
 תקנון עמותה

 

 פרק ראשון .1

 : ומעמדה החוקי שם העמותה 

 

 ."בישראללרפואה סינית  הלשכה"א. שמה של העמותה הוא:  

 , רמת גן.13רחוב קרסקי  :מקום מושבה ב. 

 (."החוק")להלן:  1980 -ג. העמותה היא תאגיד רשום ע"פ חוק העמותות, תש"מ 

 

 :פרק שני .2

 מטרות העמותה: 

ועיתון  אתר אינטרנט כגון: באמצעות כלים שונים, אלף הרפואה הסינית בישרלקדם את ענ 2.1
מחקרים, סדנאות והשתלמויות, יום מודעות, לימודי המשך מאמרים ו אינטרנטי, מידע מקצועי של

 רפואההבתחום  וארגונים שונים גופים ממסדיים, מיסוד אקדמי, שיתוף פעולה עם למטפל
 .םבה שהרפואה הסינית יכולה להשתלב

טיפולים באמצעות  ה סיניתרפוא –אה טבעית באמצעות לאפשר לקהילה להנות מזכויות לרפו 2.2
בהתנדבות לאוכלוסיות נזקקות והעלאת המודעות של גופים וארגונים ליתרונותיה של הרפואה 

 הסינית לאוכלוסייה. 
מודעות, הרצאות,  להעלות את המודעות של הציבור לשמירה על הבריאות באמצעות ארגון ימי 2.3

 תזונה נכונה, צמחי מרפא וכל פעולה אחרת שתשרת מטרה זו.
 להוות גוף מאגד ותומך למטפלים ברפואה סינית. 2.4
ליזום ולארגן סדנאות לימוד   – מטפלים מלמדים מטפלים -קידום לימודי המשך למטפלים  2.5

וקידום  הרפואה הסיניתם ובהקשר עוהעשרה, קורסים, השתלמויות, ימי עיון וכנסים בתחום 
 .מקצועיות המטפל

 לקלוט מטפלים חדשים בתחום הרפואה הסינית ולהעניק להם ליווי ותמיכה בדרכם המקצועית         2.6
 וזאת מבלי לפגוע בעצמאותו של כל מטפל, תוך מתן מעמד שווה לכל מטפל ומטפל.            

 למסד את ענף צמחי המרפא בישראל.      2.7
  לייצג את המטפלים בישראל בפני רשויות ממשלתיות ו/או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או בפני כל   2.8

פנו אל העמותה אשר  , בשם חברי העמותה ו/או כאלהגוף אחר בארץ ובחו"ל ו/או תאגידים
לייצגם בפני רשויות ממלכתיות, רשויות עירוניות ורשויות או גופים אחרים בישראל  מנהביקשו מו
 העמותה. ועדעל ידי  כל בקשה כזו תשקל ותבחן לגופו של עניין .בחו"לו

 בהתאם לכללים  –מענקים כספיים לקידום העסק שלהם ברפואה סינית להעניק למטפלים       2.9
 תנאים שיוגדרו מראש על ידי ועד העמותה.ו

     תאם לכללים ותנאים בה –להעניק לסטודנטים מענקים כספיים לצורכי לימוד רפואה סינית      2.10
 שיוגדרו מראש על ידי ועד העמותה.            

 

 

 פרק שלישי: .3

 סמכויות העמותה: 

 

 : הבאות סמכויותהלעיל תהיינה לעמותה  2לשם ביצוען של המטרות הנזכרות בתקנה  

 

תה לייצגם אגודות ו/או תאגידים אשר ביקשו מהעמומטפלים ו/או של  ו/או להביא את דברםלייצג  3.1 
ורשויות או גופים אחרים בישראל  ת, רשויות עירוניות, רשויות בתחום הבריאותבפני רשויות ממלכתיו

 ואשר העמותה מצאה לנכון שיש לדבר עניין הקשור עם מטרותיה. ,ובחו"ל
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לבצע כל פעולה משפטית לרבות להתקשר בחוזים ובהסכמים מכל סוג ומין לשם קידום מטרות  3.2 
ולהופיע כתובעת ו/או כנתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר ומבלי לגרוע מכלליות האמור העמותה 

להעביר, להחליף,  אולבנות, להקים, לרהט, לשנות, לשפץ, להחזיק  לשכור, לרכוש, לחכור, לעיל,
( אשר יש בהם כדי לקדם "הנכסים"מקרקעין )להלן: לארגן, לנהל ולפקח על כל  נכס  מיטלטלין ו

את הנכסים באופן שיביא רווחים  ,או בעקיפין את מטרות העמותה ובמיוחד למכור, לממשבמישרין 
  .העמותה ום מטרות העמותה ובאופן שיקבע על ידישיושקעו בדרך היעילה ביותר שתבטיח את קיד

 

גופים ציבוריים אחרים כקונה, שוכר, חוכר, /או להופיע בפני  משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ו 3.3 
למטרות  בהתאם , ולעשות כל פעולה חוקית אחרתשל הנכסים שכן, מוכר, משכיר, מחכירממ

 הנ"ל. ותהפעול עלבצ של העמותה כוחם של עורכי הדין את יפותילכן העמותה ו

 

 ירושות, עזבונות, הלוואות, מתנות, תרומות, מענקים, הקצבות,ל כל עניין הקשור להסדיר ו/או לקבל 3.4 
 או אחריםו/וכל תמיכות אחרות ממוסדות עירוניים, ממשלתיים, פרטיים  שעבודים, תשלומים
להשתמש בכל האמצעים  ולשם כך בתחום הרפואה הטבעית/המשלימה, המוענקים לאגודות

 עמותה. ה לדעת  הנדרשים החוקיים

 

 ולנהל להחזיק לפתוח, קים והתחייבויות מכל המינים,ילקבל ולשלם כספים, לחתום על שטרי חוב, שי 3.5 
כל הפעולות הבנקאיות הדרושות  את חשבונות בבנק או בבנקים ובמוסדות כספיים אחרים ולעשות

 של העמותה. וניהולה התקין קיומהשם ל

 

אחר    כל גורםקרן או  ,להקים, לאגד, לנהל, להתמזג, להצטרף או לשתף פעולה עם עמותה 3.6 
 שמטרותיהם זהות או דומות למטרות העמותה.

 

 חליפיןהחוב, הכל שטרי בדרך אחרת כל ב ולסחור תום, להסב, לנכות, להעביר, להמחות, להוציאלח 3.7 
 בשם העמותה. שטרות ומסמכים אחרים סחירים או לא סחירים מכל סוג שהוא וכן

 

 לפעול לגיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה ובכלל זה לקבלת: מענקים, תרומות,     3.8 

 ענק אחר שנועד לשם קידום מטרות העמותה ולטובת חבריה.מתנות וכל מ   

 

 לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם קידום מטרות העמותה.  3.9 

 

לבצע ולהוציא לפועל את כל אותם הדברים אשר לדעת הועד דרושים כדי לתת תוקף, לשמור, לסייע,   3.10 
 לקדם במישרין ו/או בעקיפין את יישומן של מטרות העמותה.

 

 פרק רביעי: .4

 אמצעים כספיים: 

  

לפקודת מס  46סעיף  מכוח כנגד קבלות על תרומותהעמותה מתחייבת כי תרומות אשר יתקבלו  4.1 
 הכנסה ישמשו לקידום מטרות העמותה. 

  

מכוח סעיף בכל הנוגע לתרומות  יהוצאותיה והכנסותהעמותה מתחייבת לנהל רישום נפרד של כל ה 4.2 
 .לעילכאמור  46
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 :יהיו כמפורט להלןמטרותיה  קידוםהכספים הדרושים לשם ביצוע פעולות העמותה ו 4.3 

 

ומתנות, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף,  , ירושותתרומות, מענקים, תקציבים, עזבונות 4.3.1  
 .בה וכן ממי שאינם חברים של העמותה שיועברו לעמותה מעת לעת מחברים

 

 הכנסות העמותה. 4.3.2  

 

 הקצבות של מוסדות ממשלתיים, תנועתיים, עירוניים וציבוריים. 4.3.3  

 

 .מגופים שונים הלוואות 4.3.4  

 

 העמותה או מניצול אחר של משאביה. על ידיהן, אשר יבוצעו שהכנסות מהשקעות כל 4.3.5  

 

 

 פרק חמישי: .5

 חברות בעמותה: 

 

 .מטפל ברפואה סיניתרפואה סינית ו/או שהינו סיים מסלול לימודים רב שנתי ב כל אדם אשר  5.1 

 

תעודות  בפני ועד העמותה להציג  יתבקש שנים מיום שסיים את לימודיו,  10עם וותק של עד מטפל   
 בקשה להתקבל. ה, בצירוף ציוניו וסיום לימודיו

 

ת חיים שנים ומעלה, מיום שסיים את לימודיו, יוכל להסתפק בצירוף קורו 10מטפל עם וותק של   
 ואישור של פרקטיקה מוכחת, להגשת הבקשה להתקבל כחבר לעמותה.

 

הציבור הרחב, יוכל להגיש בקשה /או מטפל אשר הינו בעל שם מוכר וידוע בקרב קהילת המטפלים ו  
 תעודות או קורות חיים.צירוף להתקבל כחבר עמותה ללא צורך ב

 

לבקש ולהתנות את קבלת המטפל כחבר עמותה בכל מקרה, הועד יבחן כל בקשה לגופה ויהיה רשאי   
וד בכפוף לצירוף של הצגת מסמכים נוספים ו/או דרישות מקצועיות אחרות במקרים של חסרי לימ

 , כפי שיקבעו הם על ידי הועד.בסיסיים ו/או חשובים

 

 החברים הרשומים בפנקס החברים שמנהלת העמותה. 5.2 

 

 .שנייםבל, אך לא יפחת מהחברים בעמותה יהיה בלתי מוג מספר 5.3 

 

 בירושה. ניתנת להעברהחברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ואינה  5.4 
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( ומען מספר זהות ,אני )שם" להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה בזו הלשון: מעונייןאדם ה 5.5 
מטרות העמותה ותקנונה ידועים  בישראל.לרפואה סינית  הלשכה - עמותהבקש להיות חבר במ
אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית  .לי

 ". . הנני מצרף את תעודות לימודיי כחלק בלתי נפרד מהבקשהשל העמותה

 

או מי שמונה מטעמו  ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד 5.6 
, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה כחבר בעמותה קשסירב הועד לקבל את המב לכך.

 הכללית הקרובה.

 

המונח "אדם" בסעיף  ועד לאחר שהגיש בקשה להתקבל כחבר.ה דיימי שנתקבל כחבר בעמותה על  5.7 
 זה יכלול כל אדם בגיר וכל תאגיד.

 

 עת על ידי הועד המנהל.חברות בעמותה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים, כפי שיקבעו הם מעת ל  5.8 

 

 פרק שישי: .6

 ידידי העמותה 

  

ידיד העמותה הוא אדם אשר מביע תמיכתו בעמותה, ברעיונה ומטרותיה ואשר אינו נמנה על חבריה;   6.1 
 1980-, בכפוף לחוק העמותות, תש"םבין אם תמיכה בתרומה ובין אם תמיכה בעשייה התנדבותית

 .מותותוכללי הניהול התקין שקבע רשם הע

 מספר ידידי העמותה אינו מוגבל. 6.2 

 החלטה בדבר הכרזה על אדם כ'ידיד עמותה' נתונה בידי הועד. ההכרזה מהווה כ'תואר כבוד'.  6.3 

 יקבעו מעת לעת על ידי ועד העמותה.זכויות ידידי העמותה  6.4 

 

 פרק שביעי: .7

 זכויות וחובות  החברים: 

 

עמותה וינהג על פי הן ועל פי החלטות כלשהן של האסיפה הכללית של כל חבר יקיים את תקנות ה 7.1 
 ועד העמותה. העמותה ו/או של

 

כל חבר יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של חברי העמותה ויהיה לו קול אחד בכל  7.2 
יה לבחור ולהיבחר לועד ולועדת הביקורת של העמותה. כל חבר יה הצבעה. כל חבר יהיה רשאי

לתפקיד כלשהו בארגון כלשהו של העמותה לרבות הועד,  אחר או כל אדםו/להציע את נציגו  רשאי
שישמש  יבחר, יהיה רשאי להחזיק בתפקיד זה, בתנאי שהוא חבר העמותה או נציג תאגידו במידהו

 .כחבר העמותה

 

 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה. 7.3 

 

 באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יושת על החברים. הועד, 7.4 

 

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת  7.5 
 חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
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של העמותה, בין  שהוכל נכס לאף חבר לא תהיה זכות להשתתף או להיות זכאי לנכסים או לרכוש 7.6 
 אם תוך תקופת היותו חבר ובין אם חדל להיות חבר. 

  

, שהועד מסיבות של חסרים לימודייםלגבי מי שהגיש בקשה להתקבל כחבר עמותה אך טרם נתקבל  7.7 
מצא לנכון שהינם מהותיים למקצועיות המטפל, רשאי הועד לאשר לאותו אדם השתתפות בתכנים 

, כפי שתקבע בכפוף לעלות סמלית בלבד, , על מנת להשלים את אותם חסריםלימודיים של העמותה
 .על ידי הועד

   .המדובר יהיה בתכני לימוד בודדים  

אין באפשרות זאת כדי להוות תחליף להשלמת לימודים במסלול רפואה סינית במוסד כי , מובהר  
 לימודים.

 

 י:מינפרק ש .8

 פקיעת החברות 

 

 פוקעת:החברות בעמותה  8.1 

  

  .במות החבר 8.1.1  

, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ולאחר שניתנה לו כחולה נפש ן חבראבחובמקרה של   
 זכות שימוע.

במקרה של פושט רגל, יוכל החבר להמשיך את חברותו בעמותה אך לא יוכל להימנות על   
 הועד המנהל או כחבר בוועדת הביקורת.

 

 בצורה אחרת. של התאגיד גיד, עם פרוקו או חסולובמקרה שהחבר הינו תא 8.1.2  

 

 יום לאחר מתן הודעת פרישה בכתב לועד. 21, שתיכנס לתוקפה בפרישתו מן העמותה 8.1.3  

 

 בהוצאתו מן העמותה. 8.1.4  

 

על הוצאת חבר מן העמותה  , ברוב מיוחס,האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט 8.2 
 :מאחד הטעמים הבאים

 

 ממנו. ההחבר לא שילם לעמותה את המגיע ל 8.2.1  

 

 של האסיפה הכללית. כלשהי החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה 8.2.2  

 

 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה. 8.2.3  

 

 החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון או במקרה של הפרעה נפשית. 8.2.4  
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 בעניינושל האסיפה הכללית  סופיתות חבר עמותה עד לקבלת החלטה להשע רשאי יו"ר הועד 8.3 
 . ובכפוף למתן שימוע לאותו חבר

 

אלא לאחר שהועד  ,8.2.4או  8.2.3 ,8.2.2, 8.2.1משנה  ותחבר לא יוצא מהטעמים האמורים בתקנ 8.4 
 התרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את 8.2.4 - 8.2.1חבר לא יוצא לפי סעיף קטן  8.5 
 טענותיו.

 

 חבר שהופקעה חברותו רשאי לערור בכתב בפני ועדת האתיקה של העמותה.  8.6 

 

 י:פרק תשיע .9

 מתן ההודעה לחבר 

 

ם רשובדואר ו לו ביד או יימסרוהזמנה, דרישה, התראה, והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו בכתב  
אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס 

 החברים.

 

 :יעשירפרק  .10

 מוסדות העמותה 

 

מזכיר ויושבי הראש של הוועדות השונות,  יהיה מורכב מיו"ר העמותה, מנכ"ל, אשר – ועד העמותה 10.1 
 ובתנאי שנושאי המשרה אינם מקבלי שכר.

 .לא יפחת משנייםו 9היה מקסימום חברי ועד העמותה י מספר  

 . מיום רישום העמותה, יכהנו המייסדים כחברי הועד המנהל בקדנציה הראשונה,  

 

 ועדת ביקורת או גוף מבקר. 10.2 

 

 .ועל פי החלטת הועדבמידת הצורך  ומועצה מייעצת כפי שייקבעו על ידי הועד ועדות העמותה 10.3 

 

 הכללית. האסיפה  10.4 

  

 :אחד עשרפרק  .11

 זמן ומקום -האסיפה הכללית   

 יומה, שעתה, ומיקומה של האסיפה כללית יקבעו בידי הועד. 
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 עשר: שנייםפרק  .21

 הזמנה 

די הועד יתשלח או תנתן לכל חבר על  על אסיפה כללית שלא מן המניין ההודעה על אסיפה כללית רגילה או 
. ההזמנה תציין יום, שעה, מקום ימים לפני התאריך שבו תתקיים האסיפה 14חות יו"ר הועד לפ דייאו על 

  וסדר יום לאסיפה.

הזימון לאסיפה הכללית ימסר לחברים אישית באמצעות: דואר או דואר אלקטרוני או בפקס, בהתאם 
 בפנקס החברים. מעודכניםלפרטים ה

 

 עשר: לושהפרק ש .31

 האסיפה הכללית של העמותה 

 

 שלא מן המניין. האסיפות הכלליות הן רגילות או אסיפות כלליות 13.1 

 

 יאוחר מחלוף חות אחת לשנה קלנדרית בתאריך שלאאסיפה כללית רגילה של העמותה, תתקיים לפ 13.2 
 .חודשים מתאריך האסיפה הכללית הרגילה הקודמת 12

 

 לה וידונו בהם שם: העניינים הבאים יועמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית הרגי 13.3 

 

 דיון בדו"ח הפעולות של הועד בשנה הנדונה ודיון בדוחות הכספיים שיוגשו לאסיפה.  13.3.1  

 של העמותה.או הגוף המבקר פנים הביקורת ועדת דוח דיון ב    

קביעת העקרונות להנחיות הפעולות של העמותה בשנה הבאה ואישור תקציב שיוגש     
 לפעולות אלה.

 

 בחירת ועד. 13.3.2  

 

 בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר. 13.3.3  

 

 לקיום מטרות העמותה. ו/או נוספות ועדות שונותדיון בצורך בו 13.3.4  

 

 בחירת רואה חשבון וקביעת שכרו. 13.3.5  

 

 תקנון העמותה. שינוי/או ו אישור 13.3.6  

 

שענין   ובלבד א בפני האסיפה הכלליתלהבי וכל עניין אחר שהועד או יו"ר הועד החליט 13.3.7  
 לעיל. 12צוין בהזמנה כאמור בסעיף  זה

 

של  דרישה בכתב לאחר קבלת  הועד בהחלטת , תכונסאסיפה כללית שלא מן המניין 13.3.8  
 : אחד הגורמים הבאים

 

 .של העמותהאו הגוף המבקר  קורתיבועדת  13.3.8.1    
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 עמותה, בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב עשירית מבין חברי ה 13.3.8.2     

 בפני הועד.        

 

ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף  21לא כינס הועד את האסיפה הכללית, בחלוף   13.3.9          
אלא אם היו לכך טעמים סבירים והועד הודיע על מועד אחר בהתאם, לעיל,  13.3.8

יפה תתקיים תוך שלושה חודשים מהיום כנסה בעצמם ובלבד שהאסרשאים הדורשים ל
; האסיפה תכונס מהדורשים 75%ובהשתתפות של לפחות  שבו הוגשה הדרישה כאמור

, לרבות לעניין מתן באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד, במידת האפשר
 .הזמנה לכלל חברי העמותה, ניהול פרוטוקול, כתב הצבעה וכו'... הכל כאמור בתקנון זה

 

 עשר: ארבעהפרק  .41

 הדיונים באסיפות הכלליות: 

 

באסיפה כללית )מן המניין ושלא מן המניין(, רשאית האסיפה הכללית לדון גם בנושאים שלא הופיעו  14.1 
 בסדר היום, אך אינה רשאית לקבל בהם החלטות. 

 

)להלן:  תהמחברי העמו 51%לפחות בעצמם רגילה לא תיפתח אם לא נכחו בה  אסיפה כללית 14.2 
מחברי  51%לפחות  לקיום אסיפה הינו נוכחות פיסית שלמנין חוקי דהיינו,  .("המניין החוקי"

 .העמותה

 

ב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית. המועד לא התכנס המניין החוקי תוך חצי שעה מהמועד הנקו 14.3 
(. באסיפה יפה הנדחית""האס)להלן: , באמצעות הודעה אישית לחבריםהחדש יפורסם על ידי הועד 

 נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

די נציגו יבמקרה של תאגיד על וכל חבר יהיה רשאי להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה בעצמו  14.4 
 התאגיד. הודעת מורשי החתימה של יפהמוסמך על 

 

תם להשתתף באסיפה, בדואר או עו שאין בכוונתם או ביכולהעמותה תשלח לחברי העמותה שיודי 14.5 
בנושאים  צבעההנוסח של כתב ה בפקס או במייל או בכל אמצעי אחר שהועד ימצא אותו כראוי,

 .שמתוכננים לידון באסיפה

 

כאמור, יודיע על כך לעמותה אך נבצר ממנו להגיע לאסיפה חבר העמותה המעוניין להצביע בכתב  14.6 
לעמותה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך  מראש וימסור את כתב ההצבעהמי עסקים י 5לפחות 

שכתב ההצבעה יגיע למשרדה של העמותה לא יאוחר מארבעים ושמונה שעות לפני מועד כינוס 
 האסיפה הכללית.

 

 צבעה יהא מורכב משני חלקים. חלקו הראשון יכלול פרטים אלה כסדרם:הכתב ה    14.7

 העמותה.שמה של  (1) 

 סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה. (2) 

סביר של כל נושא שבסדר היום. לצד כל אחד מן הנושאים יינתן תיאור טבעו של פירוט  (3) 
הנושא, תוך פירוט העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון 
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הצבעה באסיפה הכללית, ויובא נוסח של כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של 
 עיקריה.

 ם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות.  המקום ושעות שניתן לעיין בה (  4)   

 הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום. ( 5)

שעות לפני מועד ארבעים ושמונה לעמותה עד  את כתב ההצבעה ציון כי יש להמציא ( 6)
 ההצבעה.

 

 לבטל את הצבעתו.או  צבעהאת כתב הה , למשוךעד תחילת האסיפהולמ, עד חבר עמותה רשאי   14.8
במקרה כזה, מוטלת על החבר החובה, לוודא לאשורו שהועד אכן קיבל את הודעתו )כאמור סעיף 

 קטן זה( ולא להסתפק בשליחת מייל או הודעת סמס או פקס.

 באסיפה הכללית.  ותו,נוכחב ,בפועל ,רשאי להצביע חבר העמותהיהא  עשה כאמור, 

 

 .הועד יו"ר על ידייקבע  של אסיפה שלא מן המניין אסיפה כללית הן רגילה והן של כל הן סדר היום 14.9  
ובלבד שלא  סדר היוםב הופיע נושא שלאלדון ב תהיה רשאית האסיפה הכללית למרות האמור,

 תיערך הצבעה בנושא הנ"ל.

 

צה להיות יו"ר של . אם יו"ר הועד לא ירהבכל אסיפה כללית, יו"ר הועד יכהן כיו"ר קבוע של האסיפ 14.10  
חבר עמותה אחר ימלא את מקומו לא ישתתף מסיבה כלשהי באסיפה כללית,  אם אסיפה כללית או

 שיו"ר הועד מינה לכך לצורך אותה אסיפה.

 

הפרוטוקול  ., בהיעדרו של המזכיר הקבועימנה מזכיר אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה יו"ר הועד 14.11 
נחתם בידו יהווה ראיה לכאורה לכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת ומש ,ייחתם בידי יו"ר האסיפה

 החלטותיה.

 

בעה תהיה ההצבעה באסיפות הכלליות תהיה בהרמת ידיים, אך כל חבר יהיה רשאי לדרוש שההצ 14.12 
 הצבעה בקלפי. להצבעה על ידיהעניין שהועמד  יוכרע בקלפי ובמקרה זה

 

 לית, יהיה קול אחד.לכל חבר המשתתף באסיפה הכל 14.13 

  

הקובעת איזה החלטה התקבלה בפה אחד או  ,ספר הפרוטוקוליםל רשימת החלטות, כפי שתצורף 14.14 
לאמיתות העובדה בלא צורך לכאורה , תשמש הוכחה , בצירוף פרוטוקול האסיפה עצמוברוב מסוים

או יו"ר האסיפה  עמותההועד יו"ר  וםיחת ,של כל אסיפה בראיה נוספת לכך. על כל רשימת החלטות,
 הכללית הנדונה, אם מונה חבר עמותה על ידי יו"ר ועד העמותה, במקומו.

 

 להלן, יוכרעו על פי 14.16ינים המפורטים בסעיף יפרט לענ ,עמדו להצבעה באסיפהיכל העניינים ש 14.15 
  קול מכריע. במקרה של שיוויון קולות, יהווה קולו של יו"ר הועד, .רוב הקולות שהצביעו באסיפה

 

 חברי העמותה:  של רוב מיוחסהצבעה של   ידרשו הענינים המפורטים להלן  14.16 

 

 מחברי העמותה. 75% – קונים של תקנון העמותהית 14.16.1  

 

 .1980-)א( לחוק העמותות, תש"ם 43ע"פ סעיף  –פרוק העמותה  14.16.2  
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 ה.מחברי העמות 75% – הוצאת חבר מן העמותה 14.16.3  

 

רוב  לתאריך אחר אם נתבקש לעשות כן על ידייו"ר האסיפה רשאי לדחות את המשך האסיפה   14.17 
כך תישלח אל כל חברי העמותה שאינם  ל. הודעה עומטעמים מוצדקים החברים הנוכחים בישיבה

 נוכחים באסיפה.

 

 עשר: חמישהפרק  .51

  )ההנהלה( תפקיד הועד 

 

אסיפות הכלליות של העמותה וכן לנהל את העמותה הת כל ההחלטות של לפועל וליישם אלהוציא  15.1 
 לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות. .השוטפים ניהיועני

 

וישיבות  יו"ר קבוע של הועד והוא יכהן כיו"ר בכל ישיבות הועד לתפקיד  הועד לבחור אחד מבין חברי 15.2 
 .ואת המנכ"ל את מזכיר הועד שישמש גם כמזכיר באסיפות הכלליות, הכללית האסיפה 

 

. לבחור מועצה ביקורת תלמעט ועד לבחור את ועדות העמותהלהחליט על המבנה הארגוני בעמותה.  15.3 
 מייעצת )במקרה הצורך(.

 

 לית.חברי הועדות השונות של העמותה וחברי המועצה המייעצת יבחרו על ידי האסיפה הכל  

 

ימים לפני  30 -במקרה שמצא הועד צורך בהקמת ועדות נוספות, במהלך השנה השוטפת, ולמעלה מ  
התכנסותה של האסיפה הכללית, רשאי הוא להורות על מינוי זמני של מי מחברי הועד לצורך כך או 

ב לפניה. לחילופין, לפנות לחברי העמותה באמצעי הפרסום כפי שיקבע ולבחור מבין אלה שיענו בחיו
 בהתכנסות האסיפה הכללית, תועמד החברות בוועדה להצבעה בפני חברי האסיפה הכללית.

 

תחומים מינהליים, התקשרויות עם ל בכל הנוגע פעולה של העמותה לרבותהדרכי  את להתוות 15.4 
 צדדים שלישיים, פעולות ציבוריות וכו'.

 

 ה.ילבצע את מטרותות תקנון זה ומטרות העמותה והורא לנהל את העמותה על פי 15.4   

 

 לעיל. 3לבצע את תפקידי העמותה בהתאם לסמכויותיה המפורטות בסעיף   15.6 

 

 של העמותה בתשלום או ללא תשלום.בעלי תפקידים למנות   15.7 

 

  .רשויות, מוסדות וגופים אחרים שונים ובין היתר בפניהגורמים הייצג את העמותה כלפי כל ל 15.8 

 

בהתאם לזכויות החתימה  אחר ךמסמכל ת ו, הסדר, התחייבוהכל חוז לחתום בשמה של העמותה על 15.9 
החתומים ע"י העמותה או המוצאים בשמה, יהיו חתומים  ע"י בני אדם כאלה אשר הועד  כדלקמן:

  חותמתוכן ישאו הם את  חברי העמותה ו/או נושאי משרה בה,יקבע מעת לעת, ובלבד שיהיו מבין 
תקבע ע"י הועד מעת לעת, ובלבד  מי שזהותו תחתימה שתחייב את העמותה תהיה חתימ .העמותה

תלווה בחותמת של של מורשה החתימה  ו. חתימתאו בעל תפקיד בה חבר העמותה היהי הואש
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ים של על אף האמור לעיל, החתימה שתחייב את העמותה בכל הנוגע לענייניה הכספיהעמותה. 
הועד מעת לעת, ובלבד  דיישזהותם תקבע על מורשי חתימה  2 ל ידיהעמותה בלבד תהיה חתימה ע

  חתימתם תלווה בחותמת של העמותה. שניהם הינם גם חברי עמותה וגם בעלי תפקיד בה.ש

 

 אופן שבו הוא יבצע את תפקידיו כפוף תמיד להוראות תקנות אלה.ת סדרי הדיונים בלעצמו א לקבוע 15.10 

 

היו זכאים להנות מנכסים ו/או מרכוש ו/או מרווחים מכל סוג שהוא של העמותה, מנהלי העמותה לא י 15.11 
 בין אם בתוך תקופת היותם מנהלים בעמותה ובין אם חדלו לכהן כמנהלים בעמותה.

  

  .לדאוג לכך, כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה 15.12 

  

  יתאפשרו על פי הוראות הדין בלבד.החזר הוצאות לחברי הועד  15.13 

 

לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה  15.14 
 רשאית ליטול.

 

 לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין. 15.14 

 

עדת הביקורת או הגוף להכין את הדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה ולהביאם בפני ו  15.15 
 .המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה

 

 .לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה  15.16 

 

 : ה עשרשישפרק  .61

 :מנין  – הועד 

 

הועד יהיה מורכב ממספר של חברים כפי שהאסיפה הכללית של העמותה תקבע מעת לעת בתנאי  16.1 
חברי  עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת, יהיה מספר כל  .(שניים) 2 -א יפחת משמספרם ל

 .()תשעה 9 המירבי הועד

 

 מחברי הועד. 51%אם לא נכחו בה בעצמם לפחות , אלא ת ועד כלשהי לא יתקיים כל דיון בישיב 16.2 

 ישיבת ועד יכולה להתקיים גם באמצעות שיחת וידאו.  

 

 בלבד. תתף בישיבות הועד באופן אישי חבר ועד רשאי להש 16.3 

  

, יהיו מייסדי העמותה חברי הועד, לכל דבר תום קדנציה ראשונהמיום רישומה של העמותה ועד ל  16.4 
 .ומי שנבחר על ידם ועניין
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 עשר: בעהפרק ש .71

 :בחירות לועד 

 

ה מבין חברי העמותה באסיפה הכללית הרגילה של העמות חברי הועד יבחרו, אחת לארבע שנים 17.1 
תום  האסיפה הכללית הרגילה שלאחר פקידים עד לבחירתו של ועד חדש על ידיוהם יכהנו בת

החלטה רגילה, להעביר מתפקידו כל חבר ועד  לפני  אסיפה כללית רגילה רשאית, על ידי .הקדנציה
ו של החבר חבר אחר במקומבלבחור  אסיפה הכלליתה . כמו כן, תהיה רשאיתהבחירה של ועד חדש

אסיפה הכללית הרגילה הבאה קיומה של היכהן בתפקידו עד ל . חבר הועד החדששהועבר מתפקידו
 שבה נבחרים חברי הועד.

   

העברת חבר ועד מתפקידו שלא מרצונו, טרם בחירת ועד חדש, תעשה רק מטעמים מוצדקים ולאחר   
 הכללית האסיפהטענותיו בפני  השמיע אתשניתנה לאותו חבר ועד הודעה מראש על כך, אפשרות ל

 וזמן סביר לתקן את דרכיו.

   

בכתב של  ת ועד חדש, תעשה בכפוף להגשת הודעההעברת חבר ועד מתפקידו, מרצונו, טרם בחיר  
ימים מיום קבלת ההודעה בידי הועד. מיום  7ההודעה תכנס לתוקף בתוך , בפני הועד; אותו חבר ועד

 זמני ות האסיפה הכללית, יהא רשאי חבר ועד אחר למלא באופןעד להתכנסף וקכניסת ההודעה לתו
את מקומו של היוצא, בהתאם להחלטת ואישור הועד, או לבחור מבין חברי העמותה, ללא צורך 

 בכינוס אסיפה כללית לשם כך, וזאת עד להתכנסותה של האסיפה הכללית במועד הקרוב.

   

ני בלבד, רשאי חבר ועד אחר למלא את מקומו אם נבצר מחבר ועד למלא את תפקידו באופן זמ  
לאותה תקופה זמנית נתונה. לחילופין, רשאי הועד למנות חבר עמותה אחר לצורך כך, מבלי 
להיזדקק לכינוסה של אסיפה כללית. המינוי כאמור יהיה זמני עד לשובו של חבר הועד המקורי 

 לתפקידו.

 

אסיפה הכללית ולכהן ה שאים להבחר פעם נוספת על ידיקופת כהונתם, יהיו חברי הועד רעם תום ת 17.2 
 מספר הכהונות ברציפות אינו מוגבל. כחברי ועד תקופת כהונה נוספת.

 

 ועדת הביקורת.חת כחבר ועד וכחבר לא יכהן אדם בעת ובעונה א 17.3 

 

 לא יכהן כחבר ועד: 471. 

 

 המשרת את העמותה בשכר .  17.4.1  

  עמותה.מי שאינו חבר ב  17.4.2  

 

 עשר: מונהפרק ש.   81

 ומזכיר הועד יו"ר הועד 

 

( שנים כיו"ר בכל 4)ארבע אחד מבין חבריו להיות יו"ר קבוע של הועד והוא יכהן במשך בהועד יבחר  18.1 
היו"ר היוצא רשאי   ישיבות הועד. עם תום תקופת כהונתו יבחר יו"ר חדש מבין חברי ועד העמותה.

מהקולות  60% בהצבעה ברוב של ,שנים כל אחת (4) ארבעבנות  ,תונוספכהונה  לתקופותלהבחר 
 על המזכיר.גם האמור חל  .של חברי הועד לפחות
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חבר ועד אחר שיו"ר הועד מילא לשם ימלא את תפקידו אם היו"ר הקבוע לא ישתתף בישיבות הועד,  18.2 
 ישיבה הנדונה. כך ל

 

 ותה.העמ יחבר והמזכיר הינם יו"ר הועד 18.3 

 

תפטרות ה הודעת על ידי הגשת , כיו"ר וכמזכיר בהתאמה,ם להתפטר מתפקידםרשאי והמזכיר היו"ר 18.4 
. ההתפטרות תכנס לתוקפה בכפוף לבחירת חבר ועד אחר בכתב בישיבה שבה כונס ועד העמותה

 לאותו תפקיד, מבין חברי הועד.

 

 עשר: תשעהפרק  .91

 החלטות 

 

ינים שיועמדו להצבעה יכל הענ .הועד יוכרעו בהצבעה כשלכל חבר ועד קול אחד כל העניינים שיובאו לפני 
  .באופן אישי בלבד, עות של חברי הועד המשתתפים בישיבהיוכרעו ברוב ד

 

 :עשריםפרק  .20

 פקיעת חברות בועד 

 

הודעה בכתב מופנית לועד. התפטרות תכנס לתוקפה  חבר ועד יתפטר מחברותו בועד על ידי 20.1 
 למשרד הרשום של העמותה. תגיעמש

 

 חבר ועד נפטר.  20.2 

 

 לעיל. 17.1חבר ועד הוחלף ע"פ הוראות סעיף  20.3 

 

ו התאגיד חדל להיות  חבר חבר ועד חדל להיות חבר העמותה או חדל להיות נציג התאגיד, שולחו א 20.4 
בתהליך קבלת וחבר בפעולות הועד המאותה עת. למרות האמור בס"ק זה, אם השתתף בעמותה 
לא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע  ,נמסר לועד כי פקעה חברותו בשל העובדה לפיה לא   והחלטותי

 החלטות שנתקבלו  עקב השתתפותו והצבעתו.באופן כלשהו ב

 

אי התאמה ובלבד שניתנה לו  מסיבות של ועד מתפקידו, חברעביר לה תרשאי האסיפה הכללית 20.5 
 מיע טענותיו.הזדמנות נאותה להש

 

 :ואחד פרק עשרים .12

 ועדות העמותה: 

 

 הועד רשאי לבחור בועדות קבועות ובועדות זמניות לשם ייעוץ לוועד ומתן המלצות. 21.1 

 

מנותם בחזרה בהתאם לשיקול דעתו לפם ולמנות חבריו בועדות להחלי רשאי הועד  21.2 
 הבלעדי.

 רים הנדרשים בכל ועדה.הועד יקבע את המספר המינימלי של החב  21.3 



 

- 14 - 

 

 הועדות תתכנסנה במועדים שיקבעו על ידו. 21.4 

 

 :שנייםפרק עשרים ו .22

 ת ו/או גוף מבקרועדת ביקור 

 

כמשמעותם בחוק  ו/או גוף מבקר של העמותה תמנה ועדת ביקורת הרגילה האסיפה הכללית 22.1 
 .1980 -העמותות תש"מ

 

 כל עוד הוא חבר בועד.גוף מבקר  ו/אולא יכהן אדם בועדת ביקורת  22.2 

 

 ועדת הביקורת ו/או הגוף המבקר יהיו אחראים, בין היתר: 22.3 

לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה. בכלל  -  
ל זה, נדרשת ועדת הביקורת לבדוק את תקינות פעילותם של נושאי המשרה בעמותה ולבדוק ניהו

 .תקין של עמותה, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות

 .לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון -  

 ד.לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והווע -  

 .להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה -  

חשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי ה -  
  .לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה

  .לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה -  

 

  :לצורך יישום תפקידיה 

א. וועדת הביקורת תבצע בדיקה כללית מידי שנה כמפורט לעיל, וכן תבצע מעקב אחר יישום המלצות  
יקף פעילות העמותה, ועדת הביקורת תתמקד מידי שנה בנושא או שנתנה בעבר. בשים לב לה

  .ותבצע במסגרתם בדיקה מעמיקה יותר מהרגיל ,במספר נושאים מתוך הנושאים הנ"ל

 ב. ועדת הביקורת תדון בדו"ח המילולי ובדו"ח הכספי ותגיש את המלצותיה לוועד ולאסיפה הכללית.  

 

 :לושהפרק עשרים וש .32

 מועצה מייעצת 

 

שתורכב מחברים שאינם חברים בועד  ("המועצה")להלן:  ועד העמותה רשאי להקים מועצה מייעצת 
  .המועצה שתכין במסמך  יופיעו העמותה. עקרונות המועצה, דרכי פעולתה וכד'

 

 ארבעהפרק עשרים ו .42

  הועד וזכות עיון במסמכי העמותהפנקס  ,פנקס החברים 

מספר זהותו, תאריך   ,כל חבר, מענו : שמו שלרשםי ובפנקס חברים  ד,תנהל באמצעות הוע עמותהה 24.1 
 תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. 

  

 פנקס חברי הועד. ניהול באשר להאמור יחול גם  
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 . החובה לנהל את הפנקסים חלה על ועד העמותה 

  

  ,ופנקס חברי הועד (דהיינו, חברי האסיפה הכללית)לחוק, פנקס חברי העמותה  39על פי סעיף  24.2 

הדו"חות הכספיים והמילוליים המאושרים של  , כתבי הצבעה,הפרוטוקולים של האסיפה הכללית 
  .יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה , וכל מסמך אחר של העמותה,העמות

המעיין רצה  זכות העיון בפנקס החברים משמעותה, גם הזכות להעתיק את המידע באופן מקובל אם 
בכך, כגון צילום החומר וקבלת המידע על גבי דיסק ולאפשר את העיון והעתקה באופן זמין ובשעות 

 סבירות ומקובלות. 

העמותה אינה רשאית לגבות תשלום בגין העיון עצמו, אולם אם נגרמו לה הוצאות בגין העתקת  
  .המידע היא רשאית לבקש מהפונה לשלמם

  

לעיל, לחברי ועדת הביקורת ולחברי הגוף המבקר זכות לעיין בכל מסמך שהעמותה  נוסף על האמור 24.3
מחזיקה בו או לקבל מידע מחברי העמותה או עובדיה, אם מידע כאמור נדרש לדעתם לצורך ביצוע 

לפעול  ,הדברים אמורים ביתר שאת לגבי חברי הוועד במסגרת אחריותם על פי חוק .תפקידיהם
  .ת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכלליתלטובת העמותה, במסגר

 

יצוין, כי לציבור הרחב קיימת זכות לעיין בכל המסמכים שהעמותה חייבת להגיש על פי החוק לרשם,  
 במשרדי רשם העמותות. 

 

 פרק עשרים וחמישה .25

 פירוק: 

 

 .1980-"ם)א( לחוק העמותות, תש 43אמור בסעיף ל בהתאם פירוק העמותה יהיה 25.1 

 

, נשארו נכסים לאחר פירוק העמותה ולאחר שנפרעו כל חובותיה במלואם, יעברו נכסים אלה  25.2 
אשר ו( לפקודת מס הכנסה 2) 9לעמותות או מוסדות ציבוריים אחרים, כמשמעותם בסעיף 

  .מטרותיהם דומות למטרות העמותה והאוסרים על חלוקת הכנסותיהם ורכושם בין חבריהם

 

האסיפה  , יקבעו על ידי  העמותה או העמותות, המוסד ו/או המוסדות האחרים האמוריםזהות  25.3 
ובמידה ולא תהיה אפשרות לתת תוקף העמותה. אם  חיסולהכללית הרגילה בעת או בטרם מועד 

 .הקרובות למטרות העמותה למטרות צדקה אלה ייתרמו הנכסים לעיל להוראות 

 

   :שהשיפרק עשרים ו.     62

 ביטוח ושיפוי: 

 

העמותה תהא רשאית להתקשר, לאחר קבלת אישור לחוק החברות,  345 -ו 263בכפוף לסעיף  26.1 
האסיפה הכללית, בחוזה לביטוח אחריותם של כל נושאי המשרה ו/או בעלי תפקידים ו/או  חברי 

עמותה )להלן: עמותה ו/או מנהלים ו/או חברי ועד ו/או ועדת ביקורת ו/או חברי האסיפה הכללית ב
 . םאו מקצת ם( כול"נושא משרה"

 

יידרש אישור האסיפה הכללית של העמותה כאשר לרוב חברי האסיפה הכללית  ,על אף האמור לעיל 26.2 
  או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.
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 :פרק עשרים ושבעה . 27

 הקמת סניפים 

 סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים 

 

 :מונהפרק עשרים וש .82

 שונות: 

 תנהל את הפנקסים הבאים: העמותה  

 

 פנקס חברים.  28.1 

 

 פנקס חברי הועד.  28.2 

 

 ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות.  28.3 

 

 של ישיבות ועד העמותה. םספר פרוטוקולי  28.4 

    

 תיקים להתכתבות ופעילות העמותה.  28.5 

 

 דוחות כתבי הצבעה; דוחות מילוליים ודוחות כספיים.  28.5 

 

 ספר דוחות ביקורת פנים.  28.6 

 

 :תשעהפרק עשרים ו .29

 כללי: 

 

הודעות לחברי העמותה וכן לחברי הועד יכולות להשלח בכתב או להמסר ביד או בדואר רשום   
 ע"י אמצעי תקשורת אחרים שעליהם יחליט הועד מעת לעת. לכתובת שהחבר נתן לעמותה או

 


