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 בישראל סניף דרום התאחדות התעשיינים          
 

 התקנון
 כללי  :  1פרק 

 ומעמדו המשפטי שם הסניף 1.1
 

אינו אישיות משפטית נפרדת מההתאחדות על כל  סניףה. בהתאחדות התעשיינים בישראל סניף דרום
 .המשתמע מכך

 
 מטרות הסניף 1.2

 
, םייוהמקצועלסייע לענייניהם הארגונים על מנת בדרום דות הן לארגן את כל חברי ההתאח מטרת הסניף

ל האינטרסים החוקיים של חברי עובפני גורמים אחרים ולהגן  לייצגם בפני ההתאחדות ומוסדותיה
 .היחסים בינם לבין עצמם ולהסדיר את סניףה
 

 פעולות הסניף 1.3
 

 .מפעלי תעשייה מאזור הדרוםאת ולייצג , לארגן, לגייס .1
, תעשייתיים של החברים כלפי פנים וכלפי גורמי חוץ-לייצג את האינטרסים המקצועיים .2

 .בתיאום עם מוסדות ההתאחדות

 .וממשל( מועצות מקומיות)עיריות , לייצג את מפעלי התעשייה בדרום מול מוסדות ציבור .3

 .לסייע לחברים בכל העניינים הקשורים בניהול יעיל ובפיתוח מפעליהם .4

רכישת נכסים ניידים , מימון השקעות , ייצוא, בואילמטרת י, לסייע ליסוד חברות כלכליות  .5
 .לשם פיתוח תעשיות בדרום האזורולא ניידים להגשמת מטרות 

ולהגן על  דרוםפרסום והסברה למען התעשייה הישראלית ב, לנהל פעולות יחסי ציבור  .6
 .על פי מדיניות ההתאחדות התעשייה המקומית מפני תחרות בלתי הוגנת

להגברת התפוקה במפעלי , וקבניהול תעשייתי ובשיו, ות בייצורעול להכנסת שיטות מתקדמלפ .7
 .החברים בהתאחדות

ציבוריים בכל וכלכליים וחברתיים  ,טכניים, דעייםלתמוך ולהשתתף בפעילות מוסדות מ .8
 .ל"ולקיים קשרים עם מוסדות דומים בחו הדרוםהנוגע לפיתוח תעשיות 

 .לתמוך בפעולות ובמוסדות להכשרה מקצועית .9

ולעזרת משקיעי הון ויזמיי מפעלי  י הסניףכלכלי ופיננסי לחבר, לייעוץ טכני  יועצים להפעיל .10
 .תעשייה חדשים

 .למנות בוררים ומומחים לברור בעיות שונות .11

 .סרטים ועבודות מחקר שונות, כרזות, קטלוגים, חוברות, כתבי עת , להוציא לאור עיתונים .12

ובכלל זה  היצוא של מפעלי הדרוםם לתמוך ולהשתתף בפעולות לקידו,לארגן, ליזום .13
 .משלחות או כל פעולה אחרת, בתערוכות 

 .כולן או מקצתן אחרת המכוונת להשגת מטרות הסניף לעשות כל פעולה .14

 .יבוצעו בתיאום עם מוסדות ההתאחדות מטרות ופעולות הסניף .15
 

 חברות: 2פרק 
 

 כללי 2.1
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 תקנוןנאים הקבועים בבות תאגיד הממלא התיכול להתקבל כל אדם לר כחבר בסניף .1

לפי אישור , הקשור במישרין או בעקיפין בתעשייה  2.1.1 -ו 2.1סעיפים  2ההתאחדות פרק 
 .ההנהלה

 .חייב להיות חבר או עמית כהגדרתם בתקנון ההתאחדות סניףכל חבר ב .2
 .תיפסק גם חברותו בסניף, בהתאחדותחבר , מכל סיבה שהיא, חבר שחדל להיות .3

 
 חובות החברים 2.2

 
וכן , או כל תשלום אחר שיוטל עליו בתוקף בהיותו חבר ההתאחדות/לשלם דמי חבר ו על כל חבר בסניף

על כל חבר לקיים את . עליו בהתאם לתקנות אלוחייב כל חבר לשאת בתשלומים אחרים שיוטלו 
 .התקנות וההחלטות של מוסדות הסניף, ההוראות

 
 זכויות החברים 2.3

 
 .ופעולותיו תי הסניףייהנה משירובדרום כל חבר  .1
 וזכותו להצביע בעניינים תף באסיפות כלליות של חברי הסניףלהשתבדרום זכותו של כל חבר  .2

 .המובאים לדיון באסיפות הללו
חבר לבחור ולהיבחר או להתמנות למוסדות ולתפקידים השונים בהתאם לאמור  זכותו של .3

ר "אישור יו 2.2ות כאמור בסעיף וההתאחד אחר שמילא את חובותיו כלפי הסניףל, בתקנות אלה
ישמש הוכחה מכרעת  2.2ועדת הכספים של ההתאחדות בדבר מילוי חובותיו של חבר לפי סעיף 

 .לכך
 .בכל ההצבעות יהיה לכל חבר קול אחד .4

 
 הכנסות הסניף: 3פרק 

 
 :הם המקורות הכספיים של הסניף

 מקורות מתקציב ההתאחדות. 
 יםאגרות ותשלומים בעד שירותים מיוחד. 
 הכנסות מכל מקור אחר. 

 
 האסיפות הכלליות: 4פרק 

 
 תפקידים וסמכויות 4.1

 
יניות ויסודות לפעולותיו של ובסמכותה לקבוע קווי מד כללית היא המוסד העליון של הסניףהאסיפה ה

כיב את המוסדות המנהלים את לבחור ולהר ל החלטות ועניינים הנוגעים לסניףלקב, ומוסדותיו  הסניף
[ . וועדת ביקורתועד הפועל ,נשיאות]במוסדות ההתאחדות  התאם לתקנות אלה ואת נציגי הסניףב הסניף

 .י החלטות האסיפה הכללית"מחויבים לפעול עפ כל מוסדות הסניף
 
 
 
 

 מועדי האסיפה 4.2
 

י ההנהלה אולם לא יאוחר "האסיפה הכללית הרגילה תתקיים אחת לשנתיים במועד שייקבע ע .1
 .י כינוס האסיפה הכללית של ההתאחדותיום לפנ 14מאשר 
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או לפי דרישה חתומה  ההנהלה, הסניףר "יותכונס לפי החלטה של אסיפה כללית שלא מן המניין  .2
 .מחברי הסניף 20%-י לא פחות מ"ע

 
 ועדה מכינה 4.3

 
י ההנהלה ועדה מכינה שמתפקידה להכין את האסיפה "לקראת כל אסיפה כללית תתמנה ע .1

 .הכללית

 .י ההנהלה"ה יתמנו ער הועדה וחברי"יו. חברים  3לפחות כינה יכהנו מ הועדבו .2
 :תפקידי הועדה המכינה יהיו כדלהלן .3

הועדה תפעל בכל תחום בו נדרשת פעילות מצד הסניף לקראת האסיפה הכללית של  .א
 .ההתאחדות

הועדה תפנה בכתב לכל חברי הסניף ותרכז הצעות מועמדים לכל מוסדות הסניף  .ב
הצעות כאמור . של הסניף ר הסניף לועדת ביקורת"לם להנהלת הסניף ליווההתאחדות בכל

יום לפני כינוס האסיפה הכללית ולאחר מועד זה לא ניתן יהיה להציע  7יתקבלו עד 
 . כמפורט בתקנון ההתאחדות, או אחרים/מועמדים נוספים ו

ב חתומה ר הסניף לצרף להצעתו הסכמה בכת"על כל חבר המבקש להציע מועמד לתפקיד יו .ג
 .מחברי הסניף התומכים במועמד המוצע 10י המועמד וחתימות של "ע

ר ועדת הכספים של "י הנחיות יו"הועדה תקבע את מספר הנציגים במוסדות השונים עפ .ד
 .כמפורט בתקנון ההתאחדות, ההתאחדות

 .הועדה תציע להנהלה את נוסח ההזמנה וכן את הצעתה לגבי אופי האסיפה .ה

וכן תקבע את נוהלי ההצבעה וכל הסידורים הטכניים , ב ועדת הקלפיהועדה תציע את הרכ .ו
 .י האמור בתקנון זה ובתקנון ההתאחדות"הקשורים בכך והכל עפ

הועדה תקבע את מועד סגירת ספר הבוחרים על פי הנחיות היועץ המשפטי של התאחדות  .ז
 . התעשיינים

 
 
 הזמנות 4.4

 
ההזמנות . או בשמו מנה חתומים בידי מנהל הסניףבי הזבמכת יפה הכללית יוזמנו כל חברי הסניףלאס

לפחות , י כתובותיהם הרשומות בסניף"עפ, םתפרטנה את סדר יומה של האסיפה ותשלחנה בדואר לחברי
 .ני יום האסיפהשבועיים לפ

 
 

 מנין חוקי 4.5
 
מכלל חברי הסניף אם באופן  50%י נוכחותם של "ע המנין חוקי לקיום אסיפה כללית יתהוו .1

תדחה האסיפה בחצי שעה , באין מנין חוקי. בפרק זה( ב) 4.5כוח כאמור בסעיף  י בא"עאישי או 
 .ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים

י אחד הבעלים או חבר מועצת המנהלים או "רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית ע חבר הסניף .2
רטיס הצבעה או המנהלים בתנאי שאותו מנהל הינו עובד חברה ונציג כאמור יקבל כ, שותפים

 .ויהיה בעל זכות הצבעה באסיפה
 .חבר שאינו תאגיד אינו יכול למנות בא כוח ועליו להשתתף באסיפה בעצמו .3
שותף ומנהל / נציג חבר רשאי להצביע בשם כל החברות שבהם היינו בעלים וחבר מועצת מנהלים .4

 .רות בסניףעובד חברה ואשר הנן חב
 
 



 סניף דרום

 

 ניהול האסיפה 4.6
 
י "י חבר ההנהלה שיתמנה לכך ע"עדרם ער הסניף או סגנו ובה"י יו"סיפה הכללית תפתח עהא .1

 .ההנהלה
 .את מזכירות האסיפה יהווהאשר  סגןר לניהול האסיפה ו"האסיפה הכללית תבחר ביו .2
כפוף לכך יקבע סדר . לה יכלול בחירות של מוסדות הסניףסדר יומה של האסיפה הכללית הרגי .3

 .י ההנהלה"יומה של כל אסיפה כללית ע
על כל משתתף . הועדה המכינה תמסור את כל ההצעות שהיא ריכזה לידי נשיאות האסיפה .4

את הצעתו בכתב לנשיאות האסיפה  שברצונו להציע הצעה להחלטה להגיש באסיפה הכללית
 .בזמן שיקבע על ידיה ושיוכרז על כך באסיפה

ת אנשים כל משתתף באסיפה הכללית המבקש להציע הצעת החלטה שאיננה קשורה לבחיר .5
 .לתפקידים יגיש הצעתו בכתב למזכירות האסיפה אשר תביא אותה להצבעה

 
 הצבעות 4.7

 
ההחלטות באסיפות הכלליות יתקבלו ברוב קולות של החברים הנוכחים והמצביעים ובמקרה  .1

 .ר האסיפה קול מכריע"של קולות שקולים יהיה ליו
או  אימון או לשחרור איש-אי וכן הצבעה בהצעת , ההצבעה בדבר בחירת אנשים לתפקידים .2

אם לגבי בחירת אנשים לתפקידים קיימת . תהיה חשאית -אנשים הממלאים תפקידים בסניף
וכן תוכל , כי ההצבעה תהיה על ידי הרמת ידיים, מותר לאספה להחליט, הצעה אחת בלבד

אם יוחלט על כך בלי כל , ל"האסיפה לקיים את ההצבעה בהרמת ידיים בכל מקרה אחר כנ
 .התנגדות

, ההצבעה בכל עניין אחר העומד לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית תתקיים על ידי הרמת ידיים .3
 20%ר האסיפה לקיים הצבעה חשאית או שדרישה לכך תבוא לפחות מאת "אלא אם כן יחליט יו

 .מהחברים המשתתפים באסיפה
 

 מוסדות הסניף:  5פרק 
 

 כללי 5.1
 

 .וההנהלה ר הסניף"ניהול עניני הסניף הוא בידי יו .1
 .היא בידי ועדת הביקורת הביקורת על פעילות הסניף .2
אשר תפקח  על הוצאת , הינו בידי  ועדת הכספים של הסניף עריכת והכנת תקציב הסניף .3

 .התקציב
 . הסניף ר"יוהסניף בנשיאות יהיו  נציג .4
ו המשמשים כנציגיו במוסדות כלשהם יכהנו א ם הממלאים תפקידים במוסדות הסניףכל החברי .5

 .בתפקידם עד שיבחרו אנשים אחרים תחתם
הפועל או כחברים או  דכחברים בנשיאות או בווע י הסניף"מונו או הומלצו ע, נבחרוחברים ש .6

מוסדות הסניף ולדווח  חייבים לפעול לפי ההנחיות של, נציגים במוסדות אחרים כלשהם
 .הם ופעולות המוסדות בהם הם משתתפיםעל פעולותי למוסדות הסניף

ואשר נעדר , במוסד כלשהו הממלא תפקיד באחד ממוסדות הסניף או משמש כנציג הסניף חבר .7
תיפסק חברותו באותו מוסד , משלוש ישיבות של אותו מוסד מבלי שתהיה לו סיבה מספקת לכך

 .על פי החלטת ההנהלה ובמקומו יבוא חבר אחר בהתאם לתקנות אלו
 .נשים ולא פחות מאישה אחת 10%ימנו לפחות  ת הסניףמוסדו .8
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ר הסניף הינו "היה ויו .ח מכסת הסניף"נשיאות ההתאחדות ע ר סניף חבר איגוד יהיה חבר"יו .9
ר הסניף חבר בנשיאות ההתאחדות במכסה כאמור בתקנות "ל יהיה יו"כנ חבר באיגוד

 [.1]  5.3סעיף  5ההתאחדות פרק 
 

 סניףר ה"יו 5.2
 
ר התפנה לרגל "אם מקומו של היו. י האסיפה הכללית הרגילה"ייבחר ע ר הסניף"יו .1

ר במידה ונבחר שכזה עד "הרי יכהן במקומו סגן היו, התפטרותו או מסיבה אחרת ,פטירתו
ר "במידה ולא נבחר סגן יו. ר הסניף"מ יו"אה וישא את התואר מלאסיפה הכללית הרגילה הב

 .ר זמני"תבחר ההנהלה מבין חבריה יו
יכולה האסיפה הכללית הרגילה לבחור בו ,  ר הסניף"כהונתו של מי שכיהן כיו יימה תקופתהסת .2

אלא אם כן חלה הפסקה בכהונתו של לא פחות , שנית אך הוא לא ייבחר בפעם השלישית
 .אחרי הפסקה זו תראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה .משנתיים

הוא , ש ומנהל את הישיבות של ההנהלההוא יושב רא, כלפי חוץ סניףמייצג את ה סניףר ה"יו .3
וכן  סניףיהיה אחד מבעלי זכות החתימה ב סניףר ה"יו. אחראי לבצוע החלטות ושל ההנהלה

 .תהיינה לו שאר הסמכויות המפורטות בתקנות אלו
לבקשת . י ההנהלה מבין חברי ההנהלה"ר אשר יבחר ע"רשאי לבקש בחירת סגן יו סניףר ה"יו .4

 .לבחור מבין חברי ההנהלה סגן שניר רשאית ההנהלה "היו
ר וכן "י היו"ר בתפקידים שונים שיוטלו עליו מידי פעם בפעם ע"הסגן ימלא את מקומו של היו .5

 .ישב בראש ישיבת ההנהלה בהעדרו
הכספים  תחבר ועד סניףר ה"בנשיאות ההתאחדות כמו כן יהיה יו הסניף נציגסניף יהיה ר ה"יו .6

 .של ההתאחדות
 

 ההנהלה 5.3
 

 :תהיה מורכבת סניףהלת ההנ .1
 .סניףר ה"מיו .א
 .י האסיפה הכללית"חברים נוספים שייבחרו ע 11 .ב

 .ר באישור ההנהלה"י היו"חברים אשר יקבעו ע 3 .ג

ל כ, ר בסניף"סניף שכיהן בעבר כיוכל חבר , כמו כן יוזמנו לישיבות ההנהלה ללא זכות הצבעה .2
 .זמן שהוא קשור במפעל חבר בסניף

את ההנהלה הנבחרת  ר הסניף"הכללית הרגילה ייכנס יו י האסיפה"לאחר קיום הבחירות ע .3
 .הרגילה הכללית יום מתאריך קיום האסיפה 21יאוחר מאשר  לא, תה הראשונהלישיב

תהיה ההנהלה מוסמכת  ,שהיא החדל חבר שנבחר כחבר ההנהלה לכהן בתפקיד זה מכל סיב .4
 .בחבר אחר תחתיו מבין חברי הסניף לבחור

 .פעמים בשנה 6-אך לא פחות מ, ר "לישיבות מדי פעם ופעם לפי הזמנת היוכנס תההנהלה ת .5

ההנהלה תתקבלנה ברו ברגיל  החלטות. חברים 1/3המניין החוקי לישיבות ההנהלה יהיה לפחות  .6
ר או לסגנו כאשר הוא המנהל "ליו הבמקרה של דעות שקולות יהי. י הצבעה בהרמת ידיים"עפ

 .קול מכריע, את הישיבה

בהתאם להחלטות האסיפה הכללית מבלי  ההנהלה לנהל את כל ענייני הסניף יה שלמתפקיד .7
 :לגרוע בכלליות הוראה זו תהיה ההנהלה מוסמכת

 .על כל מוסדותיו לפעול בשם הסניף ולהסדיר את כל ענייני הסניף .א
 .לקבוע את תוכנית העבודה של הסניףו לאשר את תקציב הסניף .ב

תאחדות במידה הוה בועדות ובמוסדות השונים של הסניף להרכיב למנות את הנציגים, לבחור .ג
 .ואינם מוטלים על מוסדות אחרים לרבות הוועדות הקבועות והמקצועיות של התאחדות 
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ר ועדת "ר הסניף ולמנהל הסניף וליו"יך איש או אנשים לחתום בשם הסניף בנוסף ליולהסמ .ד
 .פעולה מסוימת לי או לצורך פעולות מסוג מסוים או לצורךהכספים באופן כל

מוסדות ציבוריים וממשלתיים למיניהם ובכלל זה להמליץ על למנות נציגים בועדות ו .ה
 .מועמדים למינויים ממשלתיים או ציבוריים כלשהם

 .הבעיות והעניינים המתעוררים מדי פעם ופעם, בכל השאלות לקבוע את עמדתו של הסניף .ו

 .למלא את כל יתר התפקידים המורטים בתקנות אלו .ז

המנהל יפעל לפי . ישתתף בישיבות ההנהלה בתוקף תפקידו בזכות דעה מייעצת נהל הסניףמ .ח
 .דאג לביצוע ההחלטות מוסדות הסניףוי, הנחיות ההנהלה ובכפיפות לה 

 
 ועדת הביקורת 5.5

 
או יותר לפי החלטת האסיפה , חברים  2מספר חברי ועדת הביקורת יהיה לפחות  .1

 .הכללית הרגילה
ה הכללית הרגילה מבין חברי הסניף י האסיפ"ר שלה יבחרו ע"והיוועדת הביקורת  .2

ח ביניים "דו ר הסניף"הועדה רשאית למסור ליו. והיא תבקר את פעולות הסניף
ח סופי לאסיפה הכללית "והיא תמסור דו רוף המלצותיה ביחס לפעולות הסניףבצי

 .ת הביקורתי ומבין חברי ועד"ועדת הביקורת יבחר ער "ממלא מקום יו. הרגילה

 .עה מייעצתיאו ממלא מקום יוזמן לישיבות ההנהלה בזכות ד, ביקורת ר ועדת "יו .3

 .חברי ועדת הביקורת לא יוכלו לכהן כחברים בהנהלה .4

 בועדת הביקורת של ההתאחדות ר ועדת הביקורת של הסניף יכהן כנציג הסניף"יו .5
מלא ממנו לשל ההתאחדות במידה ונבצר  ממלא מקומו יחליפו בועדת הביקורת

 .תפקיד זה
 

 ועדת הכספים 5.6
5.6.1 

 .חברים  או יותר לפי החלטת ההנהלה 3מספר חברי ועדת הכספים יהיה לפחות  .א
 .י ומבין חברי ההנהלה"ר שלה ייבחרו ע"ועדת הכספים והיו .ב
לפקח על דרכי , יש לאישור ההנהלה את תקציב הסניףתפקידי ועדת הכספים הינם לערוך ולהג .ג

הצעת התקציב תוגש לפני תום שנת הכספים הקודמת לשנת הכספים . הסניף הוצאות תקציב
 .י הנהלת הסניף"עולה שתוטל עליה עלבצע כל פ, לגביה מוגשת הצעת התקציב

 .ם יהיה בעל זכות חתימה בשם הסניףר ועדת הכספי"יו .ד

יות אחרת בשם הסניף יהיו תקפות המחאות או כל התחייבו, ת תשלום וחתימה על הורא .ה
כחתימה ראשונה בצירוף חתימה  בחתימה משותפת של מנהל הסניף, ייבנה את הסניףותח
ר ועדת הכספים או אדם "יו,ר הסניף "יו. ת אחד מבין בעלי התפקידים הבאיםשל לפחו השניי

 .י ההנהלה"אחר שיוסמך לשם כך ע
 

 ועדות 5.7
לה על ח להנה"תמסורנה דו י הנהלת הסניף"שיוקמו ויורכבו ע כל הועדות הפנימיות .1

 .פעילותם
רשאים להשתתף בכל ועדה שתוקם  נציג וועדת הביקורת ומנהל הסניף ,סגנו, ר הסניף"יו .2

 .בתוקף תפקידיהם
 
 

 שינוי תקנות: 6פרק 
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 2/3ויתקבל ברוב  אישור של האסיפה הכללית של הסניף כל שינוי בתקנות אלו טעון .1
אלא אם כן , לטה כזאתבתנאי שלא תתקבל הח, מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה 

האסיפה רשאית  .נושאי השינויים המוצעים כלולים בהזמה לאותה האסיפה או צורפו אליה
 .לדחותה או לשנותה כפי שתמצא לנכון, לקבל את ההצעה 

 .תקנות אלו וכן כל שינוי שלהם טעונות אישור נשיאות ההתאחדות .2
אלו לבין הוראה מתקנות תקנות  מובהר כי במקרה שתתגלה סתירה בין למען הסר ספק .3

 .ההתאחדות יהיו הוראות תקנות ההתאחדות קובעות

אלא רק ,  לית של הסניףי האסיפה הכל"לתוקפן ביום קבלתן ע התקנות אלו לא תיכנסנ .4
 .י נשיאות ההתאחדות"לאחר אישורם ע

 
 
 
 

 שונות:  7פרק 
או , זה ףהתאחדות או שממלא כל תפקיד בסנישל הלסניף דרום  כל אדם המתקבל כחבר .1

כאילו התקבל ,ויותיו המלאותוימשיך לכהן בסמכ מטעמו בהתאחדות ייחשב כחבר בסניף
 .ונבחר או התמנה בהתאם לתקנות משנה אלו לסניף

יוכל להמשיך ולכהן  תאחדות ונבחר לאחד ממוסדות הסניףשחדל להיות חבר בה סניףחבר  .2
 .חודשים 6-תר מ ולא יו ר הסניף"י החלטת יו"באותו מוסד לפרק זמן סביר עפ

 
 
 
 
   

 


