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 ת ק נ ו ן 

 
                                                            י: כלל1פרק 

 
                                                               שם    1.1

 
 ")   דותלהלן ""ההתאח(יינים בישראל שם האגודה הוא: התאחדות התעש

 
    MANUFACTURERS' ASSOCIATION OF ISRAEL בשפה האנגלית: 

 
                                                   מטרות ההתאחדות    1.2

 
ת מטרות ההתאחדו .יטק בישראליוהה התעשיהשל    היציג וןארגהא  הי  התעשיינים ותדחתאה

 :לפעול הינן
 התעשייה בישראל;   וחיזוק לפיתוח 

 ; שייהחברות התעולקידום התעשיינים 
 הארץ;  להגן על תוצרת

 ;יהייצוא הישראללעידוד 
ם, שלטונות לטונות  מרכזייממשלת  ישראל, ש  :ניפב םולייצוגבישראל  םיניתעשישל ה לאיחודם 

  ;יהםרגוני עובדים ומוסדותם, אהן פרטייבוריים והן צי -ספים כומוסדות כלכלה  מקומיים,
 ולמשק; ייה ליזום פעולות  חקיקה בעניינים  הנוגעים לתעש 

 ארץ;ל-ל  ובחוץארגונים  בישראבפני מוסדות  ו לייצוגם
 ;העסקי רצוג המגזילי וחללא מטרות רו ויותשותפ יםלהק

  .לנכון דות תראהמדי פעם, כפי שההתאחהתעשיינים  רשירותים לציבו פקלסח ולפת 

 
                                                 ת ההתאחדותויוסמכ    1.3

 
 ות: אהבת ו להתאחדות הסמכויומטרותיה יהי שמתלהג

 

ן חסים בייהזה, לפעול להסדרת  ובכלל -ה גע ליחסי העבודה בתעשיית בכל הנווינבצע מדיול לקבוע •
  וניהם.ם וארגהעובדי התאחדותם לביןתעשיינים וה

 

ולפעול להגברת  ר, בניהול התעשייתי ובשיווק,צויקדמות בישיטות מתו חדשנותסת נכלפעול לה •
 .העבודה בתעשייה פריון

 

  המדעיים, הכלכליים יים,ותים בתחומים הטכנרישולמתן  עוץליית יים מוסדולהקים ולק •
       יה חדשים.של מפעלי תעשי קיימים, למשקיעי הון וליזמים יםעלפמלסייע  ל  והפיננסיים, כדי

   

 

 סקרים,  מחקרי  ובכלל זה: ליזום ולערוך -ת מוצרי התעשייה הישראליל דד יצוא שלסייע ולעו •
  .לארץ-ובחוץ ירידים בארץבו תערוכותף בשתתם לתמוך ולהג-שוק,  כמו

 

 .לארץ-ובחוץ הישראלית  בארץ  יהישלמען  התערה  והסבציבור   יחסי לנהל   •

 

  ת.דות להכשרה מקצועיולתמוך במוס סדליי •

 

ים ות, בגין נזקים הנובעים מסכסוכדחאתחברי הה שכספיה ישמשו לפיצוילהקים  ולקיים  קרן  •
 .ביחסי עבודה
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  .התעשייה לענפיה ולהשתתף בהן למען פיתוח  ע  בהקמתןיילסת  מותוע או  תחברו לייסד  •

 

                     דות.אחהתחברי הדית להד זרהעלסדות ם מולהקי •

 

                                               .יהתעשי-אזורילסייע  בהקמת   •

 

כלה והש תרבות סדותומ וכל מינילייסד ולתמוך במוזיאונים, ספריות, מעבדות, מועדונים  •
 שייה.עתהקשורים ב

 

הכספים או תשלום  אתח נות, ולהבטיטחוא בללנות או חולוואות כנגד בטלהשיג כספים או ה •
 יס, כולל נכקצתםכולם או מ נכסי ההתאחדות, ד עלידי ערבות, משכון או שיעבו-הלוואות עלה

 הנ"ל. תמהביטחונואחד  לולפדות כ - ומטלטלים ניידי–דלא 
 

 תאחדות.הה במסגרתים שונ מיםפורוים להק  •

 

  לארץ.-בחוץוהן   ץארב תאחדות, הןת ההמטרו ת להשגתונכועולה אחרת המלעשות  כל  פ •

 
                                           אישיות משפטית -ההתאחדות   1.4

 
 ה משפטית.ובה, זכות ופעולהכשרה לכל חות  משפטית ישיהיא  א תודחאההת
 קשרלהת ,החוקיים הכוח-ידי באי-עללעיל, רשאית ההתאחדות,  ות  האמור רוע  מכללילג  מבלי

ם, קרקעות, הוא  נכסיופן  שבכל  א ת, לקנות, למכור, לרכוש ולהעבירייבויוובהתח יםוזבח
יע  בכלל זה, להופ –חרת  הקשורה  בענייניה א  ה משפטיתפעולכל  ות, ולעשותזכויאו  ןמיטלטלי
  רגותיהם.דללסוגיהם ו הדין-פט ובתישמה-בכל  בתי

 
 

                                                           רות : חב2פרק 

 
 

                                                         קבלת חברים 2.1

 
אגוד ה מנהל. ת, ההייטק והתשתיועשייהענפי התחברה מ ל כלתקבלה הלבהתאחדות יכוכחברה  

צאו יושהתקבלו  יםחברבדבר ה לת ההתאחדותלת האגוד ולהנהח דו שנתי להנהימסור דו"
 גוד.מהא

 

 
 תיםעמי 2.2

 

 

 םעמיתי לתקב .א
 

, פי התעשייהמענ חברהכל   ,חברהאליו משתייכת ה וד, לפי החלטת מנהל האיגהתקבלל הכעמית  יכול
         המפורטים להלן: הלמאחד בא תנכללאשר  טק והתשתיותיההי

 

  .בשליטת הממשלה ההינ .1

 

  .מושב שיתופיבשליטת קיבוץ או  ההינ .2

 

 .רה זרהבחשליטת ב ההינ .3

 

  .אישיים י עבודהפי הסדר מועסקים  על  םימרבית  העובד  הב  חברה .4
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לו שהתקב עמיתיםבדבר ה וד ולהנהלת ההתאחדותגדו שנתי להנהלת האמנהל האגוד ימסור דו"ח 

 ד.מהאגו ואויצ
 
 וחובת עמיתים תזכויו .ב

 
ל החובות, יהיו חייבים בקיום כומהחברות בהתאחדות עמיתים ייהנו מכל הזכויות הנובעות  .1

  .שבמפור מר אחרתאם נאאלא 
 

 תמו בין ההתאחדותיחם שנחתמו או ילהבדיל מחבר, על עמית לא יחולו הסכמים קיבוציי .2
 .גיםיצי םלארגוני עובדי

 
ת בודה או במוסד אחר של ההתאחדודת העועבות החלטות בלרב בקה מעולא יהיית העמ .3

 העבודה. ת או ליו"ר ועדנשיא ההתאחדות לא יוכל  להיבחר ל  ,וכן –חסי  העבודה בעניין  י
 

 
                                                   וערר ועדת חריגים 2.3

 
גוד ויו"ר האי ספים, ראש אגף כת כספיםר ועד, יו"התאחדות"ל הממנכ בים שתורכועדת חריג

 אות:יות הבלת הסמכועב ונה, תהיהחברה הנדלנטי הרלוו
גם באם לא עמד בתנאים  עתה  צירוף חבר התאחדותפ שיקול דחריגים ע"ים לאשר במקר .1

 .2.2ו 2.1 עים בסעיפיםובהק

 .שנתיים ה עלתעל אלופה שלתקר, שלום דמי חבתלדרים מיוחדים סהלאשר  .2

לפני  הדמנים לוועמוזרים/עמיתים אשר חבל חבר שובות דמי ם כספיים בגין חהסדריוע לקב .3
 .מההתאחדות םיאתיצ/אתםהוצ

   . תותאחדשהוצאו מהה אור/עמית עבור חברות שלא התקבלו כחב ת עררכהן כערכאל .4
   

                                                  
 

                                                        פרישת חברים 2.4

 

אליו גוד האבכתב למנהל  ךחדות יודיע על כרותו בהתאחבר או עמית המבקש להפסיק את חב .1
חודשים ממועד  6רותו תפקע בתום בח. םיפאגף הכסלההודעה  ביר אתעיהאיגוד  מנהל. משתייך

 ני סוף השנה הקלנדרית השוטפת.לת הבקשה, אולם לא לפקב

 

-בות דמילהתאחדות, לר בותיווחלכן את כל  לשלם  קודם  תהתאחדוורש מהפה  או עמית רחב  לע .2
רק זמן קצוב וך פיו תתווביתרת ח סלקית חייב למעההחבר/ .בה פרש לשנת הכספים איםלמהחבר 

 כספים.שייקבע ע"י אגף 

 

ו. הנ"ל יתל זכויופאו כיוק -רצופות  ייםשנת רחבר עבו יילם דמר לא ששא ההתאחדות עמית/חבר .3
טומטית יגרע אולא יופיע, י להלן. אם 2.3ערר כאמור בסעיף ו גיםחריני ועדת פיע בפיוזמן להו

אחדות לפגוע בזכות ההת ילמב זאת, מנתועד הזיום ממו 60ם חדות בתוההתא ממצבת חברי
ים בה חדל כספד סוף שנת ההמגיעים ממנו ע, ות, לרבות דמי החברחדובותיו להתאכל ח ות אתבגל

 .ההתאחדות להיות חבר
 

 

 
                                                          חבר כבוד 2.5

 
  .ניםתעשייעצת הומ החלטה של יפ-חבר  כבוד על ם  מעמד  של לאד ק ינאית  להעשרההתאחדות  
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                                                       זכויות החברים 2.6

 

 .עולותיהפההתאחדות ו ישירותהנה מיי ותהתאחד כל חבר .1

י, של האיגוד ועקצמה הענףת, של ההתאחדוות  כלליות  של פיתתף  באסזכותו  של  חבר  להש .2
מים וצועיות והפורהמק ועות,ועדות הקבווכן ב א נמנהעימם הו מרחבהושל  המקצועי

  .שבהתאחדות

 .חבר קול אחד ת יהיה לכלבכל ההצבעו .3

אם , חדותאתבה סד כלשהותמנות למואו להלהיבחר  ור,לבחחבר  ההתאחדות  יהיה  זכאי  .4
הרגילים, כפי  םייהחבר המינימלא פחות מדמי בעו לחברתו ולדמי החבר שנק שילם את

התמנות למוסד ים להיבחר או לכאז .דותשל ההתאח ת הכספיםי ועד"ע תעעת לשייקבעו מ
ובד הל שהינו עמנו )דירקטור(, שותף, א ת מנהליםבהתאחדות: בעלים, חבר מועצלשהו כ
ניתן  הםב )ועדות מקצועיות( 9בפרק  9.2מינוי בהתאם לסעיף  ונה אוהכנו ג לכך היחברה. חריה

מומחיות מיוחדת  ילעו בפשיים אוחמקצועות בעלי  םניהים שנות נציגי חברלבחור או למיהיה 
דבר ב הכספים גףל אמנהאישור  וכיו"ב(ר )עו"ד, רו"ח, הגדרה כאמועונים על האשר אינם 

 ת לכך.וכחה מכרעש הישמ  2.7 י סעיףפלבר ל חתיו שילוי חובומ

 תסגרמבלל ייכלא  לעיל 4חברתו כאמור בסעיף בעו לדמי החבר שנק חבר אשר לא שילם את .5
 4ק וד כאמור בפרת נציגות האיגיך לצורך קביעא משתייגוד אליו הואהל יחסי שמשקל הה

  ב'. – 9.2' ב – 9.1ף סעי 9רק וכן בפ' ג – 1 5.3ף סעי 5ב', ובפרק  – 1 4.2סעיף 

 

                                                       יםבות החברוח 2.7

 

פים של י ועדת הכסיד-עליו על לטשיוחיוב  חבר לפי ידמ םלשל חדותאתהר הל חבעל כ .1
 ות.י ההתאחדככל האפשר, שתחול לגבי כל חבר ידה,תאחדות, לפי שיטת חישוב אחהה

דת עויהיו באישור נתיים, תעלה על שר, לתקופה שלא דמי חב םשלוים לתוחדמי הסדרים .2
 .2.3חריגים שבסעיף ה

  שללהחלטות   ישמעת  אלה ותקנות המשנה ולהאת  הוראות  תקנו  על  כל  חבר  לקיים .3
  התאחדות.ה דות מוס

סלולים באחד מהמ יםשל המעסיק בקרן הדדיתות  להיות חבר דעל  כל  חבר  ההתאח .4
  דות.חאתו בהתרוחב תע לבכ קרן קבועים בה

 

 
 

                                                   ות כלליות פיס: א3פרק 

 
                                                   תפקידים וסמכויות  3.1

 
ודות  מדיניותם ויס את לקבועתה מכותאחדות ובסיון  של ההיא  המוסד  העלההאסיפה  הכללית  

להתאחדות, לאשר  הנוגעים העניינים  להחלטות בכ ל; לקבסדותיהדות ומוחאשל ההתם יהלותועפ
 ות.דחההתאנשיא ת וכן  לבחור א - מועצת התעשיינים ידי-משנה, שהותקנו על-נותתקנות ותק

 
                                                       מועדי האסיפה  3.2

 

  הנשיאות. ע על ידיבקד שיי, במועוש שניםלשם אחת לייתתק הלת  הרגיהאסיפה  הכללי .1

 

יפה  מתקיימת אס רט לשנה שבהם לפחות אחת לשנה, פשלא מן המניין תתקייללית  יפה  כסא .2
לפי , או ייניםמועצת התעשלטת חת שלא מן המניין לפי הייפה כללסאונס כן תכו . כמרגילה

  תאחדות.ההאה חברי ות ממחפשל לא  דרישה חתומהלפי  ת, אויאוהנש חלטתה
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                                                         מכינה הדוע  3.3

 

ית  ואת  סדר  ללהכ האסיפה ן אתלהכי דהה מכינה שמתפקילקראת כל אסיפה כללית תיבחר ועד .1
יא שנלכהונת המכינה הצעות מועמדים  דהוועילה תרכז הה כללית רגלקראת כל אסיפ  יומה.

  תאחדות.הה
 
 

  :מןיהיה כדלק ההמכינוועדה הרכב ה

 
 חבריה.ידי הנשיאות מבין -ו עלבחרשייים רבשני ח  

 
 חבריינם אשו ריחבין מב ת התעשייניםעצמוידי -שלושה  חברים  שייבחרו  על  
 הנשיאות.      
 
 הקיימים בהתאחדות. יםועיהמקצ האיגודיםמכל  אחד משייבחר    אחד  חבר                     

              

 

ראש הוועדה -בה ביושהראשונ ותבחר בישיבתהחדות ההתא ל "מנכזמנה של כנס לפי התתדה ועהו .2
  ובסגנו.

 

תו  להצע ףלצר ,שיא ההתאחדותנת נלכהו עמדומינה ה המכעדוומבקש להציע לעל כל חבר, ה .3
ד  מעמכים במוהתות ודהתאחי החבר חתימות של חמישיםומד המועידי -ה עלבכתב חתומ הסכמה

י לפנ יום 45  דע או לראש אגף כספים כ"ל ההתאחדותמנל יש להגישאת ההצעה   ידו. ע  על המוצ
 כינוס האסיפה הכללית.

 
                                                             הזמנות  3.4

 

  חדות.תאההכ"ל נמ בידי חתומים במכתבי הזמנה תאחדותההרי חב ית יוזמנו כלה כלללאסיפ .1
פי -על  לחברים ליימאו בבדואר    הלחנישות מה של האסיפהיו טנה את סדרות תפרההזמנ

ר פה. כן תפורסם מודעה בדבאסיעד הי מויום לפנ 30  דות, לפחותובותיהם הרשומות בהתאחכת
  .סיפההא םי יושלושה ימים לפנמר וחיאא ם ליומיי םעיתוני בשני תלפחו פהיסם האקיו

 
חבר   שילם דמי  שלא ת תעמוד גם לחברל ההתאחדוסיפה הכללית שלא מוזמן להיות   תכוהז .2

יה זכות א תהזו לי פיסקה לחבר שהוזמן לפיים לפני קיום האסיפה. שנת במשך   תולהתאחד
 השנקבעו ע"י הועדפי , כברח מין דחובותיו בגיע את ראלא אם פ בעה,יס הצהצבעה ולא יקבל כרט

 .כל המאוחרה הכללית, להאסיפמועד  ם לפנימיי  3עד  המכינה,

 
 וזכויות הצבעה וקימניין ח  3.5

 

אחדות. באין  ההת חברי  מכל 50%יהיו נוכחים  ית יתהווה  כאשרללאסיפה  כ לקיום יקומניין ח .1
  .פיםמשתת פרמסכל י שעה ותהיה חוקית בצפה   בחיסהא  תידחהמניין  חוקי  

 

 המנהליםמועצת  עלים, חברידי אחד הב-ית עלהכלל הצג באסיפמיוות רשאי להי תוחבר  ההתאחד .2
 יהיה בעלס הצבעה וכרטי יקבל ,רנציג כאמו החברה. דו מנהל,  שהינו עובשותף  א ,קטור()דיר

 .הכלליתה באסיפה צבעת הזכו

 

 בעצמו. ה יפסבא יו להשתתףכוח ועל - באלמנות  יכולאינו חבר שאינו תאגיד  .3
 
ד ף/מנהל עובהלים/שותבר מועצת מנהוא בעלים/חשבהן ברות חהבשם כל להצביע שאי ר רבחנציג  .4

 יינים.שעתר הן חברות בהתאחדות הה ואשחבר
 

                                                       יפהל האסוהני  3.6

 

 פה"(.ת האסיואי"נש :יפה )להלןאסה ליהוסגנים לנ ראש ושני-בחר ביושבת  יתהכלל האסיפה  .1



 
9 

 

"ר ודו"ח י ,לנכ"מקירת ועדה המכינה ויכלול בין היתר סע"י היקבע  כלליתיפה סאשל  הסדר יומ .2
 ת.דוא ההתאחות לנשירילית רגילה גם בחלכ יפהת ובאסיקורועדת ב

 
 לידי הועדה יפה,ם האסה, טרללית, יגישעה להחלטת האסיפה הכנו להציע הצשברצוחבר  לכ

 כזה.עות שרפה את כל ההצהאסי די נשיאותתמסור לי המכינה הוועדה .הכינהמ
 

  .כל ההצעות שהוגשו לה לית אתי האסיפה הכלסיפה תביא בפנאהנשיאות   .3

 

 

 
                                                             עותהצב  3.7

 

במקרה  והמצביעים.  חיםרים הנוכהחבשל ולות רוב קקבלנה בת תתהכלליו ות אסיפת  בלטוההח .1
  .ריעכמ סיפה קולראש הא-ליושב היקולות שקולים יהשל  

 

 -ת איעבר הצבד תכללי סיפהוהצבעה בא בר  בחירת אנשים לתפקידיםית  בדה  כללבאסיפ הצבעה  .2
  .חשאית תהיה - תומתפקידם בהתאחדם שישחרור אנן או אמו

 
ל ה רשאית  להחליט עד, תהיה האסיפלבב עה אחתהצ היהדים תלתפקית אנשים חירי בלגב כאשר

בהרמת ידיים בכל הצבעה לקיים  את  ה האסיפה רשאית הם. כן תהית ידייה בהרמעבצקיום הה
  .התנגדות בלי כל ךכעל  יוחלטרה אחר כנ"ל, אם מק

 

ם ם, אלא אידיי בהרמת תיערךללית כהבאסיפה להחלטה ו לדיון דר  העומעניין  אח  ההצבעה  בכל .3
 םחברי 25ת בוא מאלכך ת השילקיים הצבעה חשאית, או שדר ראש האסיפה-יושביט כן יחל

  .פההמשתתפים באסי
 
 
 
                                    מועצת התעשיינים: 4ק רפ

 

 
                                                   וסמכויותדים תפקי  4.1

 

 של ןועליהכמוסד  מועצת התעשיינים תהתאחדות, משמשת של הרגילויות הכללפות הבין האסי .1
  תאחדוההת

 

 :דים הבאיםהתפקי יתר, אתבין המלא, ת שייניםעתמועצת ה .2

 

  .9.2ף סעי ,9ט בפרק יין כמפורנורך והעצהלפי יות, בחירת יו"ר ועדות מקצוע •
 

 עשייניםמועצת התת על רתם מוטלבחי, שיםשנפים והאת,  הגוהמוסדו  רבחירת  ית •
 .ןהו על פימשנה א-אלה, בתקנות אמור בתקנותאם לבהת

 

  .בהתאחדות ים הסדרהטעונ בכל הענייניםם לתקנות אלה אתמשנה בה-נותת תקהתקנ •

 

  .תתאחדואישור תקציב הה •
 

 והשעה םוהי ירים בעניינחבה ם מקצועיים שלים פנימיינבמה לדיו •

 

  .נהמש-תקנותאו ל תקנותלהתאם דים ביקפיתר התמילוי  •
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 םתעשיינימועצת ההרכב ו  4.2

 

 :םמהחברים הבאי תבה מורכיהת מועצת התעשיינים .1

 
  אחדות.א. נשיא ההת

 
 לם היחסי.קעפ"י מש ,חדותבהתא בחרו ע"י האיגודים הענפייםגים אשר ננצי 50ב. 

בין לרים, ר החבפסיגוד במשל כל אהיחסי  וקהממוצע שבין חלא הוחסי משקלם הי
  אחדות.ום דמי החבר להתגוד בתשלהאישל יחסי לקו הח

 
  .תג. כל חברי הנשיאו

 
לכהן במועצה כחברי כבוד  ימשיכולה ברציפות, שנה ומע 30צה עוהמכהנים במ בריםד. ח

 ב..1 4.2יף עעל פי ס ונבחרגים שנציבנוסף ל
 

המלצת נשיא עצה בומו ע"י הר יאושרמשך, אשההב פורום דור קרמ יםנציג 4ה. 
 .המשךה ורדר פורום דות ויו"ההתאח

 
של  ראש קודמים שבייו ןוכ לשעבר יםניהתעשי תצאש מועשבי רויו ההתאחדות אינשיו. 

 .תאחדותהם קשורים במפעל חבר בהים, כל זמן שוהמרחבהאגודים 

 
 
 :םאיים הב"י הכללפעב לעיל ייבחרו .1ף ם כאמור בסעייגי האיגודיישים נצמח

 
ר הנציגים לו בכל איגוד ומספ ריםספר  החבבדבר  מ עדת  הכספים ר  ויו"  רואיש .א

 .פרים האמוריםעת למסוכחה מכר, ישמש הםתעשיינימועצת הב זכאי כל איגוד

 

זכאי  אולו ה םר הנציגים על מספידומהאיג  דאח לכלע ודיי מנכ"ל ההתאחדות .ב
  .ר לעילומבהתחשב בא

 

 ותחירבב יניםמועצת התעשיוא זכאי בגים להם הית  הנצבחר  אד  יאיגוכל   .ג

בחירות   דים לענייןיגוהא לשפות . האסיאיגוד ותורכנה  באסיפה הכללית של איעשת
ה , בשנילהרגלית  הלכה  ההאסיפשבועיים לפני   נה  לא  יאוחר  מאשרתתקיימ אלה 

 . בה מתקיימת
 

  כלשהם  יםוד או איגודי איגו נציגחרלא נב נשיאותנה ע"י הרשאם  מסיבות שתאו .ד
לבחירתם  דע יניםישעמועצת התומותיהם ביישמרו מקכאמור,  ,שייניםלמועצת התע

 דים כאמור.וגאיגוד או האיע"י ה
 

ת מועצ. יםינהתעשי תצמועליגיו לפחות אישה אחת בתוך מכסת נצד יבחר כל איגו .ה
 .נשים 10%ה לפחות נמת עשייניםהת

 
 

 ת,  הרי סיבה אחר או מכל/התפטרותו ו ירתו,פט עקב התעשייניםצת מוער  של  חב  מקומו התפנה  .2
התפנה  יו, ואםבחבר אחר תחת רלבחו וד רשאייהיה האיגיגוד, ידי א-לע שאם נבחר אותו חבר

  .יותחאחר ת בחור חבררשאי ל  רבנבחר הח טעמוגוף מחבר אחר, יהיה המקומו של כל 

 
 
 .יצואיה יו"ר מכוןו י ועדת ביקורתשקיפים חברנו כמיוזמ עשייניםמועצת התלישיבות  .3
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                                                             יםנהל  4.3

 

ומה של תתחיל לאחר קי שהעצה חדכהונת מו תיים.יה בת שנהת מועצת התעשיינים תקופת כהונת .1
 אגודיםשל ה הרגילות תוילהאסיפות הכלשר תתקיים לאחר של ההתאחדות, א הכללית האסיפה

ל כ לנתם שוהכפת תקו םכאמור, תסתיי מועצת התעשיינים לש התנכהולת  עם  תחי .והמרחבים
היוצא  ייניםת התעשעצמוראש  -ל יושבתו שכהונופת קת, למעט מתדהקו מועצת התעשייניםחברי 

  .כאמור להלן בחירת מחליפיהם וזאת עד -והנשיא היוצא 

 

  שייניםעצת התעומפי הזמנת יו"ר  ננת להמכו התלישיבתכנס תה שדינים חישעמועצת תכל   .2
 .תילכלה פהיסך האמתארייום   30היוצא תוך 

 

נציגים ה 50מבין  ור, אשר ייבחסגןוש רא-יושב עשייניםמועצת הת ה המכוננת תבחר בישיבת .3
 ב'.– 1 4.2סעיף באמור כ

 

-על  ות  אוההתאחד אידי נשי-וזמן  לכך עלתש  תבכל  ע  יהנס  לישיבותכתת  יםינישהתע מועצת .4
 ששמ תלחודשיים, אך לא פחו מאחת  יאוחר  ניהם, לא, תוך תיאום ביעשייניםמועצת התיו"ר ידי  

  .ת התעשייניםעצמוחברי  15בכתב של  ותשאו לפי דרי פעמים בשנה,

 

י מבל  ,התעשיינים תצעמושל  ש  ישיבות רצופותחמב תףהשת שלא   ניםמועצת התעשייחבר   .5
וא ובמקומו יב יניםמועצת התעשיטת פי החל-חברותו על פסקלכך, תו מספקתה  סיב ולהיה שת

   .לעיל 2ה קספי 4.2 ףיבהתאם לאמור בסעחבר אחר 
 
 

                                                          חוקימניין   4.4

 
ים המכהנים חבר  רבעבה ישינוכחים בווה כאשר יהיו התי םמועצת התעשייניבישיבות י קחו ייןנמ

 ןים המניויקחבר  לדרוש בדיקת  זכות לכללפני ההצבעה, ה .ת התעשייניםעצמוותה עת כחברי בא
   ה.ההצבע חוקי לא תתקיים ר מנייןבהיעדנ"ל. קי ההחו

 
                                                             עותהצב  4.5

 

ם. במקרה ביעיוהמצ רים הנוכחיםהחב קולות של-ברבלנה תתקב םניהתעשיימועצת ההחלטות ב .1
  .עימכר יהיה ליו"ר  הישיבה קולל קולות שקולים ש

 

חשאית,  אולם    התתקבלנה בהצבע אנשים לתפקידיםבחירת  בעניין ייניםמועצת התעש  תוטהחל .2
מת בהר היצבעה  תהלהחליט  כי  הה הבישבלבד יוכלו המשתתפים בי תחה אהצע יימתרה שקבמק

  .הרמת ידיים ידי-ת ההצבעה עלתנגדות לקיים אאם יוחלט בלי כל הין . הוא הדידיים

 

 ידיים,  אלא  תתיערך בהרמ ייניםהתעש מועצתישיבות מוד לדיון בשיע ין אחרינעההצבעה בכל  .3
 5מאת  תבוא ךלכ או שדרישה הצבעה חשאית,ם ילקיבה ישהי אש שלר-היושב אם כן יחליט

  .השיבבי םיפים המשתתחבר

 

תתקבלנה  רק   על החבריםבויות  כספיות  לת  התחייר  הטבדב  מועצת התעשייניםהחלטות   .4
זמנה ום שבהבסדר הי עם פרטים ת סעיף מתאיםי הכלליד-על מראש, יויע עלדודיון שה רלאח

  .יםעשיינמועצת התלישיבת 

 
                                                מועצת התעשיינים אשר-בשוי  4.6

 

  :ויהי ייניםהתעש מועצתקידיו של יו"ר פת .1
 

  ;שיאנהם עם ואיתב מועצת התעשייניםי פעם את א. לכנס מד

 
  ;מועצת התעשייניםשיבות ל את יב. לנה
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 ותיעמקצות והת הוועדות הקבועופקח על פעילול ג.
 

ועות הקבות דעועולות הווחשבון על פ-דין לבקת מועצת התעשייניםלכך שג ולדאד. 
  ות.והמקצועי

 
  סגנו.ימלא את מקומו   ים מועצת התעשיינ  ראש-העדר  יושבב             

 

 אלאך  שנית,הוא להיבחר  כול, ימועצת התעשיינים ראש-ושבכהונתו  של י  ימה  תקופתתיהס .2
ת זאהפסקה אחרי  .םימשנתיפחות   אה בכהונתו של לקסהפ פעם השלישית אלא אם חלהב בחריי

  .תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה

 

  :יםתפקידים הבאה דחעת בא התולא ישמש בא עצת התעשיינים ומש  רא  יושב .3
ר ועדה ההמשך או יו" ורד פורום יו"ר, מרחבר איגוד, יו"ר נשיא ההתאחדות, יו" -נשיא  או  סגן              

  .העובק

 
 
 
 
 
                                                          שיאות: נ5ק רפ

 
                                                              אשיהנ  5.1

 

ל הישיבות ש ומנהלראש -הוא יושבתאחדות לכל דבר ועניין הה אשותעומד בר ת דואחנשיא  ההת .1
אר הנשיאות, וכן תהיינה לו ש ושל םתעשיינימועצת השל  טותההחל ע, הוא אחראי לביצוהנשיאות

  .להבתקנות אהסמכויות כמפורט 
 

 קופתימה  תיתהס  ם.שני 3  פה שלת הרגילה לתקויללכידי  האסיפה  ה-ר  עלבחות  יידחההתאיא  שנ .2
לה ם חא אלא לא  ייבחר  בפעם   שלישית  יבחר שנית,  אך יכול הוא לה -של נשיא ההתאחדות  הונתוכ

.  הראשוננבחר ל תו כאילופסקה זאת תיראה בחירנים. אחרי הש 3 -א פחות  מנתו  של  להובכ קההפס
ים ומכת התההתאחדו חברי 100ל חתימות שת צירוף מחייב תוברציפ השנייות לכהונה מדשת מועגה

 במועמדות.
 

  :מילוי מקום נשיא .3

ו תפקיד ב למלאמה ישויור בסשא ,את תפקידו לתקופה קצובה לאלמבצר מהנשיא נ באם .א
מו וקאת מימלא  ,רךצוה ה שיעלהמחלה וכו( ובמיד"ל, עה לחודרות זמנית עקב נסי)היע
הנשיא. ל ש ומוים את מקיינתעשעצת הו"ר מוימלא י נשיא, ןגסבהיעדר  תו, סגן הנשיא.שקולב

רב קמ שיא, הרי שהנשיאות תבחר חברלמלא את מקום הנבמידה ונבצר גם מיו"ר המועצה 
 יא.ום הנשאת מק ר ימלאיה, אשברח

ו/או  ותהתפטרו ,ירתוקב פטמכהן עולצמיתות,  כהונתו של נשיא ה ציבמהלך הקדנהסתיימה  .ב
הנ"ל,  א'יף לסע םדים בהתאפקיהת ו אחד מבעלישימלא את מקומ ירמכל סיבה אחרת, ה

 מיום םיחודש 4ילה(, אשר תתקיים עד )תקרא אסיפה רג זאת עד לאסיפה הכללית הבאה
 ש.א חדייבחר נשי אסיפהה במסגרת .פקידוקום לתמלא המניסת מכ

 
 

 -התעשיינים  תהתאחדו אנשי תפקידהונה בקריטריונים לכ 5.1.1
 

  .ר""ל או יומנכיד ם בתפקשני 5פחות ייה של לשעת.ניסיון ב .1
 

 י עלארחל האלנשיא או סגן נשיא/מנכ"גם משנה קונצרן בחברות )לים מנכ"ל או יו"ר מועצת מנה .2
,חברה בינונית  50%חברה קטנה –בעלות כמפורט להלן  חוזיאו בעלים בא(ילותחום פעת

  . 5%לה ודרה ג,חב25%
 
 לשנה, ון ₪ילימ 100 עד של פיכס מחזור או  ,עובדים 50עד  הנטחברה ק-ת סוגי חברותגדרה *
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 100- ולהגד נה ,חברהליון ₪ לשימ 400עד כספי  מחזור אועובדים  100עד  50חברה בינונית 
 . נהלש ₪ מליון 400 מעל כספי זורחמ או ם ומעלהעובדי

 
 

                                          תיותפקידים וסמכו נהלים,-נשיאות   5.2

 

כהונת נשיאות חדשה תתחיל לאחר קיומה  ם.בת שנתיי היתה ההתאחדותות אשינ ופת כהונתקת .1
של  ילותרגה הכלליות ותיפסאים לאחר היתתק אשר ,של ההתאחדות ל האסיפה הכלליתש

 האגודים והמרחבים.

 לית.הכל היפאסקיום ה מתאריך יום 45 ר מאשרכבה לא יאוחם הרתשלי הנשיאות .2

לית  האסיפה  הכל טותלהחלם תאבה דותני ההתאחעניי את כללנהל    תונשיאל  היה  שדיתפק .3
  :כתת מוסמהנשיאו יהיות הוראה זו תה. מבלי לפגוע בכללוהמועצה

 
  .יהסדותיה ומחלקותומ דות  ולהסדיר את כל ענייניה על כלחאהתה ם בש  לופעל א.

בתחום סוגיות שונות בי לג  תשראליה היייוהתעש ותתאחדהה ל דתה  שאת  עמ  ב. לקבוע
   .אלבישר והמשק התעשייה

ם  שבחירת במידה -דות אחונים של ההתשהדות והמוסדות ולהרכיב  את הווע  בחורג. ל
קנות ות בתמפורש תהוראו פי על מועצת התעשייניםטלת על ומתם  אינה  בכהר או 
יאם ולהב - יניםהתעשימועצת  ייד-ו עלנקשיות אוו ותקננה שהשמ-בתקנות וא אלו

  .ת התעשייניםעצמוש לאישור מרא
פעולות מסוג  ךאופן כללי, או לצורב ההתאחדות, ם בשםם לחתונשייש או אאיך הסמל .ד

  .פעולה מסוימת ורךמסוים, או לצ
  .םמועצת התעשייני ישורהלוואות בא תלהחליט על קבל . ה
 .פי המלצת הנשיאל ותההתאחדכ"ל נמ עבודתו שליום סעל  להחליטור לבחו .ו
 . יםלל התאחדותימת פורומים כשר הק. לאז
 פיםלצת ועדת כסלאחר המפיים ת הכסהדו"חו אתלאשר    .ח
 נוןקת ות לשינויסיפה הכללית הצעאלהציע ל. ט
 .ות אלהנקידים המפורטים בתכל יתר התפק את מלאל. י
 

 
הענפים,    ודים,האיג ,מרחביםהות לת ואת הנהאחדוההת יחבר ייבות את כלהנשיאות מח טותהחל .4

שיאות  לעכב,  כן מוסמכת הנ-כמו תאחדות.של הה  השונים והפורומים דותהווע ,מחלקותה
ת  הוועדו  ,םהענפי האיגודים, הסניפים,   הלותשל הנהחלטה    ללגנוז  כ שנות,  לדחות  או ל

ה ושל של התעשייאת  האינטרסים או    ניותהמדי את ת, אם אלו נוגדוםוהפורומי קותחלהמ
תהיה  התוהחלט ייניםהתעש מועצתאלה לפני החלטות כ ר עללערע יתנת זכותההתאחדות. נ

  .סופית

 

  .ייניםתעשת העצמודיעת יל החלטותיה הנשיאות תביא את .5
 

 הבריח לותוברוב ק ון בנושא,יאחר שקיימה דלחשאית בהצבעה  ,הת רשאית בהחלטיאוהנש .6
עמה משום חלוט שיש  ן ישפט קבע בפסק דע בעבירה ובית מיין נבחר שהורשהונתו תעשלהעביר מכ

ימשיך  נבחרא המשרה הזה ראוי כי נושהנשיאות כי אין בעה אחרות בהם קאו בנסיבות  לון,ק
ני פל ו אם ירצה בכך,יהשמיע טענותולשיאות בפני הנ עיי להופה יהיה רשאנושא  המשר ו.נתהובכ

 7בתוך  עשייניםמועצת התיאות לל החלטת הנשיהיה רשאי לערער עהמשרה נושא  .וינינבע הדיון
  לטת הנשיאות.מיום הח ימים

 

 
                                                       אותהרכב הנשי  5.3

 

 חברים ( 27)סה"כ  :םאישים הבכבת מהאנרודות תהיה מההתאח נשיאות .1
 

 ת.ותאחדנשיא הה .א

 .יניםעצת התעשיומ "ריו .ב
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ממוצע חסי הוא הר משקלם היהיחסי אשי משקלם ים עפ"ע"י האיגוד נציגים הנבחרים 18 .ג
דמי  בתשלום דושל האיגקו היחסי ים, לבין חליגוד במספר החברלקו היחסי  של כל אשבין ח

ת ח מכס"רו עאשר ייבח מרחביםהיו"ר  3ללים ציגים נכנה 18חדות, במניין החבר להתא
ירות נציגי האיגוד לבחשיקדם   בלוח זמנים חרוייב מרחבים* יו"ר הם חברים. םהבים יגודהא

 לנשיאות. 

 .הנשיא בהמלצתיאות ייבחרו ע"י הנש חברי התאחדות אשר 4 .ד

 ההמשך.דור   םו"ר פורוי .ה

 ית.צוהקיב  ד התעשייהויו"ר איג .ו

 (.חול לבן צר בישראל )כיומ מטה יו"ר .ז

בעלים,  חברה,יו"ר  :הבאים בעלי התפקידים בחרייוכלו לה ותדחהתאאות הישנ ירחבכ .ח
נם ימדים שאועבחר מיוכלו להי ת קונצרןבחברו .הפעילים בתעשייה חברה כ"למנדירקטור ו

 עיף.ברישת הס םיעועונים על הקריטריונים הקב

 לנשיאות יוזמנו במעמד משקיף: .2

 ורת קייו"ר ועדת הב .א

 יצואהי יו"ר מכון .ב

 "ר הקרן ההדדיתוי .ג

 ם.פיסוועים נוזמנים קבו לא יהיו מדים אלקיתפבעלי מלבד 

  

 

 ים:לים הבאהכלחרו עפ"י יבל י.ג לעי1בסעיף  רוהאיגודים בנשיאות כאמ ציגינ 18 .3
 

איגוד כל  זכאי ולרים בכל איגוד ומספר הנציגים ספים בדבר מספר החבהכ עדתויו"ר שור יא .א
 ים האמורים.פריאות, ישמש הוכחה מכרעת למסבנש

חשב תהציגים לו הוא זכאי בפר הנעל מסודים גיאהלכל אחד מודיע י תדומנכ"ל ההתאח .ב
 .באמור לעיל

סיפה הכללית של בבחירות שתיערכנה באת ואנשיכאי בזהוא  ם להםהנציגי ר אתיגוד יבחא כל .ג
ם יגיצהנ לו במכסתייכל -יגוד( בא)באם הינו חבר  מרחב ריגוד וכן יו"יו"ר הא איגוד. אותו

 וד בנשיאות.של כל איג ההקבוע
יו"ר  יהיהבנשיאות,  סייחה י חישוב חלקו"פאחד או פחות ע זכאי לנציגיגוד יהיה אש הבמקר .ד

 רחבהמ"ר , יהיה יוחבר באיגוד כנ"לינו ה רחבמהת. היה ויו"ר ושיאבנ דהאיגונציג  האיגוד
 ד' לעיל.–1 5.3ף בסעיר ה כאמוסכמות בחבר בנשיא

 

 אחת. השולא פחות מאינשים  10%פחות ל ת תמנהאושיהנ .4

 

 שנבצר בכל עת שיאנה של ו סמכויותיהיא יא.  לסגן הנשישנ-שאית  לבחור  בסגןות  רהנשיא .5
  .תפקידוהן בא לכמהנשי

 

 ם נבחראשכל סיבה אחרת, הרי או מ/רותו ורתו, התפטת עקב פטיפנה מקומו של חבר נשיאותה .6
שחבר הנשיאות,   הר אחר תחתיו. במקרלבחור בחב יגוד רשאהאייה חבר ע"י איגוד, יהותו א

 יאות,ת בנשרוד המזכה אותו בחבאת התפקי למלא , חדלקף תפקידוותר הנשיאות בהמכהן כחב
 ותו תפקיד.ייבחר לאהחבר שיבוא  ובמקומו  חברותו  בנשיאות ע מאליהה שהיא, תפקמכל סיב

  .מםראש מטע-ליושבמקום -ממלא זכאים לשלוח רחביםהמו םהאיגודי .7

 

 
                                                    ין חוקימניו כינוס  5.4

 

  .הנשיא לפי הזמנתפעם  שיאות תתכנס לישיבות מדיהנ .1



 
15 

 

  .םחברי עשרההיה לפחות יאות יניין החוקי לישיבות הנשמה .2

 
 
 

                                                              הצבעה  5.5

 

שקולות יהיה  ת דעו  לשמקרה בהרמת ידיים. ב הטות הנשיאות תתקבלנה ברוב רגיל בהצבעלחה .1
  .מכריע הישיבה, קול, אשר מנהל את לסגנולנשיא, או 

 

לם במקרה או  ,תחשאי בהצבעה קידים, תתקבלנהם  לתפן  בחירת  אנשייבעני החלטות  הנשיאות  .2
החליט  כי  ההצבעה  תיערך בהרמת ל תתפים בישיבהו המשיימת הצעה אחת בלבד, יוכלשק
  .הרמת ידיים ידי-לנגדות לקיים את ההצבעה עהת לי כלבוחלט . הוא הדין אם יםידיי

 
  .אמצעים טכנולוגייםניתן לקיים הצבעה ב .3

 
 

                                               תקופת הכהונה בנשיאות  5.6

 

פעם  בחר בלא יי אך שנית, א להיבחרבר הנשיאות, יכול הוו של חכהונת  פתתקו  הסתיימה .1
ם. אחרי הפסקה זאת תיראה משנתיי פחותלא  לנתו שסקה בכהושית  אלא  אם  חלה הפהשלי

  .ראשונהבחירתו כאילו נבחר ל

 

ההתאחדות  במשך  כל   ר לנשיאבחאות שניבר נשלא  תחול  על  ח  1המגבלה  הנובעת  מפסקה   .2
מועצת "ר וד ענפי, על יוש  איגרא-ליושב ות שנבחרכנשיא, על חבר נשיא ונתו התקופות  כ
 ל תקופת כהונתם. ויו"ר דור ההמשך במשך כ , יו"ר ועדה קבועהמרחביו"ר , התעשיינים

 
 
                                                     : ועדת ביקורת6רק פ

 
                                                   תפקידים וסמכויות  6.1

 

ההחלטות  של    ביצוע אופן ימן: מעקב אחרכדלק של ועדת הביקורת יהיויה סמכויותה  ותפקידי .1
קיד פת  כספיים  וכל  נותדינים  וחשבו ,, בדיקת מאזניםיניםמועצת התעשיהכללית  ו  האסיפה

 .                     או הנשיאות םהתעשייני מועצתלית, האסיפה הכל עליה מטעםשיוטל אחר  רתיקוב

 

  .יהוחשבון על פעולות-דין לקראת  כל אסיפה כללית  ועדה  תכיןהו .2

 

 , לפהחת  שיכללה לטות האסיפההח ול בדו"ח שלה סקירה על אופן ביצועועדת הביקורת תכל .3
פה רת לאסייקוכן  תגיש  ועדת הב-ות, במידה שבוקרו. כמרת על מוסדות ההתאחדוי ביקוופרק
  .לנכוןכפי שתמצא  לצות מיוחדותמסקנות והמ יתהכלל

 

הוועדה  לפחות אחת  ה. תפקידו יהיה לכנס אתראש  מבין חברי-ביושב תבחר  ורת קיועדת  הב .4
 לה.יבותיה ועל הדו"חות ששל יש קוליםטופרוהעל  הועדלחתום בשם הו וכן -לששה חדשים 

 
 
 

 רכבבחירה וה 6.2

 

ה יהד, לו ניתן יאיגו י האיגודים, חבר אחד לכלם נבחרים ע"גיבת מנצייה מורכתה ועדת  הביקורת  .1
 מקום.-לאנות ממלמ
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מן ת הביקורת יוזועדיו"ר  .מועצת התעשייניםכל ישיבות ביקורת יוזמנו להשתתף בחברי ועדת ה .2
 במעמד משקיף. נשיאותבות השיבי ףהשתתל

 

יע במקרה של עדה קול מכרווליו"ר הריה. חבפר ממס 50%וועדה הינו  חוקי לקיום ישיבת ה מניין .3
  ם.קולות שקולי

 
 ועדת והיה רשאי להיבחר לאשר סיים כהונתו לא י במרחיו"ר  ר איגוד,ת ,יו"אחדותהנשיא ה    6.3

 ה תקופה בת שנתיים מאז סיים כהונתו.מד כיו"ר אלא באם חלפהוא ע בראשוף הגו של רתיקוב         
 
 

 עשייה    ת גמלאי חר גםיו רשאים להיבות יהבמסגרות ההתאחדות השונ תהפועליקורת עדת בוול          6.4
 ת.ריקוכיו"ר ועדת הבהן מפעל בו עבדו. עם זאת גמלאי לא יכבאם  הומלצו ע"י ה              

 
 
 

                                                           גודים: אי7ק פר

 
                                                   נהליםו תויווסמכ ,דיםתפקי  7.1

 

  נו  מדיורגויא ם  לאיגודים ענפיים אשר יוכרושתייכו  לפי  מקצועותיהחברי  ההתאחדות  י  כל .1

כל איגוד רשאי הנוגעים בדבר.  יםצות עם הנהלות האיגודבהתייעות,  יאהנש ידי -על פעם 
  .םענפים מקצועיילפי  להתארגן

 
ים  לו  וגעוהארגוניים  הנ עניינים המקצועייםסדיר,  לטפל ולפקח על הוד  יהיה  מוסמך  להיגל  אכ .2

לומים רת תשם עבור חברי האיגוד תמוימיוחד רותיםושי  ולותכן  יהיה מוסמך לארגן  פע-.  כמו
  .מיוחדים

ו"ר האיגוד נכ"ל ההתאחדות לבין יאת תפקידם בהסכמה בין מודים ימונו ויסיימו יגלי האהמנ .3
 ונטי .רלוה

 
 

                                                             ותליכל תסיפוא   7.2

 

 וד,  גש האירא-יושב יבחרובהן יסיפות  כלליות רגילות שאת לשנתיים לו  אחתכנסחברי  האיגוד  י .1
ה ידי האסיפ-על בלשיתק ן האיגודלתקנובהתאם  וד  במוסדות ההתאחדות, וסדותיו ונציגי האיגמ
אסיפות עד כמה שאפשר. ה יםאחיד האיגודים יהיו נינותקר  הנשיאות. באישו יגוד הא של לליתכה

לה של ההתאחדות, ת הרגיהכללילפני האסיפה  יום 14מנה לפחות יגודים תתקיילליות של האהכ
 באותה שנה.   ימת כזוקיאם מת

 

ללית  של  הכ יפהת באסרובחיהיות קחו-על  אי  ינים עשילמועצת התבמקרה  שתוגש  תלונה   .2
על  וכן לצוות -הבחירות  לפסול את תהיה רשאיתבתלונה ו צת התעשייניםמועדון  תהאיגוד,  
  .חדשעריכתן מ

 

ייבחר שנית, אך לא  להיבחר ואהאיגוד הענפי, יכול ה ראש-שבשל יוקופת כהונתו תימה  הסתי .3
קה זאת רי הפסו. אחנתכהוביים תמשנפחות  ה של לאפסקבפעם השלישית, אלא אם חלה ה

    .חר לראשונהכאילו נבתיראה בחירתו 
 

 הנהלות איגודים   7.3

 
 רכבת מ:גוד תהיה מוהלת כל איהנ

 האיגוד יו"ר .א

קיימת ד. באיגוד בו ל האיגוש האיגוד באסיפה הכללית י חברירו ע"נוספים שייבח חברים 15 .ב
 לליתיפה הכה באסחרנב ר, אשדיגועצת האמתוך מוי והחברים ע" 15מועצה, ייבחרו 

 ההנהלה בהמלצת היו"ר.חרו ע"י חברים אשר ייב 3 .ג
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 בוציתעשייה הקיאגוד הת-א'  7פרק 
עשייה התדות התעשיינים לאיגוד ן התאחתם ביום ההסכם שנחינה בקא מות 7פרק ותחולתו של  תוקפו

בוטל דה וימיב  תומטיטאו יבוטל פרק זה ם"()"להלן ההסכ 2010יולי  1תו  מיום קיבוצית שתחולה
 הסכם.ה
ת כל מפעלי ות יאגד אצית המאוגד כאישיות  משפטית נפרדת מההתאחדיה הקיבו. איגוד התעשי1

 . וצית בישראלהתעשייה הקיב

של  וץ או בבעלותושל קיב חונו: כל מפעל הנמצא בשטהי –" בוציתעל תעשייה קיפמ" .1.1

 במקרקעין הבנוי מפעל (2) ;ץקיבו של בשטחו ל הנמצאמפע( 1תאגיד שלקיבוץ שליטה בו: )

בוץ או ו בשטח קי( מפעל אשר אינ3יד של קיבוץ או קיבוצים; )ליטת תאגהנמצאים בש

תו המפעל נמצא שבבעלואגיד ו, ובלבד שהתבליטה ד שלקיבוץ שהשייך לתאגי בשטח

 או קיבוצים.קיבוץ  שלבשליטה 

התעשייה מפעלי ב שוריםהק םחודייהי איםל בכל הנושיטפהאיגוד יפעל במסגרת ההתאחדות  ו .2
 הקיבוצית.

 
מד של ות  במעיהיו חברים בהתאחדית הקיבוציים  אשר יהיו חברים באיגוד תעשיה קיבוצ המפעלים .3

ולהיבחר זכאי לבחור  יהיהלא ת  איגוד תעשייה קיבוצית עמי -צית".ייה קיבותעש ת איגוד"עמי
נקבעים מעת לעת. כפי ש תלהתאחדובר חמי הדאת עוד לא ישלם  כל למוסדות ההתאחדות השונים 

 . 8-12ריגים המפורטים בסעיפים מלבד הח זאת 
 

 
ם הענפיים ודיבאיג קצועיותות המל הפעילויהשתתף בכזכאי לעשייה הקיבוצית יהיה חברי איגוד הת .4

 בהתאחדות.
 

ים (בעניינוטווכות זוב)ובעל זכות סיראי עצמ -וצית יהיה בעל מעמד אוטונומישייה הקיבהתע גודאי.  5
 באים ה

 וצית,כל שהסעיפים בהם נוגעים רק למפעלי התעשייה הקיבבוציים,כ.  תחולת הסכמים קי1 
 איגוד,ה יו"ר ובכלל זהתיו יגוד,מוסדות של האציבורי . בחירת הנהלה2
 ים.ה קיבוצית מהמסוכם בהסכם בין הצדדמית תעשייר לעהחב. שינוי שיעורי דמי 3
 קיבוצית. תעשייהיתי כלפי עמית טמשפ תילו.  נקיטת פע4
 וואות,ערבויות "ע"י האיגוד.שראי, הל. נטילת א5
 . 8-12ים קבוע בסעיפבכפוף לתאחדות גי האיגוד במוסדות הה. שינוי קביעת נצי6
 

ת דמי א  חבר באיגוד ענפי בהתאחדות וישלם  ית  יהיהוצה קיבניעה או איסור  כי מפעל תעשיימאין  .5
מוסדות ההתאחדות להיבחר ליה החבר זכאי לבחור וה יהבמקרה זת לעת. מע םעיקבני שהחבר כפ

חדות מוסדות ההתאיגוד לגי האהיחסי שקובעת את נצי שקלויובא בחשבון במסגרת נוסחת המ
 שונים.ה
 

כות ל זתאחדות התעשיינים אולם לא יהיה בעית של הפה הכללמית תעשייה קיבוצית יוזמן לאסיע .6
 .ת פי שנקבעים מעת לעתדוהחבר להתאחאת דמי לם שלא י עודבחירה כל 

 
 תעשיינים.התאחדות ה ר איגוד התעשייה הקיבוצית יהיה חבר בנשיאותיו" .7

 
 ת.ותאחדשל הה םמועצת התעשיינייכהנו כחברים ב אשר  נציגים 5בחר שייה הקיבוצית יתעאיגוד ה .8

 
 

 ת.דוהביקורת של ההתאח תר בועדחב היהי תוציהתעשייה הקיב גוד.יו"ר ועדת הביקורת של אי9
 

 ההתאחדות מרחבי צית יבחר נציג אשר יכהן כמשקיף בהנהלותיה הקיבו. איגוד התעשי10
 .רושלים()צפון,דרום,י
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אחדות , במעמד "עמית התיות  בעישותפו בועדות הקבועות והמקצו בוציתקישייה ההתע . נציגי איגוד11
י החבר הרגילים של חר רק באם שילם את דמולהיבבחור ל וכלגוד ייהא קיבוצית" נציגיה תעשי

 תאחדות .הה
 

 כנושא משרה ולבחורר , להיבחדות מן המנייןכל עוד אינו חבר התאח עמית תעשייה קיבוצית לא יוכל,
וריות טוטל הוועדות המקצועיות והסטכבכחבר  ות ההתאחדות, אולם יוכל להשתתףלמוסדרה שאי משנו

יבוצית עשייה הקח ההצבעה של עמיתי התוועיים שיידונו בהן. כם מקצנושאיי לגבלטות חבה ולהצביע
ענף, תו מתוך כלל חברי או יתהקיבוצ עמיתי התעשייהעל פי מספרם היחסי של בוועדות הענפיות ייקבע 

 צבעה באותה וועדה. ההך כוח ח הצבעה זה לא יעלה על שליש מסד שכובלבו
 

 שיינים יובאו להכרעתםעהקיבוצית להתאחדות התשייה ד התעגואי ו ביןישיהחילוקי דעות  כל . 12
 התעשייה הקיבוצית. של נשיא ההתאחדות ויו"ר איגוד הבלעדית

 
 
 

 
 

 ים מרחב: 8פרק 
                                                          

 
                                                   כויותם וסמדיתפקי  8.1

 
י  מד עצת התעשייניםמובהתאם להחלטת  רחביםמייסד ולקיים לתהיה  רשאית   ההתאחדות
מצאים  נ  הםעלית, שמפדוהתאחוסמכויותיהם. חברי ה חביםמרהאת תחומי קבע גם תפעם, אשר 

חררו שישו למקרהפרט  ,רחבמלאותו   ייךשתבים להיהקיימים, יהיו חי מרחביםהמבתחום  אחד 
בסמוך    צאיםן  יהיו  חברי  ההתאחדות, שמפעליהם  נמבדבר. כ הנוגע מרחבהכמת מחובה זו בהס

  מרחב.ותו י אף כחברטרהקיימים, רשאים להצ מרחביםהלתחומו של אחד 

 

                                                           נהלים         8.2

 

,  בכפוף  רחבית של המהכלל האסיפהידי -עלתקנון שיתקבל  פי -ה  עלתתנהלנ  מרחבה  עולותפ .1
בחירת  ום  אסיפות כלליות,בר  קיהנוהל  בד את קבעי התקנון. דותאחנשיאות ההתשל    לאישור

  .מרחבהרת הסדר במסגניינים הטעונים העיתר  וכל והנהלת ,חבמרהראש -ושבי

 

 ימנה תקית -רת אח המור ואינ חדותאתההשתקנון  ובמידה -אמור כ מרחבהשל  לתקנוןף כפו .2
גבי ל   דותחהתאהן בתקנועה  הקבו לפי המתכונת מרחבביפות  הכלליות  והבחירות  האס

  .העניין לפיהמחויבים,  בשינויים ההתאחדות אסיפות הכלליות שלה

  יףסנדות לבין יו"ר הל ההתאחנכ"מת תפקידם בהסכמה בין ונו ויסיימו אימ מרחביםהמנהלי  .3
 י .ונטהרלו

 
י ם לפנוי 30–לא יאוחר מ  יםבשנתי עםפ תתקיימנה במרחה  של  הרגילות האסיפות  הכלליות .4

 זו באותה שנה(. מתקיימת כ)אם  הכללית הרגיליפה ההאס
 
ת  של  הכללי חירות באסיפהיות הבחוק-אי על   מועצת התעשייניםלנה  תלותוגש  ש במקרה  .5

על  וותוכן לצ -הבחירות  לפסול את תהיה רשאיתלונה ובת יםעשיינצת התעמו דוןת,  מרחבה
  .עריכתן מחדש

 

פעם ב ייבחראך לא  יבחר שנית,וא להה, יכול מרחבהאש נתו של יושב רהסתיימה  תקופת  כהו .6
חירתו ה בזו תירא כהונתו. אחרי הפסקהם בתיימשנ א אם חלה הפסקה של לא פחותת, אלישישל

  .נהלראשו בחרכאילו נ

 ענפי אליו הוא משתייך.ד הת האיגונשיאות על חשבון מכס יהיה חבר הנבחרמרחב היו"ר  .7
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                                                           םהנהלות מרחבי  8.3

 
 תהיה מורכבת מ:הנהלת כל מרחב 

 יו"ר האיגודא. 
 חברי המרחב באסיפה הכללית של המרחב. יחברים נוספים שייבחרו ע" 15. ב

 ו"ר.הלה בהמלצת היברים אשר ייבחרו ע"י ההנח 3ג. 
 

 :   ועדות 9ק פר
 

 ועדות קבועות   9.1
 

 ןמתפקידאשר  ות קבועת ובוריצי ות עדו  יתפעלוודות ירכזו ם בהתאחהמטה השוני פיאג .א
הוועדות  אות.ולנשינשיא דות לחהתאיץ על עמדות ההמלוליניות צב מדקצועית, לעת מהנחול

טכנולוגי ינוך ח דה,בה ,עבוהסבי איכות ,סחר חוץ ,יהרגולצוכלה כספים ,כל הקבועות הן: 
 .וניתתעשייה קטנה ובינו שרהוהכ

לם היחסי. פ"י משקגודים עחרו ע"י האיאשר ייב וס יו"רלפ םריחב 18–מ כב תורעה ה קבודוע .ב
 הצבעה.זכות נוספים במעמד משקיפים ללא  יגיםצבסמכות יו"ר הוועדה להזמין נ

לתעשייה קטנה הועדה  ר"יו. ותברי הנשיאין חמב שיאותיבחר ע"י הנועה ייו"ר ועדה קב .ג
 .קטנה ובינונית השייתעלועדה רי הוחב םיעצות עילאחר התו כנ"ל ייבחר ניתובינו

 נשים ולא פחות מאישה אחת. 10%דה תמנה לפחות כל וע .ד

 וולכהן בתפקיד מנכ"ל א הפעיל בתעשייה יה להיות חבר התאחדותב יהה חייעה קבו"ר ועדיו .ה
יוכלו להיבחר מועמדים שאינם עונים על צרן נקות בחברו .ור או בעליםאו דירקט יו"ר

 ף.עים ברישת הסעינים הקבווהקריטרי

 דות קבועות .הוספה או גריעה של וע חליט עללה ייניםשהתעמועצת מכות בס .ו

 

 מקצועיותדות וע 9.2
 

, מקצועייםיות לנושאים מקצוע ציבוריות וקמנה ועדותהוועדות הקבועות, ת ר לאחריותמעב .א
  ת.וש מדיניות ציבורית ייחודיראוי לטיפול וגיבכיאות, נשכפי שיוחלט ע"י ה

 עפ"י משקלם היחסי.ענפיים יגודים האי החרו ע"שייב יםציגנ 18 -תורכב מ כל ועדה .ב

בסמכות האיגודים.  הנציגים שנבחרו ע"י 18מבין  םשייניועצת התעמ"י ר הוועדה ייבחר עיו" .ג
 הצבעה. תלא זכול ספים במעמד משקיפיםציגים נועדה להזמין נ"ר הוויו

 אישה אחת.א פחות מלו נשים 10%שתוקם תמנה לפחות כל ועדה  .ד

עיקר פעולתה הוא מקצועית, ש –ציבורית  ל  ועדההפעלתה ש על מופקד י אשרנפד עאיגו .ה
ציגים נ 6 -להיה זכאי ב הוועדה, יד משתתף בעיקר תקצווד,  והאיגהאיגום נושאי בתחו

 .ב'מעבר לקבוע בסעיף  בוועדה, נוספים

 
                                                           : כספים 10 פרק

 

                                                    דותההתאח כנסותה 10.1

 
  :ההתאחדות הםמקורות הכספיים של ה                          

 

  .ברדמי ח .1

 

  .ירותים מיוחדיםים בעד שאגרות ותשלומ .2
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  .כסי ההתאחדותננסות מהכ .3

 

  .הכנסות מכל מקור אחר .4
 

 

                                                         כספים תעדו 10.2

 

בריה ובלבד שבין ח - 9.1 סעיף 9רק רט בפרכב כמפולת הה ועדה קבועה, בעועדת הכספים הנ .1
ן וכ -הם משתייכים  ים אליהםם הענפיע"ח מכסת  האיגודי - מרחביםוהים האיגודגם יו"ר  ייכללו

 3של  נציגים נוכחות  והינעדה וויבת הישום מניין חוקי לקיתאחדות. הה המנהל הכללי של
 לפחות.איגודים ענפיים 

 
  :היוהכספים יעדת תפקידי ו .2

 

פי שיטת -ן חברות, עלבעניי נות המשנהתקי חבר בהתאם לתקנות ובהתאם למלקבוע ד .א
  .חברי ההתאחדות כלול לגבי שר, שתחחישוב אחידה, ככל האפ

 

הכספים יב לשנת צהתקצעת ה קציב.ת צעתה צת התעשייניםמועישור אל לערוך  ולהגיש .ב
  דמת.שנת  הכספים  הקוהבאה תוגש לפני  תום  

 
 את הדו"חות הכספיים. תור הנשיאולאיש להביא .ג

 

ף כל סעי מסך 5%שיעור של רגת בוצאה החוכל ה, נשיאותישור הידיעה ולאל להביא .ד
ך כל מס 10%. חריגה  מעל ם מבניה הבו₪ הג 50000מסעיפי התקציב כפי שאושר, או  

  . ייניםמועצת התעשר ולאישו א לידיעהב,תוהתקציב
 

  .או הנשיאות  ייניםשמועצת התעידי -עליה על תוטללבצע כל פעולה ש .ה

 
 

 אחדות מנכ"ל ההת-11פרק 
 

דות התעשיינים ע"פ המלצת נשיא ההתאחדות. ות התאחייבחר ע"י נשיא ייניםדות התעשמנכ"ל התאח
 התאמה.בות ההתאחדיאות נשל שם עבודתו תהיה יוה על סטחלהה

 
 כפופים למנכ"ל .ההתאחדות ובדי ות ,כל עתאחדלות השוטפת של ההעיי על הפהתאחדות אחראמנכ"ל ה

 
 .אחדותנשיא ההתיהיה כפוף ל תאחדותמנכ"ל הה

 
 

                                                    ימהתכות הח : ז 12פרק 

 

ות רך פעוללצו כללי או ות באופןם ההתאחדשים לחתום בשאו אנ הסמיך אישהנשיאות רשאית ל .1
  .5רק פב מסוג מסוים או לצורך פעולה מסוימת כאמור

 

יכה, רות ותאדבר החלטת הנשיאאחדות בי של ההתלהכלהמנהל ידי -לעום ישור בכתב, חתא .2
  .מש ראיה חותכת בדברשי -אחדות ם ההתמטע תימהת החזכו בעניין
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                                                    ןי תקנו: שינו13פרק 

 

של  רובתקבל בוי תוחדהתאהכללית של הפה של האסי רשוכל  שינוי  בתקנון ההתאחדות טעון אי .1
כן  אלא  אם  כזאת החלטה  לתתקבא בתנאי של - יפהבאס הנוכחים והמצביעיםהחברים מ 2/3

ל רשאית לקב יה. האסיפהצורפו אלאסיפה  או  הה לאותלים בהזמננושאי השינויים המוצעים כלו
  .צעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניהאת הה

 

 ון. נהתקתיקון צעה לה ציעאחדות רשאית להההתיאות שנ .2
 

מכינה  ה הדלווע בכתבצעתו גיש את הת, ינוללית שינוי בתקש להציע לאסיפה הכהמבקל  חבר כ .3
ו, עד  תאחדות התומכים בהצעתה ר חבריעש-ידי חמישה-מה עלבכתב, חתוויצרף להצעתו הסכמה 

ום של דר היבסור עת השינוי, כאמול את הצלתכהמכינה  יום לפני כינוס האסיפה.  הוועדה 30
  .פהיהאס

 
 
                                                     משנה-ת: תקנו14רק פ

 

  מיד  עם יכנסנה לתקפןת אלו, תבהתאם לתקנו ,ייניםועצת התעשמידי -שהותקנו על משנה-ותתקנ .1
 ור שלישא  תהיינה  טעונות כל מקרהב, אולם –ן,  או  בתאריך שייקבע בתקנות המשנה התקנת
 את תקנותלית שרה האסיפה הכלאילא  אחר התקנתן.קיים לובה שתתללית הקרכה ההאסיפ
גוע אולם, בלי לפ –לית אסיפה הכלמתאריך ה כמבוטלותהמשנה  תקנות ה, תחשבנההמשנ
הכללית  פה. האסיותן  תקנות  המשנה לפני ביטולן כאמורא יסוד יות הפעולות שנעשו עלבחוק

  .ב בעיניהל שייטשור, ככפניה לאילאו ה שיובהמשנ ותתקנ שאית לשנות אתר

 

 -ומים ו/או הפורהאיגודים  ניתקנון וכ - ותקנות אל ת לפיכוח סמכונו ממשנה שיותק-נותתקכל  .2
  .המוסמך ושרוכפי יגבר תקנון ההתאחדותרה מקרה של סתי , ובכלזהן ויותאמו לתקנ

 
 

   ופרסיםותות א  15פרק 
 
 . הים בתעשייעל חימפ. פרס יה בים א . פרס התעשים תעניק את הפרסים הבאתעשייניתאחדות הה

 ה .לתקנון ז הפרסים מצורף כנספח אתקנון 
 
 ומים  פור 16רק פ
 
ם מנהלות פורוו שךמההפורום דור - ם מקצועיים כלל התאחדותי ים פורומי מסגרת ההתאחדות יפעלוב

נ"ל הינם ים המורו.הפ וספיםל הקמת פורומים נות ההתאחדות להחליט עכות נשיא. בסמיהבתעשי
של  אסיפות הכלליותהים. גודם במסגרת האיעליהפוים ים ענפירומים רוחביים ללא קשר לפורומפו

כזו  תיימם מתקדות, אתאחלה של ההיהרגיום לפני האסיפה הכללית  14תתקיימנה לפחות  ורמיםהפ
 נה.באותה ש

 
 
 

                                לים כלליים: נה17פרק 

 

יה  רשאי  יהההתאחדות,   פים שלואו ג/ות וקנות  אלו  נהלים  לגבי  מוסדבתנקבעו    שלא  הבמיד .1
  :ןם האמורים להלהענייני טלמעלישיבותיו ולדיוניו,  לקבוע  לעצמו  נהלים גוף   אותו  מוסד  ו/או

 

                          .ברי אותו גוף.גיל של חה רוב רייה ן החוקימנייה .2

 

 -ב ת, יהיה ליוששקולו תל דעורה שגיל, בהצבעה בהרמת ידיים. במקר לנה  ברובתתקב  החלטות .3
  .מכריעהמנהל את הישיבה קול ראש 
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  יימתקש רהקשאית, אולם במבהצבעה ח לנההחלטות בדבר בחירת אנשים לתפקידים, תתקב .4
  הוא .םידיי  בהרמתכי ההצבעה תיערך תתפים בישיבה להחליט וכלו המשבלבד, י חתאהצעה 

  .ידייםבהרמת  הצבעהאת היוחלט בלי כל התנגדות לקיים  ם הדין  א
 

 אלקטרוניהחלטות באופן  לקבלת דות ההתאחדות רשאיווסהנהלות מכל  .5

 

-סדותחדות במוההתא גיינצ ונתם שלכה  תלוגבתקנות  אלו,  מאחרת  ב  ורשאם  לא  נקבע  במפ .6
  .יום מינוייםנים מחוץ כלשהם לשש ש

 
ג צחדל לייחיצוני, ו ף ות בגוליח ההתאחדבאחד ממוסדות ההתאחדות, או כשר שנבחר כחב מי .7

יצוני, ו  גוף חתבאובאותו  מוסד  או  שליח   יך להיות חברלהמש יכול -מפעל חבר בהתאחדות 
 ולא ציבורר  נציג הבו  חב ת  עם  יו"ר  האיגוד בהתייעצונשיא,  ה טתפ"י החלר, עיבן סלפרק זמ

  .חודשים 6 -ר מתיו

 

  .סניפיםהם ו/או ם האיגודיעם בתיאו ת חיצונייםההתאחדות  תמנה נציג במוסדו .8
 

המייצגים את נציגים  ישנ תאחדות לא יוכלו לכהן באותה עת כחבריםשל ההבחרים במוסדות הנ .9
 רה.בחתה או

 

ו בעלי צויניר, ר אחד נבחו בכל מוסרומים אאיגודים, בסניפים בפוכלליות בסיפות האת לבהזמנו .10
 .ומספרם -ידים העומדים לבחירה פקהת

 
ות של  הגוף אליו  רצופ ישיבות 5-ת  אשר לא ישתתף בוההתאחד ממוסדות  דאחנבחר ב. נציג  .11

חר א חבר  אמו  יבוובמקו גוף ובאות ורותת לכך,תופסק חביבה מספקסלו נבחר,מבלי שתהייה  
 נבחר. מטעמו  ע"פ בחירת האיגוד 

 
 

שה ריואחדות במסגרת ההתכל גוף חוץ התאחדותי שפועל – יםהתאחדותי חוץ  פיםת גופעילו .12
. מירב חברי 1.בתנאים הבאים במצטבר יעמודחדות ופעל בשקיפות מול ההתאיובמידה לפעול 

וח ובקרה כספית פיק. 2ת.להתאחדו חברים דמי משלמה ים תאחדות התעשיינהם חברי הוף הג
 ההתאחדות לגוף החוץ התאחדותי יןהסדרים ב .3י.תחדוהתא החוץ ת על הגוףההתאחדומטעם 

 ין.פ הענילרבות הסכמי שיפוי ע" התאחדותומתקני ה יבדוש בעובנושא שימ
 

 
 
 
 
 
 
 

 1058/99אביב הוא  -המחוז בתל מספר הרישום של ההתאחדות כאגודה עותומאנית במשרדי מנהל 
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. 

 א נספח  51  פרק

מיסודה של התאחדות  -תעשייה"חיים בתעשייה ” ו"פרס מפעל “פרס ה
 התעשיינים

 
 

   פרסים  ה    נוןתק
 
 כללי . 1

שייה ופרסי  ירוע אחד את פרסי התעבא  נתייםמידי ש קענייינים תהתעש תחדוהתא
 . בתעשייהחיים מפעל 

 
 
 סים ומתכונתם פרמספר ה   . 2
 
פרסים לפרס    5עד   -מספרם הפרסים את ים מחולק בע בשנה בהבר השופטים יקח

 פרסים למפעל חיים בתעשייה.   5ד ייה ועהתעש
 
 
 ים סהפרחלוקת  . 3
 

תעשיינים ויו"ר חבר  ת התאחדונשיא ה  ייד   רסים עלו הפקליחואחת לשנתיים,  . 3.1
ל  הכללית השנתית שה גרת האסיפבמס  ותקיים אי  שישופטים בטכס חגיג ה

 רדת.  נפ כמסגרת לחילופין  ההתאחדות או 
   
 

ידה על קבלת הפרס, שתישא את  דה המעוכי הפרסים תוענק תעולז  . 3.2
 . םפטיויו”ר חבר השו ההתאחדות  שיא חתימותיהם של נ

 
                             
 חבר השופטים  . 4
 

 :  ”י  חבר השופטים ע ו ויופעלו נוהליתעשייה יים בשייה ופרס מפעל חפרס התע
     

 יבים בסודיות מוחלטת  פטים מחולחבר השו ניםשר מתמ ל החברים אכ   4.1
  ציבורי  הדם נתונים ומידע  אשר הגיעו לידיעתם בשל תפקי לגבי 
 בכל מידע  מש להשת מנועים ם בריסים. החלפר ם יעמד והמתייחס למו 
    דם זה.  לתפקידיעתם שלא בהקשר שהובא לי 
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  ס  טי הפרישמשו כשופם אשר  ת האנשיההתאחדות תמנה את נשיאו   4.2
  ים נתון להחלטת  השופט של חבר השופטים. מספרת היו"ר ותקבע א 
 .      םשופטי 5-7ין נשיאות ההתאחדות וינוע ב 

 
  היה  של ארבע שנים. ניתן יפה לתקו ים יהיה טשופ לחבר ה אדם  יומינ   4.3

   ם.  חברספת בת ארבע שנינופת כהונה לתקו המינוי תוקף  להאריך את  
 י  ו כל גורם אחר הרלבנטקדמיה, א ם, אנשי אינימתעשי פטים יורכבהשו 
 ים  טחבר השופ   ות.ענקת הפרס כפי שיקבע  על ידי נשיאות ההתאחד לה 
 . ישה אחתאות  ריו לפחן חביבול חייב לכל 

 
 
 תאחדות ול קורא ע"י מנכ"ל ההק . 5
 

כ"ל  דיע מנ צפוי יוחלוקת הפרסים ה כס ים לפני טחודש 6מאשר  יאוחר לא  . 5.1
מועד  סים, החר על מועד חלוקת הפרבדרך שיבההתאחדות רי ות לחבההתאחד 

 צעות. הת ההאחרון להגשת הצעות מועמדים ואופן הגש
על מנת לעודד הגשת  "ל המנכ  ת, יפעל ודויון מועממגו  ת שהג במטרה לעודד  . 5.2
טנה  שייה הק, תעשיינים מהתע יםרים מיוחד מגז י ם, נציג, נשיעמדויות של, למשל מו
 ים מהפריפריה וכיוב'. , תעשייניה השוניםעשי נפי התבינונית, עוה

  4מאשר  לא יאוחר  דותהצעות המועמדות לפרסים יועברו למנכ"ל ההתאח . 5.3
   ז את ההצעות שיתקבלו.ירכנכ"ל  סים. המרהפ ד חלוקתמוע י נלפ חודשים

 
 
 טים השופ דיוני חבר  . 6
 

ו”ר חבר  , י שופטים חות שלושה היה לפופטים יות מליאת חבר השיבוורום לישהק   6.1
 מקומו. כממלא ו שופט שמונה על ידו שופטים אה

 ים.  רבהח  נה ברוב קולות לשנה תתקבמת הכל החלטות חבר השופטים או ועדו   6.2
רה  תה חבאלא אם מנכ”ל או  על מועמד לקבלת פרס,  טיםהשופ ליץ חבר מא יל   6.3

נתן   על( ”ל המפמד הוא מנכר המועלים כאשיו”ר מועצת המנהו המועמד )אעסק ובה מ
שהמועמד אינו מועסק עוד, יהיה רשאי  במקרה ת הפרס לאותו מועמד. תו להענקהסכמ

 כמה זו. ל הסע ותרמה אחרת או לוכלבקש הס םפטיחבר השו
 ו. הל פרוטוקול של דיוניינ  ופטיםחבר הש 6.4
  ועסקים ה בהן מר בחברות התעשייבקול דעתו לשיק י אי על פים רשחבר השופט  6.5

 לפרסים.   דיםהמועמ או מכהנים 
 

                                                                
 ים ופרסומן טחבר השופ  טותאישור החל . 7
 

  ם לפני טכס חלוקת לא יאוחר מאשר חודשיים ושופטיל חבר השתו ום פעולם סיע . 7.1
 .  דות התעשייניםשור נשיאות התאחאיחלטותיו ל נה האים, תובהפרס

פרסים על  זוכי הדיע מנכ"ל ההתאחדות ליאות, יואישור הנשחר מוך לאבס . 7.2
"ל   מנכ   עיקב  ס וסדריו. כןכצורת הט  תע אההחלטה להעניק להם את הפרסים ויקב
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חבר  לטות ת אופן פרסומי החה על חלוקת הפרסים, אודעסח ההת את נוואחד ההת
 רס. את קבלת הפ שיש בהן לבטא ן דרכים נוספות וכונימוקיו טים  פהשו
 נה מסוימת יקרא:  טים בשבחרו על ידי חבר השופזוכים שנכל אחד מה . 7.3

   תאם.הבה" יל חיים בתעשיען/כלת מפ ת"ח ”חתן/כלת פרס התעשייה” או 
"פרס  ה" ו  זוכי "פרס התעשיירישום ותיעוד של כל   נהלדות יל ההתאח"מנכ . 7.4
 ה. הפרסים לראשונמיום בו חולקו   ה" ים בתעשייל חי עמפ

 
 
 
 ה שיי רס התע פ  .8

 
 ות מטר  8.1

ם ומנהלות כלליות ולממלאי וממלאות תפקידים  כלליי תעשייה יוענק למנהליםפרס ה
 ינים. ת התעשיואחד דים בהתמאוגה ייה ת תעשים בחברו רליים בכי וניה

 
ינות בתחום  טיחדת או הצמיו ת , פעילווחדיםם עבור הישגים מי פרסים יוענקו למקבליהה

וי  ם התעשייה וכן על גילשים בתחועיונות חד ם רל קידותעשייתי, עקיהם בניהול העיסו
 תי. יעשימה, חזון או פעילות מיוחדת בתחום הפיתוח התיוז
 

דד  טיינים בתעשייה, ולעוהמצהלים רית למנוציבן הכרה  למת ילת כ להוו ים נועדוסהפר
 שני. וחד  םן, מתקד י תקיניהול  תעשיית

 
 תעשייה ם לקבלת פרס הוהל הצעת מועמדינ  8.2

 
על תפקיד ניהולי  אחר ב   ברה בהתאחדות, או אדםייתית החחברה תעש של  מנכ”ל כל

הם  שש, ייקט חד פרו  וארה  של חבן יזמים כה כזו, ו רבחב( SENIOR EXECUTIVEבכיר, )
 . לפרס מועמדיםהציע ים לפרס ורשאים לת, רשאים להיות מועמד חדוההתא חברי

 
אף   טים רשאים שופ וחבר התעשיינים, ברים במועצת ה אות ההתאחדות, חשי חברי נ

 הציע מועמדים לפרס. הם ל
 

  ם שני 3אותה חברה )ב   senior executive-שנים כ 3עמד לקבלת הפרס לכהן לפחות על המו
 ת המועמדות(.  הגשמועד נה ועד והכההתחלת  מיום

 
יים מיום  וד לא חלפו  שנת ע  שנפטר כל  לאדם  פרס גם העניקם מיוחדים ניתן לבמקרי
 ר.  ובי הנפטהפרס לקר מסרכזה יי תו. במקרה פטיר

 
שיינים  עהת להיבחר גם מי שאינו נימנה על חברי התאחדות  ם יכולמנימוקים מיוחדי

דות.  אחד שאינו חבר ההתאח יין מתעש ים יותר סהפרן זוכי ל ביל כיי שראל, אולם לאיב
 הפרס. ינים לאחר קבלת שיאחדות התע להת ףע להצטרל יוצלתעשיין הנ"

 
ם  ייה” באחת משלוש השניפרס התעשקיבל את ”אם לפרס  אדם מועמד  לא יהא 
 ו לפרס. שקדמ
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  ו ה אל/ת בחברה קטנהה גם למניעשי ההתאחדות רואה חשיבות במתן פרס הת 

 הפרס.  וועדת ים, על פי בחינת היא עומד/ת בקריטריונוא/באם הכמובן    תזא  נית, כלבינו
 
 

 ופטים להחלטות חבר הש ים קריטריונ  8.3
 

ייתן  לטתו, פרס. במסגרת גיבוש החמטרות ה דים על פיועמאת המ  ופטים יבחןחבר הש
לנתונים   40% ל ומשקל ש  םתיילנתונים הכמו 60%חבר השופטים משקל של 

 .   תיים וכהאי
 
  ם מש השניחות חאים, בהתייחס ללפגם את הקריטריונים הב חן יו יבר שיקולא ן שבי

 ס: פרמו לשנת השקד 
 ווחיות החברה .         ר1
 קים חדשים  ירה לשווכירות וחד ת מהרחב  .       2
 ת פריון החברההגדל  .       3
 "פ והון , מותוקדמהול ועבודה מתישיטות נ , קדם.         השקעות בייצור מת4
 רה מחזור המכירות של החבל בגידו           .5
 דים וח וקידום עובות, הכשרות, פיתשר אמצעות העשי בוהון האנפוח ה.         טי 6
 ה בחברהות העבוד ה על בטיחקפד ה     .     7
 ציבורית לקידום התעשייה הישראלית עילות .         פ8
 יבהבסת ההקהילה ואיכו  ןילות למעע פ  .       9
 

ים,  ם הבאהנתונים הכלכליי , יעבירו המועמדים אתפרס בלת המדות לקעלמו כתנאי 
ת  מו לשנלפחות( שקד בחמש השנים ) וא שיעור השינויה ון המתבקש הנת ר כאש

 פרס*: ה
   החברה  שיעור השינוי במחזור         .  1
 .         שיעור השינוי במחזור לעובד  2
 ומו"פ   בהון תקעוור הגידול בהשע שי        .  3
 המחזור  רווח התפעולי כאחוז מי בשינו           .4
   ן ואה להותש   .       5
 ר  כאחוז מהמחזו   קעות בהון ומו"פהש         .6
 ודה במפעל  נות עבהיעדרות כתוצאה מתאו מספר ימי השינוי ב עור שי    .     7

 פעל  משנתיים בהדה ביחס למספר ימי העבו           
 

   ח רו"בחתימת שרו ואם י*הנתוני
 

 ופשי: לל חמהבאים ברטים ו המועמדים את הפ ות לקבלת הפרס, יעביר עמד י למו כתנא
 חדשים  קיםות חדירה לשוופירוט אוד          .  1
 הול ועבודה מתקדמות,  טות ניעות בייצור מתקדם, שיודות השקפירוט א      .     2

 פיתוחים חדשים  
 נושי אהון ודות טיפוח ההא פירוט        .    3
 עשייה הישראלית ילות ציבורית למען התפע  אודותפירוט       .     4
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 למען הקהילה  ות ודות פעילוט א רפי      .     5
 ות  דלת הבטיחלהגבחברה פעילות ט הפירו         .6
 ירה על איכות הסביבהרה לשמפירוט פעילות החב      . 7
   
 
 יה יתעשפרס מפעל חיים ב . 9
 

 טרות מ  9.1
שנה   30תק של יניות  ותיקים בעלי ועשיים ות לתעשיינ ענקשייה יו בתע ם יחי  פרס מפעל

תעשייה  ות ניהוליים בחברממלאים תפקידים ו מילאו ו/אשר  אעשייה ו ות בתלפח
 ם. התעשייניבהתאחדות  ות המאוגד 

 
 ר פעילות ארוכת שנים בתחום התעשייה. יו עבוהפרס יוענק למקבל

 
אשר  ים ותיק  שייניותעות עשיינים ה לתכרוהעי למתן הוקרה  ללהוות כ ד נועהפרס 

 ייה. לתעש ם ותרמו משמעותיתהקדישו את פעילות
 

 שייה מפעל חיים בתע מדים לקבלת פרס  וע הל הצעת מנו 9.2
 

הן חברה  בה מכ בתעשייה,  אשר החברה  שנה 30ת ק של לפחוות דם בעלכל א
  רישת פ  של שיינים )במקרהעאחדות התתבה בהתאחדות התעשיינים, או הייתה חברה

 ייה. ס מפעל חיים בתעשרשאי להיות מועמד לפר(, יהוליקידו הנפמת המועמד 
 

י  רשאמדים   הסכמת המוערס, כמו כן  בהגיש מועמדות לפל אים בעצמםם רש יד המועמ
 . אדם לפרס מפעל חיים בתעשייה עמדות יהולי בחברה להגיש מותפקיד נ כל  בעל 

 
אף  רשאים   םפטיחבר השו ם, ו ינשייים במועצת התערחדות, חבאההתחברי נשיאות 

 ציע מועמדים לפרס. לה הם
 
תאחדות  דם שאינו חבר בהלאהפרס גם  ק את יעניה להתן יהמקרים מיוחדים ניב

תרם תרומה משמעותית    ר אדם זהייתית כאשתעשחברה  נים במסגרת התעשיי
 . הלתעשיי

 
  מיום  םתייד לא חלפו  שנופטר כל ע נם שבמקרים מיוחדים ניתן להעניק פרס גם לאד 

 פרס לקרובי הנפטר.  ר היימס קרה כזהמ, בפטירתו 
 

גם לאדם   על חיים בתעשייהמפק את פרס העניליה ן יהם ניתע"פ החלטת השופטי
 . תעשייהזכה בפרס האשר  

 
 חלטת חבר השופטים יונים להקריטר  9.3

 
ם יבחנו גם  יר השיקולא ן שפטים תבחן את המועמדים  ע"פ מטרות הפרס ובידת השווע

 הבאים:  וניםי רריטהק



 
28 

 
  שורוא קליו החברת ההתאחדות א  סגרת החברה התעשייתיתבמ מועמד ילות  העפ

 ו"ב. ה, פיתוחה וכיכגון הקמת החבר טיהיבט רלבנבכל 
 

יצונית אחרת  סגרת ח ת התעשיינים או בכל מת התאחדורית במסגריבו ותו הצפעיל
 שראל. יית להתאחדות שתרמה משמעותית לתעשי

 
 . לות מפעי אשר פרש  עמד גם למו   הפרס  ת ק אתן יהיה להעניינ
 

 תקנות הפרס  . 10
 

 ינים . ת התאחדות התעשיאובפני נשי  תובא  זה  קנוןקון תכל הצעה לתי . 10.1
 

ן  לתיקו ב חבריה שתדון בהצעותועדה מקראות תקים  נשיורך, הבמידת הצ  . 10.2
 התקנון. 

 
   אותאישור של נשי תון טעונו נבתקהחלטות הנוגעות לשינויים  . 10.3

           .     ים בלבד נשיידות התעהתאח


