שינויים בתקנון הרשת
הצעות לדיון  -לקראת האסיפה הכללית ( 2016לאחר דיון בועד המתאם )30.3.16
מופיע בתקנון הקיים – חלופה 1
(תיקון קל)












הצעה לשינוי – חלופה 2
(הגבלות על קבלת חברים .כולם בעלי מעמד שווה)

 .4מבנה הארגון/הרשת:

 .4מבנה הארגון/הרשת:

 .4.1חברים ברשת יהיו:
ערים/רשויות מקומיות/מועצות אזוריות
נציגי משרדי ממשלה
מרכז השלטון המקומי
קופות החולים
ארגוני מתנדבים
מוסדות אקדמיים מוכרים ומכוני מחקר
ארגונים קהילתיים
ישובים במועצה אזורית (רק כאשר
המועצה אינה ברשת)
תאגידים וחברות
בודדים המעוניינים בקידום הנושא

 .4.1חברים ברשת יהיו:
ערים/רשויות מקומיות/מועצות אזוריות
נציגי משרדי ממשלה
מרכז השלטון המקומי
קופות החולים
הר"י
מוסדות אקדמיים מוכרים
ישובים במועצה אזורית (רק כאשר המועצה אינה
ברשת)
1
חברות – שלא למטרות רווח
יחידים  -בתנאי שלא מוכרים שירותים
בתי חולים













שינויים נדרשים בתקנון לאור החלופה הנבחרת ו/או פעולות הכנה
א .מיום אישור השינויים בתקנון תוגבל קבלת ארגונים
תיקון קל בלבד
ויחידים לרשת
ב .לגבי ארגונים חברים אשר אינם עומדים בקריטריונים
הנ"ל  -יש צורך לברר עם כל ארגון את סוגיית מכירת
השירותים לרשת ו/או לרשויות .רצוי להגיע להסכמים
המתייחסים ליחסי הגומלין ומידת הסבסוד שיינתן
לחברי הרשת (יש חברים שמסתייגים מסעיף זה).
ג .ארגונים שלא יגיעו להסדר – יוצאו מהרשת .על מנת
לאפשר הוצאה יש להוסיף סעיף בתקנון במסגרת סעיף
 – 8פקיעת חברות.
ד .מוצע להקים מעגל נוסף של שותפי הרשת  /עמיתי
הרשת – גופים שאתם קיימות שותפויות אך אינם חברי
רשת (לא מחויבים בדמי חבר).
1

ובלבד שאינם מוכרים שירותים לרשת או לרשויות
2
יתקבלו כחברים נלווים

הצעה לשינוי – חלופה 3
(אין הגבלות על קבלת חברים .יש שתי רמות של חברות:
חבר מלא וחבר נלווה (לא רשאי להיבחר למוסדות הרשת)
 .4מבנה הארגון/הרשת:











 .4.1חברים ברשת יהיו:
ערים/רשויות מקומיות/מועצות אזוריות
נציגי משרדי ממשלה
מרכז השלטון המקומי
קופות החולים
הר"י
1
ארגוני מגזר שלישי
מוסדות אקדמיים מוכרים
ישובים במועצה אזורית (רק כאשר המועצה אינה ברשת)
2
חברות שלא למטרות רווח
2
יחידים המעוניינים בקידום הנושא
בתי חולים

יש צורך לערוך תיקון בסעיף  – 7זכויות וחובות ,ס"ק ב:
חבר ברשת יהיה זכאי לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בארגון
(להפריד בין חבר מן המניין וחבר נלווה).

הועד המתאם - :ללא שינוי

הועד המתאם:

הועד המתאם:

 .4.3.1הרכב:
הועד המתאם יהיה מורכב מחברי

 .4.3.1הרכב:
הועד המתאם יהיה מורכב מחברי הרשת (כולל היו"ר),

 .4.3.1הרכב:
הועד המתאם יהיה מורכב מחברי הרשת (כולל היו"ר),

הרשת (כולל היו"ר) ,על פי המפתח הבא:

על פי המפתח הבא:

על פי המפתח הבא:

 8-10נציגי רשויות מקומיות

 8-10נציגי רשויות מקומיות

 8-10נציגי רשויות מקומיות
 4נציגי מוסדות או ארגונים לפחות

 2נציגי קופות חולים

 2נציגי קופות חולים

 2נציגי ציבור  -חברים פרטיים

 2נציגי מוסדות או ארגונים אחרים

 1נציג אקדמיה

 1נציג מרכז השלטון המקומי

 1נציג מרכז השלטון המקומי

 1נציג מרכז השלטון המקומי

כל נציגי משרדי הממשלה החברים ברשת
מועמד להיבחר לוועד מתחייב
להשתתף בישיבות באופן קבוע.

 1חבר יחיד
כל נציגי משרדי הממשלה החברים ברשת

כל נציגי משרדי הממשלה החברים ברשת

מועמד להיבחר לוו עד מתחייב להשתתף בישיבות
באופן קבוע

מועמד להיבחר לוו עד מתחייב להשתתף בישיבות
באופן קבוע

הצעה לשינויים בדמי חבר שנתיים – בהתאם לחלופות שלהלן
דמי חבר שנתיים – להשאיר המצב הקיים:

דמי חבר שנתיים – להשאיר המצב הקיים:

א .רשויות מקומיות:

א .רשויות מקומיות:

רשויות מקומיות גדולות*
רשויות מקומיות אחרות

₪ 3,000

₪ 3,000

רשויות מקומיות גדולות*

₪ 2,000

רשויות מקומיות אחרות

2

ב  .-גופים ממשלתיים וציבוריים

ב .גופים ממשלתיים וציבוריים
ג .מוסדות אקדמיים

ד .ארגוני מגזר שלישי ,חברות

₪ 2,000

3

 ₪ 1,000ג .מוסדות אקדמיים
700

₪

₪ 2,000

ד .ארגוני מגזר שלישי ,חברות

₪ 2,000
₪ 1,000
₪ 1,000

ה .ישובים בודדים במועצה אזורית ₪ 700

ה .ישובים בודדים במועצה אזורית ₪ 1,000

₪ 100

₪

יחידים

ו.

* הרשויות המקומיות החברות ב"פורום ה-

ו .יחידים

* הרשויות המקומיות החברות ב"פורום ה"15-

"15

2

150

משרדי ממשלה (למעט מ.הבריאות) ,קופות חולים ,בתי חולים ,קק"ל

