3לידיעת ואישור האסיפה תיקון סעיף מובא ה להלן נוסח מעודכן, .6

 : ההנהלה 5.3

 : הנהלת האיגוד תהיה מורכבת מ (1

 יו"ר האיגוד . .א

 חברים נוספים שייבחרו ע"י חברי האיגוד באסיפה הכללית של האיגוד.  15 .ב

 כללו יושבי ראש הענפים הפועלים במסגרת האיגוד.יהחברים י 15בין 

 בהמלצת היו"ר ,בחרו ע"י ההנהלהיחברים אשר י 3 .ג

ללא זכות הצבעה, כל חבר איגוד שכיהן בעבר כיו"ר , כמו כן יוזמנו לישיבות ההנהלה  (2

האיגוד, כל זמן שהוא קשור במפעל חבר באיגוד וכן נציגי האיגוד בנשיאות ההתאחדות, 

 גוד.ישאינם מינוי של הא

 

 

  


