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 האיגוד הארצי לטייסים בישראל

 

 השם .1
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 :חברות באיגוד .4

תוקף ומתפרנס מעבודתו -כל אצ"א המחזיק ברשיון עובד טיס בר .4.1

 , יכול להתקבל לאיגוד.בנתיבי אווירכטייס 

של  נספח א'המבקש להתקבל לאיגוד ימלא טופס בקשה שנוסחו כ .4.2

תדון בבקשה  המועצה הארצית. "(בקשה)להלן: " התקנון הזה

 כת לאשרה או לדחותה.ותהיה מוסמ

" חברממועד אישור הבקשה, יהפוך המבקש לחבר באיגוד )להלן: " .4.3

 "(. חבר איגודאו "

כל חבר איגוד חייב להישמע ולציית לכל הוראות והחלטות מוסדות  .4.4

 האיגוד ונציגיו המוסמכים.

כפי שיקבעו  ,אחידים חודשיים חברותדמי ישלם כל חבר איגוד  .4.5

 ."(דמי חבר"להלן: ) רציתמעת לעת על ידי המועצה הא

להלן,  4.7.5.3כהגדרת מונח זה בסעיף על אף האמור, חבר ותיק, 

המשולמים באותו עת או חברות חודשיים הדמי מחצית מישלם 

 ., כפי שיקבע מעת לעת על ידי המועצה הארציתסכום אחר

זכות להיבחר לכל מוסדות לכל חבר איגוד הזכות לבחור וה .4.6

 האיגוד.

 חברות באיגוד תפסק במקרים הבאים: .4.7

 החבר.פטירת  .4.7.1

 .דמי חבראי תשלום  .4.7.2

 יציאה לגמלאות. .4.7.3

החלטת המועצה הארצית, על פי המלצת ועדת  .4.7.4

 משמעת ואתיקה.

החבר חדל למלא אחר הקריטריונים שנמנו בסעיף  .4.7.5

4.1 . 

 -לעילזה  4.7בסעיף אף האמור על 

למלא אחר  שהפסיקחבר איגוד  .4.7.5.1

בשל פקיעת  4.1הקריטריונים שנמנו בסעיף 

תוקפו של רישיון עובד הטיס שלו בשל גיל 

יוכל להישאר חבר איגוד לכל  -טיסה מירבי 

ליציאתו לגמלאות ובלבד  דבר ועניין עד

 שהוא מתפרנס מעבודתו אצל מפעיל אווירי.  

חבר איגוד שהפסיק לטוס שלא בגין יציאה  .4.7.5.2

לגמלאות, יוכל להישאר חבר איגוד לכל 

דבר ועניין למשך תקופה של עשרים וארבעה 

 .( חודשים24)
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ועדת אתיקה ומשמעת תהיה רשאית 

להמליץ למועצה הארצית לקצר או להאריך 

קופה האמורה בהתאם לנסיבות את הת

 העניין. 

 

בגין  לרבות ,חבר איגוד שהפסיק לטוס  .4.7.5.3

ואינו מתפרנס מעבודתו  יציאה לגמלאות

, יוכל להישאר חבר אצל מפעיל אווירי

)לעיל ולהלן:  "חבר ותיק" שלבמעמד איגוד 

לא יהא זכאי לזכות  אך, "(חבר ותיק"

הצבעה באסיפה הכללית ולא יהא זכאי 

, כמפורט להלן ר מועצהלהיבחר כחב

 . בתקנון

  

המועצה הארצית רשאית לאשר ליחיד או קבוצה מאורגנת בה כל  .4.8

אחד מהיחידים מתפרנס מעבודתו כטייס שלא בנתיבי אוויר ו/או 

-כלי המטיסיםכל קבוצה מאורגנת של אנשי צוות אוויר אחרים 

 טיס להתקבל כחברי איגוד. 

ת בלעדית לטייסי נתיבי החברות באיגוד לא תהיה מוגבל -הבהרה  .4.9

 לעיל. 4.8סעיף ל בכפוףאויר, 

המועצה הארצית רשאית לפי שיקול דעתה להעניק תואר של חבר  .4.10

כבוד באיגוד לאדם שהצטיין בשירותיו הטובים לטייסים או 

 לתעופה בישראל.

 

 :מוסדות האיגוד .5

 אסיפה כללית. .5.1

 מועצה ארצית. .5.2

 .ואתיקה ועדת משמעת .5.3

 ועדת ביקורת. .5.4

 יות.ועדות מקצוע .5.5

 .איפאלפ"א-נים בינלאומיים וינציגות לטיפול בעניועדה/ .5.6

 .הגזבר .5.7

 

 :האסיפה הכללית .6

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האיגוד, ותתכנס במועדים  .6.1

 .  6.3הקבועים בסעיף 
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האסיפה הכללית תנהל פרוטוקול בכתב בכל ישיבותיה, אשר  .6.2

 חתם על ידי יו"ר האסיפה הכללית.יי

 האסיפה הכללית תכונס לפי:  .6.3

 החלטה ברוב רגיל של המועצה הארצית. .6.3.1

( ממספר חברי האיגוד 1/5במקרה בו הגישו חמישית ) .6.3.2

לחברי האיגוד  ושלחי בקשה לכך בכתב. במקרה זה

 םעסקי ימי 7 -הזמנות לאסיפה הכללית לא יאוחר מ

 .כנ"ל מיום הגשת בקשה בכתב

האיגוד לפחות  חבריאחד מלכל  תשלחלאסיפה הכללית  ההזמנ .6.4

 ( יום בטרם מועד הכינוס המתוכנן.30שלושים )

באמצעות דואר רשום או פקס או  ודגישלח לחברי האת ההזמנה .6.5

בפנקס חברי דואר אלקטרוני, לפי הכתובת והפרטים הרשומים 

 .האיגוד

לאסיפה  משלוח ההזמנותהמועצה הארצית תקבע את אופן ודרך  .6.6

להוסיף דרכים נוספות למשלוח ורשאית חברי האיגוד הכללית, ל

 .לעיל 6.5מעבר לאלו המפורטות בסעיף  ההזמנות

אי משלוח הודעה בדבר מועד האסיפה לחבר איגוד, מבלי משים,  .6.7

או אי קבלה של הודעה כאמור שנשלחה לחבר איגוד לא תפגע 

 של כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית שתכונס.  בתקפה

יו"ר האיגוד ישמש כיו"ר האסיפה אלא אם ייבחר יו"ר אחר ע"י  .6.8

 האסיפה עם פתיחתה

לכל חבר קול אחד בהצבעה. בהתחשב באופי יהיה באסיפה הכללית  .6.9

המיוחד של תנאי העבודה של חברי האיגוד זכאי כל חבר איגוד 

ולל הצבעה, ע"י חבר איגוד אחר. להיות מיוצג באסיפה הכללית, כ

נספח בנוסח  ,ייצוג חבר איגוד כנ"ל ייעשה על פי ייפוי כח בכתב

 אסיפהל האיגוד לפני המועד שנקבע  אשר יימסר ליו"ר ,ג'

  .הכללית

על אף האמור לעיל, לחבר ותיק לא יהיה קול בהצבעה באסיפה 

 הכללית.

 

 : כלליתה באסיפההצבעה  .6.10

 

הכללית יתקבלו ללא צורך ככלל, החלטות האסיפה  .6.10.1

 בנוכחות פיזית של חברי האיגוד באסיפה הכללית.
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, בעניינים אשר המועצה 6.10.1 על אף האמור בסעיף .6.10.2

הארצית החליטה כי יש צורך בנוכחות פיזית של 

חברי האיגוד באסיפה הכללית על מנת לקבל בהם 

י האיגוד החלטה, תזמן מועצת האיגוד את חבר

 .לעיל 6.6עד  6.4לאסיפה הכללית, כאמור בסעיפים 

המועצה הארצית תקבע באם הליך ההצבעה יתבצע  .6.10.3

בקלפי, בדואר, במשאל אשר יבוצע באמצעות דואר 

אלקטרוני ו/או באמצעות מערכת הצבעה ממוחשבת, 

 . כאמור ובהתאם למפורט בנספח א'

מבין  הצבעות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל .6.10.4

 , אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת.  משתתפי ההצבעה

 

 נושאים בסמכות האסיפה הכללית .6.11

 האסיפה הכללית מוסמכת לדון ולהחליט בנושאים הבאים:

 דו"ח שנתי של יו"ר האיגוד. .6.11.1

 שינויים ועדכונים בתקנון האיגוד. .6.11.2

 וא טה בהםנושאים שהמועצה לא הגיעה להחל .6.11.3

 להעבירם לאסיפה. החליטהש

לסעיף בהתאם  הכללית זומנה האסיפה ונושא שלשמ .6.11.4

6.3. 

               

 המועצה הארצית .7

יו"ר האיגוד יחליט על מועדי כינוסה של המועצה הארצית. כמו כן  .7.1

( ממספר חברי המועצה הארצית לכנס את 1/3רשאים שליש )

תב החתום מצעות מכהמועצה הארצית במועד שלא נקבע מראש בא

על ידם והמופנה לשאר חברי המועצה הארצית. במקרה האחרון 

( ימים ממועד שליחת המכתב 14תכונס המועצה תוך ארבעה עשר )

על ידי אותם מבקשים לחברי המועצה הארצית, בדואר אלקטרוני 

 או בדואר רשום או באמצעות מסירה אישית.

 סמכויות המועצה הארצית .7.2

של המועצה הארצית הנבחרת בישיבתה הראשונה  .7.2.1

, יבחר יו"ר האיגוד מתוך חברי המועצה הארצית

 להלן.זה  7.2בהתאם להוראות סעיף 
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במידה ובמועד כינוס הישיבה הראשונה לא היה נוכח  .7.2.2

הישיבה  להלן 7.4.3מניין חוקי, כהגדרתו בסעיף 

שמועד זה יהיה לא יאוחר תדחה למועד אחר, ובלבד 

ימים מיום כינוס הישיבה הראשונה, ובמועד זה  14-מ

הדרוש לכינוס הישיבה כל מספר  המניין החוקייהיה 

או  בעצמו הכינוס חברי מועצה ארצית הנוכח במקום

 באמצעות חבר אחר על פי ייפוי כוח. 

המועצה הארצית תדון בבעיות עקרוניות, כלליות  .7.2.3

 ומקצועיות כגון:

 שור התקציב השנתי.אי .7.2.3.1

 קשרי חברי איגוד וקשרים עם גורמי חוץ. .7.2.3.2

סוגיות בתחומי משק התעופה ובטיחות הטיסה  .7.2.3.3

 בישראל.

 עדכון ואישור נהלי האיגוד. .7.2.3.4

נושאים שונים, שאינם בתחום הבלעדי של אורגן ו/או  .7.2.3.5

 נושא משרה אחר באיגוד.

בקשות שיוגשו להתקבל לאיגוד והמועצה בדיון  .7.2.3.6

 לאשרן או לדחותן. הארצית תהיה מוסמכת

המועצה הארצית רשאית לפעול בכל דרך הנראית לה  .7.2.4

 בכדי להגשים את מטרות האיגוד.

מבין  יתקבלו ברוב רגיל,המועצה הארצית החלטות   .7.2.5

 אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת.   משתתפי ההצבעה,

המועצה הארצית רשאית להתקשר עם נותני  .7.2.6

קול שירותים, בתשלום או ללא תשלום, על פי שי

דעתה, בכדי להגשים את מטרות האיגוד ו/או להפעיל 

 את האיגוד.

 :של המועצה הארצית תבחר ו/או תאשר מינוי .7.2.7

 ועדת משמעת ואתיקה. .7.2.7.1

 גזבר. .7.2.7.2

 וועדות מקצועיות, לפי הצורך. .7.2.7.3

לטיפול בענייני איפאלפ"א  נציגות .7.2.7.4

 וגופים בינלאומיים אחרים.

 ועדת ביקורת. .7.2.7.5

המועצה הארצית רשאית לבחור ועדות  .7.2.7.6

 ספות בהתאם לצורך.נו
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תודיע לחברי האיגוד את שמות האנשים הארצית המועצה    

 .ובועדת הביקורת בחרו לכהן בועדת המשמעת והאתיקהשנ

המועצה הארצית תקבע  את שיעורי דמי החבר  .7.2.8

 החודשיים של חברי האיגוד. 

של  הכספי המועצה הארצית תקבע את שיעור התגמול .7.2.9

 יושב ראש האיגוד. 

 

 :ועצה הארציתבחירות למ .7.3

  הבחירות למועצה הארצית ייערכו כל  שלוש שנים. .7.3.1

על אף האמור, המועצה תהיה רשאית, בהחלטה בפה 

, לדחות את , של כל חברי המועצה המכהניםאחד

מועד הבחירות למועצה הארצית לתקופה שלא תעלה 

  על שישה חודשים )במצטבר(.

ייצוג חברי האיגוד במועצה הארצית ייקבע בהתאם  .7.3.2

בהם מועסקים חברי מקומות העבודה  שיוכם על פי ל

 האיגוד.

בכל מקום עבודה ייבחרו למועצה הארצית חברי  .7.3.3

 חברי איגוד 40מועצה ביחס של חבר מועצה לכל 

חברי מועצה מטעם מקום זה: " 7.3.3)להלן בס"ק 

. במקרה בו במקום עבודה אחד מספר חברי "(עבודה

ל שארית, ומותיר שארית, כ 40 -האיגוד מתחלק ב

מועצה נוסף  חברתזכה את אותו מקום עבודה 

למועצה הארצית. מקום עבודה בו מספר חברי 

אך לפחות עשרה, יזכה  (40האיגוד פחות מארבעים )

  . מועצה במועצה הארצית בחברגם הוא 

ברשימת חברי  בכל מקום עבודה ישוריין מקום אחד

מועצה מטעם מקום עבודה לטובת וועד אצ"א של 

 מקום עבודה. אותו

וועד  –ככל שבמקום עבודה לא התקיימו בחירות 

אצ"א, של אותו מקום עבודה, הוא זה שייבחר את 

מקום העבודה שישמשו כחברי  חברי המועצה מטעם

 .דעתו ולפי תקנונו בהתאם לשיקולהמועצה, 

 המועצה הארצית, לעיל 7.3.3בסעיף על אף האמור  .7.3.4

האיגוד בו  לזכות מקום עבודה שמספר חברירשאית 

במועצה הארצית  אחדבחבר מועצה  הפחותים מעשר

החלטת  ."(החלטת המועצהזה: " 7.3)להלן בס"ק 

   המועצה תהיה בתוקף לכל הליך בחירות אחד בלבד.
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המועסקים במקום עבודה אחד )להלן: חברי איגוד  .7.3.5

 "(, אשר בחרו חבר/י מועצהקבוצת חברי האיגוד"

הסיר מכהונתו/ם מטעמם למועצה הארצית, רשאים, ל

בכל עת, את חבר/ים המועצה אשר נבחר/ו מטעמם, 

הסכמה כולם או חלקם ההסרה תיעשה  על ידי 

רוב מקבוצת חברי איגוד האמורה, ותהיה  כתובה של

תוקף מעת מסירת מסמך ההסרה למשרדי האיגוד -בת

או במועד מאוחר יותר כפי שיצוין במסמך ההסרה. 

יל, רשאית בכל עת, קבוצת חברי האיגוד הנזכרת לע

לבחור חבר איגוד אחר כחבר המועצה מטעמה 

למועצה הארצית במקום חבר המועצה שהוסר 

מכהונתו ובחירה כזו תוכל להיעשות על ידי כתב 

מינוי נפרד, חתום על ידי רוב קבוצת חברי איגוד, או 

על ידי הכללתו בכתב הסרתו של חבר המועצה הקודם 

סמך חתימתו של מטעמם. בשני המקרים תוסף למ

חבר המועצה החדש מטעמם. המינוי של חבר המועצה 

תוקף מעת מסירת כתב המינוי -החדש יהיה בר

במשרדי האיגוד או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין 

 בכתב המינוי.

וועד  –ככל שבמקום עבודה לא התקיימו בחירות 

אצ"א, של אותו מקום עבודה, הוא זה שיהיה רשאי 

קום העבודה מכהונתם כחברי להסיר את נציגי מ

 המועצה.

 

בכפיפות להוראות תקנות אלו, תפקע מאליה כהונתו  .7.3.6

הארצית במקרה בו ארע כל אחד  מועצהחבר השל 

 מהמקרים הבאים:

אם התפטר מכהונתו ומסר על כך  .7.3.6.1

הודעה בכתב לאיגוד או למועצה 

 הארצית;

על ידי חברי האיגוד  בחירתו הבוטלאם  .7.3.6.2

 שבחרו בו;

רים המנויים בתקנה בכל אחד מהמק .7.3.6.3

 לפקיעת חברותו של חבר באיגוד. 4.7

מעמדו של חבר המועצה הוא "חבר  .7.3.6.4

 ותיק".
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במקרה כאמור יהיו חברי האיגוד אשר בחרו באותו 

רשאים לבחור חבר איגוד אחר שישמש מועצה  חבר

 חברשל  מטעמם במועצה הארצית במקומומועצה  חבר

ובחירה שכזו שכהונתו הסתיימה כאמור מועצה 

לעיל.  7.3.5באותו האופן הקבוע בתקנה תיעשה 

תוקף מעת  בת תהיההחדש חבר מועצה של  בחירה

מסירת כתב המינוי במשרדי האיגוד או ממועד מאוחר 

 יותר כפי שיצוין במסמך המינוי.

ב חברי המועצה הארצית בכל מקרה של שינוי הרכ .7.3.7

 ישלח האיגוד הודעה על כך למשרד הפנים. 

 

 :קיום הצבעה ודרך השגת הכרעה במועצה הארצית .7.4

 המועצה הארצית תתכנס לישיבות לפי צרכי האיגוד. .7.4.1

 יו"ר האיגוד יהיה היו"ר בישיבות המועצה. .7.4.2

: פתיחת ישיבה במועצה הארצית תיערך מניין חוקי .7.4.3

( ממספר 2/3לישים )רק כאשר נוכחים לפחות שני ש

חברי המועצה. ייפוי כוח יילקח בחשבון לחישוב 

 .מניין חוקי

שעה מהמועד המתוכנן )½( במקרה בו תוך חצי  .7.4.4

לכינוס המועצה הארצית לא היה נוכח מניין חוקי, 

הישיבה תדחה למועד  לעיל 7.4.3כהגדרתו בסעיף 

ימים  14-אחר, ובלבד שמועד זה יהיה לא יאוחר מ

הישיבה הראשונה, ובמועד זה יהיה מיום כינוס 

המניין החוקי הדרוש לכינוס הישיבה כל מספר חברי 

מועצה ארצית הנוכח במקום הכינוס בעצמו או 

 .באמצעות חבר אחר על פי ייפוי כוח

 ,בכתב בכל ישיבותיה פרטיכלהמועצה הארצית תנהל  .7.4.5

 או יו"ר הישיבה. האיגודאשר ייחתם על ידי יו"ר 

רצית יתקבלו ברוב קולות חברי החלטות המועצה הא .7.4.6

אחרת מפורשות המועצה הארצית, אלא אם כן נקבע 

 בתקנון זה. 

 -במקרה של שוויון קולות בהחלטות המועצה הארצית .7.4.7

 קול נוסף.  האיגודיינתן ליו"ר 
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בגלל אופייה המיוחד של עבודת  -ייפוי כוח להצבעה  .7.4.8

וחוסר האפשרות לרכז את כל חברי המועצה אצ"א 

זמן, רשאי חבר מועצה לחתום על ייפוי  יחד באותו

 מועצהב אחר כוח קבוע או זמני בו הוא מאשר לחבר

. נוסח ייפוי הכוח ובמקומו הארצית להצביע בשמו

להסרת ספק מובהר כי  של התקנון. בנספח ב'מופיע 

נוכחות חבר מועצה באמצעות חבר מועצה אחר, על פי 

וכחות ייפויי כח כאמור, תיחשב לכל דבר ועניין כנ

חבר המועצה מייפה הכח, וכהשתתפותו בישיבה, 

לרבות בהצבעה ובלבד שייפויי הכח )מקור או העתק(, 

 נמסר ליו"ר האיגוד עד לכינוס הישיבה הרלבנטית.

המועצה הארצית לא תערוך הצבעה על נושאים  .7.4.9

למקום עבודה מסוים מבלי הקשורים ספציפיים 

מקום שלפחות אחד מחבר/י מועצה שנבחר/ו מאותו 

עבודה יהיה נוכח בהצבעה  פיזית או באמצעות ייפוי 

  כח.

החלטות בנושאים בהם יש עניין אישי ו/או ניגוד  .7.4.10

המייצג/ים לחבר/י מועצה אינטרסים )כלכלי או אחר( 

את מקום העבודה אשר בחר למועצה הארצית את 

הגבוה ביותר למקום עבודה חברי המועצה מספר 

 בסדר הבא: ,האל כל טעונות אישורם של ,אחד

המועצה הארצית ברוב קולות של  .7.4.10.1

( מחברי המועצה 3/4שלושה רבעים )

"(, כאשר במניין רוב מיוחס)להלן: "

במועצה  הארצית  סהמיוחקולות הרוב 

חברי יכללו לפחות שליש מכלל קולות 

שאינם בעלי עניין אישי המועצה 

באישור ההחלטה, הנוכחים באסיפה 

 בפועל או באמצעות יפוי כח.

אשר באם ת)אשר  ועדת הביקורת .7.4.10.2

 . התקיים( 7.4.10.1האמור בסעיף 

החלטות בנושאים בהם יש עניין אישי ו/או ניגוד  .7.4.11

במועצה הארצית ושאינן  לחבר/יםאינטרסים 

לעיל,  7.4.10החלטות שאופן קבלתן מוסדרת בסעיף 

 טעונות אישורם של אלה בסדר הבא:

 המועצה הארצית ברוב קולות. .7.4.11.1

אשר באם ת)אשר  ועדת הביקורת .7.4.11.2

 .התקיים( 7.4.11.1האמור בסעיף  
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אף  המועצה הארצית תהיה רשאית לקבל החלטות .7.4.12

ללא התכנסות בפועל ובלבד, שכל חברי המועצה 

ם להשתתף בדיון ולהצביע בעניין הארצית הזכאי

העומד לדיון ובהחלטה המוצעת הסכימו לכך. במקרה 

של ההחלטות "ר האיגוד פרטיכל יוכאמור, ירשום 

המועצה  חבריכאמור ויצרף אליו את חתימות כל 

 . "(החלטה בכתב)להלן: " הארצית

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי המועצה  .7.4.13

ועצה הארצית אשר הארצית, או החלטה של חברי המ

חברי המועצה הארצית אישרו את הסכמתם לה כל 

בכתב תהא בת תוקף ויראו אותה לכל דבר ועניין, 

כאילו נתקבלה על ידי המועצה הארצית בישיבה 

 שנתכנסה כדין.

להחלטה,  ההגיעא כל עניין שבו המועצה הארצית ל .7.4.14

 יובא להכרעת האסיפה הכללית. 

 

 יושב ראש האיגוד .8

 ו"ר האיגוד בחירת י 8.1

בישיבתה הראשונה של המועצה הארצית הנבחרת יבחר   8.1.1

 יו"ר האיגוד מתוך חברי המועצה הארצית. 

כל חבר המועצה הארצית הנבחרת רשאי להציג 

  מועמדותו לתפקיד יו"ר האיגוד.

לעיל יחולו ד 7.4.4-ו 7.4.3מובהר כי הוראות סעיפים 

 גם על הישיבה הראשונה.

בין כל חברי  חשאיתיו"ר האיגוד ייבחר בהצבעה  8.1.2

יו"ר איגוד יידרש רוב בחירת לשם  .המועצה הנוכחים

מכלל חברי המועצה המכהנים  למעלה ממחציתשל 

  נוכחים בישיבה או על פי יפוי כח.הבאותה עת, 

ר מיו"ר פרש או התפטר או הודח יו"ר האיגוד או נבצ 8.1.3

האיגוד למלא את תפקידו מסיבה כלשהי, תבחר 

יו"ר המועצה הארצית יו"ר איגוד זמני חדש )להלן: "

"(. ליו"ר הזמני יהיו מלוא הסמכויות האיגוד הזמני

שנקבעו ליו"ר האיגוד בתקנון זה ויו"ר האיגוד הזמני 

והמועצה הארצית, ימשיכו לכהן  עד לאחר בחירות 

נוי יו"ר איגוד חדש מקרב יומכלליות למועצת האיגוד 

המועצה הנבחרת, בהתאם למועדים שנקבעו בתקנון 

 זה.
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 הדחת יו"ר האיגוד  8.2

בקשה להדחת יו"ר האיגוד תוגש למשרדי האיגוד  8.2.2

בכתב, חתומה על ידי לא פחות ממחצית מכלל חברי 

חברי משליש מהמועצה הארצית, או על ידי לא פחות 

 "(. בקשת ההדחההאיגוד )להלן: "

אחר הגשת בקשת ההדחה, כאמור, תכונס ישיבה ל 8.2.3

 28-מיוחדת של המועצה הארצית תוך לא יאוחר מ

הישיבה בקשת ההדחה )להלן: "ימים מיום מסירת 

  "(.המיוחדת

בישיבת המועצה המיוחדת יהא נוכח נציג ועדת  8.2.4

הביקורת אשר ינהל את הישיבה המיוחדת. נציג ועדת 

הישיבה הביקורת יוודא כי ינוהל פרטיכל של 

 המיוחדת. 

בישיבת המועצה המיוחדת תינתן רשות הדיבור לכל  8.2.5

 האיגוד. יו"ר חבר איגוד החפץ בכך, לרבות 

בין כל  חשאיתתיערך הצבעה המיוחדת בסיום הישיבה  8.2.6

. לשם הדחת יו"ר יידרש רוב המכהניםחברי המועצה 

מכלל חברי המועצה המכהנים באותה  2/3של לפחות 

באמצעות חבר אחר על פי  או במקוםנוכחים העת, 

 .ייפוי כוח

ההדחה תיכנס לתוקף באופן מיידי עם קבלת החלטה  8.2.7

יו"ר האיגוד המודח ישאר ברוב הדרוש כאמור לעיל. 

 חבר המועצה היוצאת. באותו מעמד ייבחר יו"ר איגוד

זמני מקרב יתר חברי המועצה  ויו"ר האיגוד הזמני 

ירות והמועצה הארצית, ימשיכו לכהן  עד לאחר בח

כלליות למועצת האיגוד ובחירת יו"ר איגוד חדש מקרב 

חברי המועצה הנבחרת, בהתאם למועדים שנקבעו 

 . בתקנון זה

 

דלעיל יחולו  7.4.4-ו 7.4.3מובהר כי הוראות סעיפים  8.2.8

 .המיוחדת גם על הישיבה

 

 תגמול כספי ליו"ר האיגוד .9

אלא אם תגמול כספי בגין פעילותו, יו"ר האיגוד זכאי לקבל  .9.1

 2/3בהצבעה בה יידרש רוב של קבעה אחרת הארצית המועצה 

  הנוכחים בהצבעה מכלל חברי המועצה הארצית

ושיעורה יהיה  תקבע את שיעור התגמול הכספי המועצה הארצית  .9.2

 .9.3ל המועצה הארצית, כאמור בסעיף עד להחלטה אחרת ש קבוע
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לשנות את שיעור התגמול לבטל או רשאית  המועצה הארצית .9.3

בה יידרש  הכספי ליו"ר האיגוד, בכפוף להחלטת המועצה הארצית

    .מכלל חברי המועצה הארצית 2/3רוב של 

 

 כללי –ועדות האיגוד  .10

אלא אם נקבע אחרת, ועדות האיגוד השונות יתכנסו בהתאם  .10.1

 .לצורך

, ישיבותיהןמסודרים בכל  פרטיכליםועדות האיגוד השונות ינהלו  .10.2

 שיחתמו על ידי יו"ר הישיבה.

ועדות האיגוד ישמרו במשרדי האיגוד לתקופה של שבע  פרטיכלי .10.3

( שנים לפחות ויהיו פתוחים לעיון כל חברי האיגוד בהתאם 7)

 לתיאום מראש.

ית אחת יבחרו על ידי המועצה הארצ כל חברי וועדות האיגוד .10.4

 ( שנים.3לשלוש )

 

 :אצ"א  יועד .11

 כגוף, בכל מקום עבודה בו מועסקים חברי איגוד, ועד אצ"אבו מכיר האיגוד

 יפעל בשיתוףו באותו מקום עבודהיחסי העבודה כל הקשור למייצג את אצ"א בה

למטרות האיגוד בהתאם ועד אצ"א, אשר יבחר, ככל שיבחר, ועם פעולה 

 .ולסמכויות המועצה

 

 ועדת משמעת ואתיקה: .12

ועדת משמעת ואתיקה תשקוד על שמירת יחסי חברות ויחסי  .12.1

על התנהגות אתית של שמירה  ,עבודה תקינים בין חברי האיגוד

 .האיגוד אורגניושמירה על התנהלות תקינה של  חברי האיגוד

ועדת משמעת ואתיקה תתכנס בהתאם לצורך במועדים שייקבעו  .12.2

 ע"י רוב חברי הועדה או על פי בקשת יו"ר האיגוד. 

, ממקומות ( חברי איגוד5ועדת משמעת ואתיקה מורכבת מחמישה ) .12.3

 (3שיבחרו על ידי המועצה הארצית אחת לשלוש ) עבודה שונים,

 שנים. 

שה מקומות עבודה ובמידה ולא ניתן להרכיב את הועדה משל .12.4

משמעת  תלוועדשונים, עקב חוסר היענות חברי האיגוד להתמנות 

ואתיקה, יהיה הרכבה לפחות משני מקומות עבודה שונים ובמידה 

יהא  –ולא ניתן להרכיב את הועדה משני מקומות עבודה שונים

 .הרכבה ממקום עבודה אחד

מעת והאתיקה תדון רק בפניה או בקשה או תלונה של ועדת המש .12.5

 חבר איגוד ו/או של אורגן של האיגוד. 
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ועדת משמעת ואתיקה תהא מוסמכת לדון ביחס לכל חבר איגוד או  .12.6

 ביחס לכל מועמד לחברות באיגוד בנושאים הבאים:

 אי קיום או הפרה של תקנון האיגוד. .12.6.1

רגן אי קיום או הפרת החלטה או הפרת הוראה של או .12.6.2

 מוסמך או נציג מוסמך של האיגוד.

מעשה או מחדל של חבר איגוד שיש בהם משום פגיעה  .12.6.3

בחיי חברה תקינים של צוות המטוס, בטוהר המידות, 

 בכבוד התעופה הישראלית, או בכבוד המדינה.

 משרה או נושא איגודבן תלונת חבר איגוד נגד אורג .12.6.4

 , או חברי איגוד אחרים.באיגוד

 .חבר דמיאי תשלום  .12.6.5

ועדת משמעת ואתיקה תדון ותקבל החלטות בהרכב של לא פחות  .12.7

 ( חברי ועדה. 3משלושה )

 ואלה העונשים אותם מוסמכת ועדה המשמעת והאתיקה להטיל: .12.8

 נזיפה. .12.8.1

 התראה. .12.8.2

 דחיית קבלתו של מועמד לחברות באיגוד. .12.8.3

 מלכהן במוסדות האיגוד.איגוד פסילת חבר  .12.8.4

 השעיה מחברות באיגוד לתקופה מסוימת. .12.8.5

 בפני מליאת המועצה הארצית על הוצאת חבר המלצה .12.8.6

 מהאיגוד.איגוד 

לעיל, תיתן  12.8בטרם מתן החלטה בעניינים המפורטים בתקנה  .12.9

, לכל הנוגעים בעניין, הזדמנות נאותה משמעת ואתיקה תועד

 להופיע בפניה ולהשמיע טענותיהם.  

רשאי לערער על החלטות  כל חבר איגוד ו/או אורגן של האיגוד .12.10

ועדת משמעת ואתיקה בפני מליאת המועצה הארצית, תוך שלושים 

( יום ממתן ההחלטה בעניינו. המועצה הארצית תדון בערעור 30)

( 7( יום מיום קבלת הערעור ותפרסם החלטתה תוך שבעה )30תוך )

 ימים מיום הדיון בערעור.  

הליכי ערעור ההליכים בוועדת האתיקה והחלטותיה, לרבות ב .12.11

ישמשו אך ורק לצורך הסדרת יחסם ומעמדם , 12.10כאמור בסעיף 

 .  חברי האיגודוהסדרת היחסים בין  של חברי האיגוד באיגוד עצמו

 

 ממונה בטיחות טיסה/ועדת בטיחות טיסה .13
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ועדת בטיחות טיסה תטפל בכל הקשור בענייני בטיחות  8.2

ף או טיסה הן בתוך האיגוד והן בשיתוף פעולה עם כל גו

לתרום לשמירה ופיתוח בטיחות  יםהיכולארגון אחר 

 הטיסה. 

ועדת בטיחות טיסה תתכנס במועדים שייקבעו ע"י הועדה  8.3

 מעת לעת ובהתאם לצורך. 

ו על /יבחראשר לפחות חבר אחד תמנה ועדת בטיחות טיסה  8.4

ידי המועצה הארצית מקרב חברי האיגוד לתקופה של שלוש 

 ( שנים.3)

 

 ועדת הביקורת .14

דת הביקורת מוסמכת לבקר כל מעשה או החלטה של מועצה וע .14.1

הארצית, יו"ר האיגוד, כל אחת מועדות האיגוד, כל אחד מנציגי 

 האיגוד והגזבר.

ועדת הביקורת תפקח על הפעולות הכספיות של האיגוד ותמסור  .14.2

דו"ח שנתי למועצה הארצית. דו"ח ועדת הביקורת יפורסם באתר 

 כל חברי האיגוד.האינטרנט של האיגוד לידיעת 

ועדת הביקורת ויו"ר ועדת הביקורת יבקרו ויפקחו על כל הליכי  .14.3

ההצבעות באיגוד, לרבות אך לא רק, על ההליכים המפורטים 

 לעיל.     7.3ובסעיף  6.11בסעיף 

חברים, ממקומות עבודה שונים, אשר  3ועדת הביקורת תמנה  .14.4

 -ת, אחת לייבחרו מקרב חברי האיגוד שאינם חברי המועצה הארצי

שנים. במידה ולא ניתן להרכיב את הועדה מחברים משלשה  3

מקומות עבודה שונים עקב חוסר היענות מספיקה של חברי האיגוד 

להתמנות לועדת הביקורת, יהיה הרכבה לפחות משני מקומות 

 עבודה שונים.

על אף האמור, המועצה תהיה רשאית, בהחלטה בפה אחד, לדחות  .14.5

עדת הביקורת לתקופה שלא תעלה על שישה את מועד הבחירות לו

 חודשים )במצטבר(.

 

ועדת הביקורת תמנה את אחד מחבריה להיות יו"ר ועדת  .14.6

 .הביקורת

של רוב מיוחס וועדת הביקורת תיבחר על ידי המועצה, בהחלטה  .14.7

חברי המועצה  לעיל( של 7.4.10.1)כהגדרת מונח זה בסעיף 

 בדרכי ההצבעה כפי שנקבעו בתקנון זה. המכהנים,
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 :ועדות מקצועיות .15

מקרב חברי  המקצועיותת וועדההמועצה הארצית תמנה את חברי  .15.1

 האיגוד בהתאם לצורך. 

 :המקצועיות סמכויות הועדות .15.2

 אחד מאלה:כל לעסוק בהמקצועיות בסמכות הועדות 

 טיפול בנושאים שהטילה עליהם המועצה הארצית. .15.2.1

, לפי ים לדיוני המועצה הארציתהכנת נושאים חדש .15.2.2

 .הנחיית יו"ר האיגוד או כל אחד מחברי המועצה

 

מניעה שועדות מקצועיות יתבססו על חבר איגוד יחיד שימונה אין  .15.3

 לעסוק בנושא.

הוראות סעיף זה לא יחולו על ועדת האתיקה ו/או על  –הבהרה 

 ועדת הביקורת.

 

 פאלפ"אאי-נציגות לטיפול בענינים בינלאומיים וועדה/ .16

תבחר חבר/י איגוד אשר יטפלו בכל הקשור לקשר ולשיתוף הארצית המועצה 

הפעולה של האיגוד עם איפאלפ"א, ייצגו את האיגוד בכנסים בינלאומיים 

 וישתתפו בקבוצות לימוד לפי הצורך.

 

 הגזבר .17

הגזבר ינהל את העניינים הכספיים של האיגוד ומוסדותיו במסגרת  .17.1

די המועצה הארצית, עפ"י המתחייב התקציב השנתי שאושר על י

ממעמדו של האיגוד כאגודה עותומנית ו/או על פי המתחייב מכל 

 חוק או תקנה רלבנטיים אחרים. 

( 5הגזבר ייבחר מבין חברי האיגוד לתקופה שלא תעלה על חמש ) .17.2

 שנים. 

הגזבר ייבחר על ידי המועצה הארצית, מבין מועמדים שיענו  .17.3

 לפניית המועצה הארצית.

זבר יפעל במסגרת התקציב השנתי שאושר על ידי המועצה הג .17.4

הארצית, על פי הנחיות המועצה הארצית  ועל פי הנחיות יו"ר 

 האיגוד. 

הסמכות לפתיחת חשבון בנק, ללקיחת הלוואת, מתן ו/או קבלת  .17.5

אשראי ו/או מתן שעבוד על ידי ו/או בשם האיגוד תהא של המועצה 

 יה.הארצית והגזבר יפעל על פי הנחיות

 ביטוח ושיפוי  .18
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האיגוד "ר יוה לביטוח אחריותם של תקשר בחוזיהאיגוד יהיה  .18.1

ו/או כל אחד מחברי המועצה הארצית ו/או ממלאי תפקידים שונים 

, באופן מלא, או חלקי, המועצה הארצית דעתבאיגוד, לפי שיקול 

בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי 

זה תקשר בחולה למעט אם נבצר מהאיגוד וזאת משרה באיגוד

כאמור לעיל ו/או במקרה בו חברות הביטוח יסרבו לביטוח אחריות 

להתקשר עם האיגוד בחוזה לביטוח אחריות כאמור  )להלן: 

 ."נסיבות אי עריכת ביטוח"(

ככל שיחולו נסיבות אי עריכת ביטוח יובא הדבר לידיעת המועצה 

 צד לפעול. וזו תחליט, לפי שיקול דעתה, כי

 

ו/או כל אחד מחברי המועצה האיגוד  "ריואת  רשאי לשפותהאיגוד  .18.2

הארצית ו/או ממלאי תפקידים שונים באיגוד, לפי שיקול דעתו, 

בדיעבד בשל חבות או הוצאה כאמור להלן שהוטלה עליהם עקב 

 פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה באיגוד, דהיינו:

בת אדם אחר על פי חבות כספית שהוטלה עליהם לטו .18.2.1

החלטת בית משפט, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או 

 פסק בורר שאושר בידי בית משפט; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך  .18.2.2

דין, שהוציא כל אחד מהמנויים לעיל או שחויב בהן 

, בהליך שהוגש נגדו על או בבוררות בידי בית משפט

אדם אחר, או באישום ידי האיגוד או בשמו או בידי 

פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע 

שלא  בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילי

 .בכוונת זדון

ו/או האיגוד  "ריוהאיגוד רשאי לתת התחייבות מראש לשפות את  .18.3

כל אחד מחברי המועצה הארצית ו/או ממלאי תפקידים שונים 

, כאמור לעיל, ובלבד רציתדעת המועצה האבאיגוד, לפי שיקול 

שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת המועצה הארצית ניתן 

לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהמועצה הארצית 

 תיקבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

 

 התקציב  .19

המועצה הארצית תכין ותעלה לדיון לקראת תום כל שנת תקציב,  .19.1

וד בשנה הבאה. בהכנת התקציב רשאית תקציב חדש לפעילות האיג

לאחר דיון  גזבר.הוהמועצה הארצית להיעזר בוועדת הביקורת 

בתקציב המוצע, תנהל המועצה הארצית הצבעה ביחס לסעיפי 

התקציב השונים ותחליט  על נוסחו הסופי של התקציב לשנה 

 הבאה. 
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 התקציב יבוקר על ידי רואה החשבון של האיגוד וועדת הביקורת.  .19.2

איגוד וכל אחד מהאורגנים ו/או נושאי המשרה בו יפעלו, בכל ה .19.3

לכספי ולהוצאות האיגוד בהתאם לתקציב המאושר לאותה  הנוגע

שנה. כל חריגה של האיגוד מהתקציב המאושר לאותה שנה תאושר 

 על ידי המועצה הארצית.

 החזר הוצאות פעילים וממלאי תפקידים .20

יהיו זכאים תפקידים, נציגי האיגוד ו/או פעילים ו/או ממלאי 

כפוף לאישור בלצורך בצוע תפקידם, להחזר הוצאות סבירות 

 של חברי האיגוד המשתתפים בהצבעה , ברוב רגילהמועצה הארצית

  .או באמצעות ייפוי כח

 ניהול פנקסים .21

( 3בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ינהל ויחזיק האיגוד שלושה ) .21.1

 פנקסים כדלקמן:

קס זה ירשום האיגוד את בפנ –פנקס חברי האיגוד  .21.1.1

כתובתם, כתובת הדואר  שמות חברי האיגוד,

תואריהם ותאריך הצטרפותם  ,האלקטרוני שלהם

 לאיגוד.

בפנקס זה ישמור האיגוד את  –פנקס החלטות ושוטף  .21.1.2

כל החלטות מוסדות האיגוד, חליפות המכתבים של 

 האיגוד והודעותיו.

בפנקס זה ינוהלו וירשמו באופן  –פנקס כספים  .21.1.3

 מפורט כל הכנסות והוצאות האיגוד.

 

 חתימה בשם האיגוד .22

בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, רשאית המועצה הארצית להסמיך 

כל חבר איגוד לפעול ולחתום בשם האיגוד, בין לבדו ובין ביחד עם חבר איגוד 

 אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

 

 מקום מושב האיגוד .23

בו של האיגוד יהיה בישראל במקום אשר ייקבע מזמן לזמן על ידי מקום מוש

על כך  שלחת. בכל מקרה של שינוי מקום המושב של האיגוד, המועצה הארצית

 האיגוד הודעה למשרד הפנים. 

 

 שינויים בתקנון .24

כל שינוי בתקנון זה יעשו ע"י הצבעה באסיפה הכללית בהתאם  .24.1

 במפורטים להלן:ובשינויים  בנספח א'לנהלים המפורטים 
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 -לכל חבר איגוד תינתן האפשרות להצביע כמפורט להלן

 בעד השינוי בתקנון. .24.1.1

 נגד השינוי  בתקנון. .24.1.2

בעד השינוי בתקנון ובהסתייגות מסעיפים מסויימים  .24.1.3

 שיצוינו על ידי חבר האיגוד. 

ומעלה מחברי האיגוד יביעו הסתייגות מסעיף  25%במקרה בו  .24.2

ינוי בתקנון, יועלה הסעיף לדיון לש ההצעהכלשהו שהוצע במסגרת 

מחדש במועצה הארצית, אשר תחליט האם להסירו כליל מההצעה 

 לשינוי בתקנון או האם לנסחו מחדש.

במקרה בו תחליט המועצה הארצית לנסח את הסעיף מחדש כאמור  .24.3

לעיל, ישלח הסעיף בנוסחו החדש להצבעת חברי האיגוד בהתאם 

 לעיל. 24לנוהל המפורט בתקנה 

אות ההחלטה בדבר השינוי בתקנון תקבענה בהתאם להצבעות תוצ .24.4

החברים כמפורט לעיל כפי שיספרו על שני חברי איגוד וחבר ועדת 

הביקורת שימונו לכך על ידי ועדת הביקורת וישמשו כמנהלי 

ההצבעה, במסגרת התכנסות האסיפה הכללית, אם ההצבעה 

משלוח  ( ימים ממועד60נעשתה במסגרת זו או כעבור שישים )

טפסי ההצבעה לחברי האיגוד, אם ההצבעה נעשתה באחת הדרכים 

 .בנספח א'המנויות 

בכל מקרה בו תתקבל החלטה על שינוי בתקנון, ישלח האיגוד  .24.5

 הודעה על כך למשרד הפנים.  

החלטת האסיפה הכללית בדבר השינויים בתקנון אשר התקבלו או   .24.6

ס לתוקפה החל נדחו, תפורסם באתר האינטרנט של האיגוד ותכנ

 ממועד פרסומה. 

 50%בתנאי שלפחות ו ברוב רגיל יאושרהאיגוד  לתקנוןשינוי  .24.7

 .השתתפו בהצבעה בדבר השינוימחברי האיגוד 

 נכסים לאחר פירוק .25

במקרה של פירוק יועבר רכוש האיגוד לידי מוסד ציבורי אחד, כמשמעותו בסעיף 
 .( לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה2)9

 תשונו .26

נכסי האיגוד והכנסותיו משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות 
 , אסורה. איגודה הנאה, בכל צורה שהיא, בין חברי

 

********************** 

 דרכי הצבעה.  -  נספח א' :לוטה

 טופס בקשה לחברות באיגוד. -  'בנספח 

 )למועצה הארצית(.  ייפוי כח  -  ' גנספח   

 ייפוי כח )להצבעה באסיפה הכללית( -  ' דנספח   

****************** 
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 נספח א'

 הליכי ההצבעה שיתבצעו באמצעות הקלפי, יתנהלו כמפורט להלן: .1

המועצה הארצית תשלח לחברי האיגוד בדואר ו/או בדוא"ל,  .1.1

לכתובות הדואר ו/או הדוא"ל שלהם, הרשומות אותה עת בפנקס 

(, הודעה בכתב שבה לעיל 21.1.1חברי האיגוד )כהגדרתו בסעיף 

 יפורטו ההצעות להחלטה. להודעה האמורה תצורף ניירת ההצבעה.

בהודעה האמורה יפורט גם המועד האחרון להצבעה שיהיה לא   .1.2

ימים ממועד של משלוח ההודעה האמורה )להלן  10 -פחות מ

 (."תקופת ההצבעה: "1בסעיף 

ההצבעה תהיה בקלפי אשר ננעלה במנעול ואשר תוצב במשרדי  .1.3

חברי איגוד  10האיגוד ובכל מקום עבודה אשר מועסקים בו לפחות 

או אשר נקבע לגביו, במועצת האיגוד, כי יוצב בו קלפי במקום 

אשר ייקבע על ידי נציגי אותו מקום עבודה באיגוד, לכל תקופת 

 ההצבעה. 

ת ההצבעה ידאגו מנהלי ההצבעה, ימים מתום תקופ 3בתוך  .1.4

להלן או מי מטעמם לאיסוף כל הקלפיות  1.5כהגדרתם בסעיף 

כשהן חתומות ולהעבירן למשרדי האיגוד, שם יבוצע הליך פתיחתן 

 וספירת קולות. 

ימי עסקים ממועד  2הליך הפתיחה וספירת הקולות יבוצע בתוך  .1.5

שני חברי  העברת כל הקלפיות למשרדי האיגוד, בנוכחות ובפיקוח

איגוד וחבר ועדת הביקורת שימונו לכך על ידי ועדת הביקורת 

"(, אשר יהיו מנהלי ההצבעהוישמשו כמנהלי ההצבעה )להלן: "

זכאים לפסול פתקי הצבעה על פי החלטה מנומקת וינהלו פרטיכל 

של כל פעולותיהם. עם גמר ספירת כל הקולות יאשרו מנהלי 

וצאותיה בפרטיכל האמור, ההצבעה את הספירה, ישלימו את ת

יחתמו על הפרטיכל האמור, יכריזו על תוצאות ההצבעה ויפרסמו 

את תוצאות ההצבעה באתר האינטרנט של האיגוד ותוצאות 

ההצבעה תכנסנה לתוקף החל ממועד פרסומה. כלל ניירת 

ההצבעה, לרבות ניירת קולות פסולים והפרטיכל הנ"ל, תישמר 

 הערעור על תוצאות ההצבעה. במעטפה חתומה עד חלוף תקופת

 הליכי ההצבעה שיתבצעו באמצעות הדואר, יתנהלו כמפורט להלן: .2

המועצה הארצית תשלח לחברי האיגוד בדואר, לכתובותיהם  .2.1

 2.3הרשומות אותה עת בפנקס חברי האיגוד )כהגדרתו בסעיף 

להלן(, הודעה בכתב שבה יפורטו ההצעות להחלטה ואליה יצורפו 

ת הצבעה בדואר. בהודעה האמורה יפורט גם פתק הצבעה ומעטפ

)ארבעים  45המועד האחרון להצבעה שיהיה לא פחות מתוך 

וחמישה( יום מהמועד של מסירת ההודעה האמורה למשלוח בדואר 

 "(.תקופת ההצבעה: "2)להלן בסעיף 
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חברי האיגוד יצביעו על ידי מילוי פתק ההצבעה ומשלוחו  .2.2

על ידם, למשרדי האיגוד  באמצעות מעטפת ההצבעה אשר תיסגר

 עבור ועדת הביקורת, וזאת בתוך תקופת ההצבעה.

ועדת הביקורת תמנה שני חברי איגוד וחבר ועדת הביקורת מבין  .2.3

"מנהלי : 2חבריה שישמשו כמנהלי ההצבעה )להלן בסעיף 

 (. ההצבעה"

ימים מתום תקופת ההצבעה ידאגו מנהלי ההצבעה  10בתוך  .2.4

לפתיחתן וספירת הקולות. פתיחת  לריכוז כל מעטפות ההצבעה,

המעטפות וספירתן ייעשו בנוכחות ובפיקוח מנהלי ההצבעה, אשר 

יהיו רשאים לפסול פתקי הצבעה על פי החלטה מנומקת וינהלו 

פרטיכל של כל פעולותיהם.  עם גמר ספירת כל הקולות יאשרו 

מנהלי ההצבעה את הספירה וישלימו את תוצאותיה בפרטיכל 

ו על הפרטיכל האמור, יכריזו על תוצאות ההצבעה האמור, יחתמ

ויפרסמו את תוצאות ההצבעה באתר האינטרנט של האיגוד ותכנס 

לתוקפה החל ממועד פרסומה. כלל ניירת ההצבעה, לרבות ניירת 

קולות פסולים והפרטיכל הנ"ל, תישמר במעטפה חתומה עד חלוף 

 תקופת הערעור על תוצאות ההצבעה.

  

(, יתנהלו "דוא"ל"תבצעו באמצעות הדואר האלקטרוני )להלן: הליכי הצבעה שי .3

 כמפורט להלן: 

המועצה הארצית תשלח לחברי האיגוד בדוא"ל, לכתובות הדוא"ל  .3.1

שלהם, הרשומות אותה עת בפנקס חברי האיגוד, הודעה שבה 

יפורטו ההצעות להחלטה. בהודעה האמורה יפורט גם המועד 

)עשרים( יום מהמועד  20ך האחרון להצבעה שיהיה לא פחות מתו

של משלוח ההודעה האמורה בדוא"ל לחברי האיגוד, כאמור )להלן 

 "(.תקופת ההצבעה: "3בסעיף 

חברי האיגוד יצביעו על ידי שליחת דוא"ל לכתובת דוא"ל אשר  .3.2

לעיל, וזאת בתוך תקופת  3.1תפורסם בהודעה כאמור בסעיף 

 ההצבעה.

בר ועדת הביקורת מבין ועדת הביקורת תמנה שני חברי איגוד וח .3.3

"מנהל : 3חבריה שישמשו כמנהלי ההצבעה )להלן בסעיף 

 (. ההצבעה"
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ימים מתום תקופת ההצבעה ידאגו מנהלי ההצבעה לריכוז  7בתוך  .3.4

כל הנתונים ולספירת הקולות אשר התקבלו באמצעות ההצבעה 

בדוא"ל. ריכוז הנתונים וספירת הקולות ייעשו בנוכחות ובפיקוח 

עה. מנהלי ההצבעה יהיו רשאים לפסול הצבעה על פי מנהלי ההצב

החלטה מנומקת וינהלו פרטיכל של כל פעולותיהם. עם גמר ריכוז 

כל הנתונים יאשרו מנהלי ההצבעה את הספירה וישלימו את 

תוצאותיה בפרטיכל האמור, יחתמו על הפרטיכל האמור, יכריזו 

על תוצאות ההצבעה ויפרסמו את תוצאות ההצבעה באתר 

האינטרנט של האיגוד ותכנס לתוקפה החל ממועד פרסומה. כלל 

הנתונים והקולות יישמרו במחשב, במקום ייעודי, וכמו כן כלל 

הנתונים והקולות יודפסו וישמרו, יחד עם הפרטיכל הנ"ל, 

 במעטפה חתומה עד חלוף תקופת הערעור על תוצאות ההצבעה.

 

 וחשבת יהיו כמפורט להלן:הליכי הצבעה שיערכו באמצעות מערכת הצבעה ממ .4

המועצה הארצית תשלח לחברי האיגוד בדוא"ל, לכתובות הדוא"ל  .4.1

שלהם, הרשומות אותה עת בפנקס חברי האיגוד )כהגדרתו בסעיף 

להלן(, הודעה שבה יפורטו ההצעות להחלטה ונוסחן. בהודעה  4.5

 14-ל 7האמורה יפורט גם המועד האחרון להצבעה שיהיה בין 

: 4יקבע על ידי המועצה הארצית )להלן בסעיף ימים ממועד ש

 "(. תקופת ההצבעה"

לעיל, יודגש כי נוסח ההחלטה המחייב  4.1על אף האמור בס"ק  .4.2

 הינו זה המפורסם במערכת ההצבעה הממוחשבת.

 -לכל חבר יוקצה קוד הצבעה נפרד )או בהתאם להחלטת המועצה  .4.3

אשר ימסר  אמצעי חלופי שיבטיח הצבעה אישית על ידי אותו חבר(

 4.1לו על ידי מנהלי ההצבעה יחד עם ההודעה האמורה בסעיף 

 לעיל. 

כל חבר יצביע במהלך תקופת ההצבעה תוך שימוש בקוד ההצבעה  .4.4

 שנמסר לו, כאמור.

פתיחת תוצאות ההצבעה הממוחשבת תיעשה על ידי שני חברי  .4.5

איגוד וחבר ועדת הביקורת שימונו לכך על ידי ועדת הביקורת 

 (. "מנהלי ההצבעה": 4מנהלי ההצבעה )להלן בסעיף וישמשו כ
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ימים מתום תקופת ההצבעה ידאגו מנהלי ההצבעה לריכוז  7בתוך  .4.6

כל הנתונים אשר התקבלו באמצעות מערכת ההצבעה הממוחשבת. 

ריכוז הנתונים וספירת הקולות ייעשו בנוכחות ובפיקוח מנהלי 

ה על פי החלטה ההצבעה. מנהלי ההצבעה יהיו רשאים לפסול הצבע

מנומקת וינהלו פרטיכל של כל פעולותיהם. עם גמר ריכוז כל 

הנתונים יאשרו מנהלי ההצבעה את הספירה וישלימו את 

תוצאותיה בפרטיכל האמור, יחתמו על הפרטיכל האמור, יכריזו 

על תוצאות ההצבעה ויפרסמו את תוצאות ההצבעה באתר 

ועד פרסומה. כלל האינטרנט של האיגוד ותכנס לתוקפה החל ממ

הנתונים והקולות יישמרו במחשב, במקום ייעודי, וכמו כן כלל 

הנתונים והקולות יודפסו וישמרו, יחד עם הפרטיכל הנ"ל, 

 במעטפה חתומה עד חלוף תקופת הערעור על תוצאות ההצבעה

להלן, הצבעות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא  4בכפוף לאמור בסעיף  .5

 פורשות אחרת.  אם כן נקבע מ

אם בתום תקופת ההצבעה, לפי העניין, יהיה מספר המשיבים פחות ממחצית   .6

( מחברי האיגוד, תשלח תזכורת לכל חברי האיגוד, באופן שיקבע על ידי 1/2)

המועצה הארצית, המזכירה להם לשלוח הצבעותיהם ובה יאמר כי בתום עשרה 

צבעה תוקף חוקי, בהתאם ( ימים נוספים מיום שליחת התזכורת תקבל הה10)

 להכרעת רוב המשיבים, בכל מספר משיבים שהוא.  

ערעור על תוצאות כל הצבעה יש להגיש בכתב בפני המועצה הארצית, עם העתק  .7

ימים מיום פרסום תוצאות  15למנהלי ההצבעה וליו"ר ועדת הביקורת, עד תום 

עדת הביקורת. ההצבעה. בפני המועצה יופיעו המערער, מנהלי ההצבעה ויו"ר ו

סדרי הערעור, הגשתו והדיון בו ייקבעו על ידי המועצה הארצית. החלטת 

המועצה הארצית בערעור תהא סופית ומחייבת. הערעור והחלטת המועצה 

יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד או באמצעי אחר, שכפי שיקבע על ידי 

 המועצה.

יתנהלו באמצעות ככלל באם לא קבעה המועצה הארצית אחרת, ההצבעות  .8

 מערכת הצבעה ממוחשבת.
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 נספח ב'
 בישראל םלטייסילתקנון האיגוד הארצי 

 ("האיגוד: "בישראל )להלן םבקשה לקבלה כחבר באיגוד הארצי לטייסי

 

.................................... בעל ת.ז. או  -אני הח"מ ................................. הגר ב .1

............. מספר .................... בעל רשיון טיס מסוג .................. מספר דרכון .........

.............. הערות ................................................... מקום  -............. שהוצא ב

......... שם מלא באנגלית עבודה ............................. הערות ..............................

..................................................... ...........................FULL NAME 

; מספר סלולארי_____________; דואר אלקטרוני_________; כתובת_______

 פקס__________.

 הנני/אינני חבר/מועמד לחברות באיגוד. .2

 

וד על נספחיו, תוספותיו ותיקוניו )התקנון על נספחיו, הנני מכיר את תקנון האיג .3

 "(.התקנוןתוספותיו, ותקוניו, כפי שיהיו מזמן לזמן יקרא להלן "

 

הנני מבקש להתקבל כחבר באיגוד ומתחייב בזאת למלא אחר כל ההוראות הנכללות  .4

 .אחרי כל החלטות והוראות מוסדות האיגוד, אשר תתקבלנה מזמן לזמןו בתקנון האיגוד

 

, כפי שיחליטו עליהם מוסדות האיגוד, אני דמי החברכסדרם את  לשלםהנני מתחייב  .5

( יום מיום 30מתחייב להודיע על כל שינוי שהוא ברשיון הטיס שלי לאיגוד תוך שלושים )

 השינוי.

 

         תאריך:  

 חתימה 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשימוש האיגוד:
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  'גנספח 
 בישראל םלטייסילתקנון האיגוד הארצי 

 )להצבעה במועצה הארצית( יפוי כחי

 

כחבר במועצה הארצית מיפה בזאת את כוחו של חבר המועצה הארצית   ___________ אני הח"מ, 

              בישיבות המועצה הארצית מתאריך ובמקומי להצביע בשמי      מר/ גב' 

 .    ועד תאריך     

 

  ית מסיבות סבירות )רצוי לציין(: וזאת עקב אי יכולתי להשתתף בישיבות המועצה הארצ

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

 

           הערות לענין ההצבעה:

            

             

 

     חתימת נותן יפוי הכח:      תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              חתימת מקבל יפוי הכח:       תאריך : 
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  'דנספח 
 בישראל םלטייסילתקנון האיגוד הארצי 

 ייפוי כח זמני )להצבעה באסיפה הכללית(

 

__________ כחבר באיגוד הטייסים מיפה בזאת את כוחו של ת.ז.  __     אני הח"מ, 

 ובמקומי ת.ז. _______________ להצביע בשמי    חבר איגוד הטייסים מר/ גב'  

 .     בישיבת האסיפה הכללית שתתקיים בתאריך 

 

  וזאת עקב אי יכולתי להשתתף בישיבת האסיפה הכללית מסיבות סבירות )רצוי לציין(: 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

 

           הערות לענין ההצבעה:

            

             

 

     חתימת נותן יפוי הכח :     תאריך: 

 

 ______________ _חתימת מקבל יפוי הכח: __________________________ תאריך :

 

 

 


