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 סתדרות הפסיכולוגי	 בישראלה
 הזמנה לאסיפה כללית ארצית

 

י לאסיפה הכללית "מזמין בזאת את חברי הפ, הוועד המרכזי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
 .2013הארצית לשנת 

 
 .גן-רמת, 42חם בגין רחוב דרך מנ, י"במשרדי הפ, 13:00 בשעה 2013 בדצמבר 5האסיפה תתקיים ביום חמישי 

 
 60%-במקרה שהופיעו לאסיפה פחות מ: "כאשר מוצעים שינויים בתקנון על סדר יומה של האסיפה,  לתקנון56לפי סעיף 
החלטות האסיפה השנייה תחייבנה את .  שבועות מהמועד של האסיפה הראשונה2-3תיקרא אסיפה שנייה תוך , מהחברים

 ."ההסתדרות בכל מספר משתתפים
 

 ,תתקיים אסיפה כללית ארצית נוספת ביום שני, לאסיפה בתאריך הנקוב לעיל לא יגיע הפורום הנדרשאם 

 .ד"טבת תשע'   כ2013 בדצמבר 23
מתחם , 8רחוב בצלאל , "שביט הדרכה"במרכז , 15:00 – 13:30האסיפה תתקיים בשעות 

  .ותהיה חוקית בכל פורום, רמת גן, הבורסה
 . האסיפה תבוא על כך הודעה נפרדתאם יחול שינוי לגבי מיקום

 

 :סדר היום לאסיפה
 

 ;י"ר הפ"יו, נון-ר יוכי בן" ד– הוועד המרכזישל פעילות ה סקירת .1

 ;ח ועדת הביקורת"ודו, 2012לשנת ח המילולי "והדוח הכספי "אישור הדו .2

 ;י"וקביעת שכרם כרואי החשבון של הפ' דן ושות, ח סנדק"הארכת כהונת משרד רו .3

 ;)מצורף מכתב בנדון וכן השינויים המוצעים(יים בתקנון העמותה שינול הצעה .4

 שונות .5

 
 ר" יו–נון -ר יוכי בן"ד

   
 

ψ כל חבר המשלם את מסי החבר באופן שוטף רשאי ומוזמן להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית. 

ψ  יוכל לעשות זאת גם ביום האסיפה, 2013מי שטרם שילם את דמי החבר לשנת. 

ψ ים לעיין בדוחות הכספיים לפני מועד האסיפה ימצאו אותם באתר י המעוניינ"חברי הפ
 www.psychology.org.il: האינטרנט שלנו

 
 



 

 הצעה לשינוי תקנון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
 
 

 .לשם אישורם בהצבעהי "בכינוס האסיפה יונחו בפני המשתתפים הצעות אחדות לשינויים בתקנון הפ

 
 :שיוגשו לאישור האסיפה,  בתקנוןלשינויים ההצעות להלן

 
 י" בתקנון הקיים של הפ29.11.07דרישות התיקונים של רשם העמותות מיום 

 
 
 : כיום בתקנון יבוא כדלקמן14במקום סעיף  .1

 
 "עמית כבוד"

רים  בתרומתו  המיוחדת  לקידום ניתן  להעניק  תואר  עמית  של  כבוד  לכל  מי  שהוועד  המנהל  והאסיפה  מכי
עמית  של  כבוד  יהיה  רשאי  להשתתף  בכל  פעילות  של .  הפסיכולוגיה  ומוצאים  אותו  ראוי  להתכבד  בתואר  זה

 ".הסתדרות הפסיכולוגים בישראל אך לא יהיה רשאי לבחור ולהיבחר אם הוא איננו חבר מן המניין
 
 :לתקנון יבוא) ג(32במקום סעיף  .2
 

 .לפי דרישה בכתב מוועדת הביקורת) ג(     "           
  יום  מיום  שהתקבלה  דרישה  התואמת 21לא  כינס  הועד  מרכזי  את  האסיפה  הכללית  שנדרשה  כדין  תוך  )  ד(

ובלבד  שהאסיפה  תתקיים  בתוך  שלושה  חודשים  מיום ,  תקנון  זה  רשאים  הדורשים  לכנסה  בעצמם
ן  שבו  מתכנסות  אסיפות  בידי  הועד האסיפה  תכונס  ככל  האפשר  באותו  האופ.שהוצגה  דרישה  כאמור

 ".המרכזי
 
 ל" א לתקנון בעניין בחירות בדואר או דוא62הוספת סעיף  .3
 

 : לתקנון יבוא62אחרי סעיף 
 
, ניתן  לקיים  בחירות  בדואר  ובדואר  אלקטרוני  בין  כלל  חברי  העמותה  ובלבד  שיתקיימו כללי תקנון זה.  א62"

ן  הזדמנות  נאותה  ושוויונית  לכל  חבר  לבחור  ולהיבחר  ותוצאות תינת,  יובטח  כי  הבחירות  תהיינה  חשאיות
 ".י האסיפה הכללית"הבחירות תאושרנה ע

 
 : לתקנון יבוא33במקום סעיף  .4

 
סמכותה  של  האסיפה  הכללית  מחוץ  למניין  היא  לדון  בעניינים  שפורטו  בהזמנה  בלבד  ואין  היא  רשאית  לדון "

 ".וההצבעה יערכו לפי כללי האסיפה השנתיתניהול האסיפה . או להחליט בכל שאלה אחרת
 
 . בתקנון יבוטל34סעיף  .5

 
 

 : לתקנון ימחקו המילים35מסעיף  .6
נתפנה  מקומו  של  חבר  ועד  המרכזי  רשאי  הועד  המרכזי .....'הוועד  המרכזי  בוחר  במזכיר  ובגזבר  וכו"...    

בר שמונה יהיה חבר הועד המרכזי הח. למנות  חבר  אחר של הסתדרות הפסיכולוגים לכהן כחבר הועד המרכזי
 " בזכויות מלאות 



 
 

 
 :ובהמשכו יבוא המוצע להלן) א (35 לתקנון יהיה לסעיף 35סעיף  .7

 
 .מזכיר או גזבר יהיו מבין חברי הוועד המרכזי, ר"יו) ב(35"

יות חבר  אשר  יבחר  על  ידי  כלל  חברי  העמותה  יהיה  חבר  הועד  המרכזי  ויאושר  על  ידי  חברי  הועד  לה)  ג(35
 .ר הועד המרכזי"יו

 . "הגזבר יפקח על בעלי זכות החתימה ויהיה אחראי מטעם הועד המרכזי לרכז את ענייני הכספים) ד(35
 
 
 : לתקנון יבוא38במקום סעיף  .8

 
ואולם  ועדות  בדבר  ניהול  ענייני  העמותה  לא .  הוועד  המרכזי  רשאי  למנות  ועדות  ולאצול  להן  מסמכויותיו"

 ".א מחברי הועד המרכזי בלבדתהינה מורכבות אל
 
 : לתקנון ימחק ובמקומו יבוא41סעיף  .9

 
תפקידי  ועדת  הביקורת .  האספה  הכללית  הארצית    תבחר  וועדת  ביקורת  מרכזית  בת  שלושה  חברים  לפחות)  א  (41"

 : יהיו
 העמותה  פעולות לרבות התאמת ,לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה .א  
 .למטרותיה   

 .לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון .ב 
 ;לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד .ג 
 ;להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה .ד 

   תשלומי שלה ואת החשבונות את פנקסי, של העמותה לבדוק את עניניה הכספיים .ה  
 ;תה לקידום מטרותיהלרבות ייעוד כספי העמו, השכר בה   

 ;לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה .ו 
 לאור בדיקה כאמור  להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה .ז  
 .בסעיף זה   

  שבועות  לפני 3-לא  פחות  מ,  חות  כספיים  ומילוליים  הוועד  המרכזי"ועדת  הביקורת  המרכזית  תקבל  דו)  ב       (
ועליה  להציע  לאספה  הכללית  לאשר  או  לא  לאשר  את ,  לשם  ביקורת  מוקדמת,  ית  הארציתהאספה  הכלל

המסקנות  של  ועדת  הביקורת  המרכזית  יימסרו  לוועד  המרכזי  לא  יאוחר  משבוע  אחד  לפני  המועד .  חות"הדו
 ".בא כוח של ועדת הביקורת המרכזית רשאי להשתתף בישיבות הוועד המרכזי. של האספה הכללית הארצית

 
 

 ".ר הסתדרות הפסיכולוגים"יו"ר ייכתב בסעיף זה "יתוקן כך שבמקום היו) א(58סעיף  .10
 ". י הועד המרכזי"ר הועד המרכזי עם אישור בחירתו ע"ר הסתדרות הפסיכולוגים יכהן גם כיו"יו"ויתווסף כי 

 
 . ימחקו4- ו3) ב(58סעיפים .        11
 
 :בנוסח הבא' א40 לתקנון יבוא סעיף 40לאחר סעיף  .12 

 
 .   ר הסתדרות הפסיכולוגים"ר הוועד המנהל יקרא יו"יו"

 
 .ר הסתדרות הפסיכולוגים יעמוד בראש הארגון וייצג אותו ואת מוסדותיו כלפי חוץ"יו



 
  

 .ר הסתדרות הפסיכולוגים יעמוד בראש הוועד המרכזי וינהל אותו ואת ישיבותיו"יו
 

ל  ועל  כל  העובדים  והמועסקים  על  ידי "  מטעם  הוועד  המנהל  על  המנכר  הסתדרות  הפסיכולוגים  יהיה  ממונה"יו
 .הסתדרות הפסיכולוגים והוא יהיה ממונה על הניהול השוטף של הסתדרות הפסיכולוגים

 
ר  הסתדרות  הפסיכולוגים  יהיה  אחראי  להגשת  תקציב  שנתי  ותוכנית  עבודה  שנתית  לוועד  המנהל  ולאסיפה "יו

 .הכללית
 

כולוגים  יהיה  אחראי  לדווח  לחברי  הועד  המרכזי  על  פניות  ופעילות  בשם  הסתדרות ר  הסתדרות  הפסי"יו
 .הפסיכולוגים מול גופים וגורמים שמחוץ להסתדרות הפסיכולוגים

 
 

ר "ר  הוועד  המנהל  שיקרא  יו"יהיה  כתוב  יו"  ר  הסתדרות  הפסיכולוגים"יו"במקום  המילים  )  ב(58בסעיף  ,  כמו  כן .13
 ".הסתדרות הפסיכולוגים

 
ההסתדרות  תהא  רשאית  לפטור  מראש  נושא  משרה "  לתקנון  יתוקן  באופן  שימחקו  ממנו  המילים  65סעיף   .14

 ".בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, כולה או מקצתה, מאחריותו
 

 .של התקנון ימחק' הערה ב, 9סעיף , 3נספח לפרק  .    15
 
 

ונה  לפי  פרק  זה  ותקנון  זה  תהיה  של  כארבע  שנים  שסיומם  עם  בחירתם תקופת  הכה:  "יבוא)  א(60במקום  סעיף   .16
 ".ר הסתדרות הפסיכולוגים והוועד המרכזי"בבחירות של יו

 
 

 
 


