
   בישראלהעמותה למושתלי כבדתקנון 

  

  )ר"ע( בישראל העמותה למושתלי כבד  : בעבריתשם העמותה

 Israel Liver Transplant Organization  :שם העמותה באנגלית
  ")העמותה"להלן (

  

  מטרות העמותה: 'מן אסי

 מושתלים ובני ,חולים במחלות כבד, תמיכה ועידוד מועמדים להשתלת כבד )א(  .1
  .תיהםמשפחתו

  מטרות

או זכויות סוציאליות ואחרות /איסוף והפצה של מידע רפואי עדכני ו  )ב(  
  .רלבנטיות לחברי העמותה

ייצוג האינטרסים של חברי העמותה מול גופי השלטון בכל הקשור לתיקוני   )ג(  
  .ב"השתתפות בועדות משנה וכיו, הרחבת סל הבריאות, חקיקה

  .סיוע לחברי עמותה במימוש זכויותיהם  )ד(  

(    . להגברת המודעות הציבורית לתרומת איבריםלפעול   )ה

ימי ספורט ונופש , טיולים, סדנאות מידע, ימי עיון, להפיק ולארגן כנסים  )ו
  .פעיל לחברי העמותה

  )

  .המחקר בנושאים הקשורים להשתלהלעודד קידום   )ז(  

ים לארגן או לקחת חלק בכל צורה אחרת שהיא בוועדות ובכינוס, להשתתף  )ח
בכל עניין שהוא בתחום פעולותיה של העמותה ולהצטרף לאירגונים או 

לדעת , אשר ההצטרפות אליהם עשוייה, דות לאומיים או בינלאומייםסמו
  .כולן או חלקן, לקדם את מטרותיה, העמותה

  )

, תמיכות, הקצבות, הענקות, עזבונות, מתנות, לקבל או לאסוף תרומות  )ט(  
, בין במזומנים ובין בנכסים,  אחרים שהםמענקים וכל מימון או עזרה

כולן , ולקבל כל עזרה בכל צורה שהיא למטרת מימון השגת מטרות העמותה
  .כולן או חלקן, או קידום השגת המטרות האמורות, או חלקן

(   .גיוס מתנדבים לקידום מטרות העמותה  )י

  חברות: 'במן סי

  לת חבריםקב  .עמותה בפנקס העמותותייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום המ  )א(  .2

  :דם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זוא  )ב(  

לי כבד תת מושמבקש להיות חבר בעמות) ומספר זהותן מע, שם(ני א"
, אם אתקבל כחבר בה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. בישראל

אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה 
  ." לרבות תשלום דמי חבר שנתיים לעמותההעמותההכללית של 

החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ה  )ג(  
 ועד העמותה יהא רשאי לקבל חברים לעמותה העונים על אחד או .הועד

  :יותר מהקריטריונים הבאים

 .כבדמושתל  .1
 .מי שהוגדר כמועמד להשתלת כבד .2
 .חולה במחלת כבד כרונית .3
  .חליטו לקבלוהי שרוב חברי הועד מ .4

 .של אדם העונה לאחד מהקריטריונים לעילאו אפוטרופוס /הורה ו .5
  .ת ועד העמותה סופית ולא ניתנת לערעורהחלט  )ד(   
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חד אבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול ח  )א(  .3
  .הבקורתהוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת ; בכל הצבעה

 שלויות וחובות זכ
  חבר

  .שירותיה מבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנותח  )ב(  

תשלומם יהיה חובה על החברים  שדמי חברחבר העמותה חייב לשלם את   )ג(  
ועד העמותה רשאי לפטור חבר מתשלום . בהתאם להחלטת ועד העמותה

  .דמי חבר שנתיים במקרים חריגים בלבד

הגיעו לעמותה  ש פוטרת מסילוק התשלומיםקיעת החברות בעמותה אינהפ  )ד(  
  .מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו

  יעת חברותפק  –ות בעמותה פוקעת רחבה  )א(  .4

  ;מות החברב  )1(

הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום ; פרישתו מן העמותהב  )2(
  ;מראש

  .הוצאתו מן העמותהב  )3(

  .במשך שנתייםתשלום דמי חבר שנתיים -אי  )4(

להחליט על הוצאת חבר מן , לפי הצעת הועד, אסיפה הכללית רשאיתה  )ב(  
  :העמותה מאחד הטעמים הבאים

  ;המגיע לה ממנות חבר לא שילם לעמותה אה  )1(

  ;חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכלליתה  )2(

  ;חבר פועל בניגוד למטרות העמותהה  )3(

  . בשל עבירה שיש עמה קלוןחבר הורשעה  )4(

ר שנתן לו חא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאל  )ג(  
לא יציע מהטעמים האמורים ו, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו

אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר ) 3(או ) 2(, )1)(ב(בתקנת משנה 
  .לתיקון המעוות

שילם את דמי החבר השנתיים לא יהא רשאי להשתתף חבר עמותה שלא   )ד(  
  .כנסים וכל פעילות הקשורה בהוצאה כספית של העמותה, בימי עיון

התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב , דרישה, מנההז  .5
 או שלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החבריםישיימסר לו ביד או י

נה העמותה את מענו תשלפי בקשת החבר בכתב ; יישלח לו בדואר אלקטרוני
 בכל מקרה הודעה על . או כתובתו בדואר אלקטרוניהרשום בפנקס החברים

  . שעות72הוצאת חבר מהעמותה תישלח בדואר רשום ותיחשב כנמסרה בחלוף 

  ברלחן הודעות מת

  האסיפה הכללית: 'גמן סי

  ן ומקוםזמ  .שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד, מהיו  .6

 כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש יפהאס  .7
  .מקום וסדר יום לאסיפה, שעה, ותציין יום

  מנההז

נים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת דייפה כללית רגילה תשמע אס  .8
, תחליט על אישורם, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, הבקורת

  .ותבחר בועד ובועדת הבקורת

קידים של אסיפה תפ
  כללית רגילה

; אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותהלא תיפתח  כללית סיפהא  )א(  .9
בדיוניה ולקבל ך רשאית היא להמשי, היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה
  .החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים

  ןמני

האסיפה , שעה מהזמן הנקוב בהזמנהחצי א נתכנס המנין האמור תוך ל  )ב(  
  .תיפתח כאילו התייצב מניין מלא

מבין חברי , יבחר ועד העמותה, ר האסיפה ובהיעדרו"ר העמותה יהא יו"יו  .10
  .אסיפה למזכירבנוסף יבחר ועד העמותה .יושב ראש, העמותה

  שב ראש ומזכיריו
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זולת אם החוק , ב קולות של המצביעיםלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוהח  .11
רשאי יושב ראש , היו הקולות שקולים; או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן

  .האסיפה להכריע

  לטותהח

  וטוקולפר  . הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפהפהכיר האסימז  .12

  הועד: 'דמן סי

 הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק  )א(  .13
  .  או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותהתותהעמו

  תפקיד הועד

ר הועד ייצג את ענייני " יו.ר הועד מבין חברי הועד"ועד העמותה יבחר את יו  )ב(  
  .העמותה באופן יום יומי

 .מארבעהפר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מס  פר החבריםמס  .14
 ברוב מיוחד של כל חברי הועד פחות .מותהלא יבחר לחבר ועד מי שאינו חבר ע

יהיו רשאים חברי ועד העמותה להכריז על סיום תפקידו של חבר ועד , אחד
  .בועד העמותה

י תקנון "לסיום תפקידו עפמהיבחרו באסיפה כללית ועד החל ועד יכהן חבר   )א(  .15
  .זה

חובות חבר ועד 

3  

  . העמותהחבר ועד יגדיש מזמנו לפעילות העמותה וישתתף בכל ישיבות ועד  )ב(  

על כל פנייה אליו מצד ר הועד "חבר ועד ידווח לועד העמותה באמצעות יו  )ג(  
שלישי כלשהו בעניינים הקשורים לתחומי העיסוק של העמותה לרבות פניה 

פניה , פניה כלכלית, מטעם העיתונות פניה הקשורה ליצוג העמותה כלפי חוץ
 העמותה ימסור ר" יו.ב"הקשורה לאחד או יותר ממטרות העמותה וכיו

  .דיווחים שוטפים לחברי ועד העמותה

ועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד ה  )א(  .16
  .חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש; חדש

  ופת הכהונהתק

חבר ; כל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד בבר הועד רשאי להתפטרח  )ב(  
  .ול דין או פושט רגלספהועד יחדל לכהן אם הוכרז 

ים למנות חבר אחר /הנותרי הועד /חבררשאים , תפנה מקומו של חבר ועדנ  )א(  .17
עד למינוי כזה ; של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה

  .ול כועדפערשאים הנותרים או הנותר להמשיך ל

  למת הועדהש

נותר למנות רשאים הנותרים או ה, בר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיוח  )ב(  
  .חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו

המנין הדרוש בהן , ההזמנה להן, עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיוהו  .18
  .ודרך ניהולן

  יבות הועדיש

רשאי , היו הקולות שקולים; לטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעיםהח  .19
ה אחד יכול שתתקבל גם החלטת כל חברי הועד פ; יושב ראש האסיפה להכריע

  .שלא בישיבת הועד

  לטותהח

  וטוקולפר  .עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיוהו  .20

עד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על הו  .21
 .בצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותוול, מסמכים שיחייבו אותה

  ות הייצוגזכ

  ועדת הבקורת: 'המן סי

  ולת הוראותתח  .גם על ועדת הבקורת, בשינויים המחוייבים, חולו י21 עד 13ראות תקנות הו  .22

  שונות: 'ומן סי

בכל עניין שאינו נקבע במפורש בתקנון זה יחולו ההוראות הקבועות בחוק   .23
  .העמותות ובתקנון המצוי

  תחולת הוראות

 

תקנון זה יהיה פתוח לעיון כל חברי העמותה והמועמדים לחברות בה ותוכנו   .24פרסום
  .תהיפורסם גם באתר האינטרנט של העמו

  


