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נמ"ג  עמותה לחולי ניוו מקולרי גילי ).(AMD
תקנו העמותה
הש
.1

נמ"ג  עמותה לחולי ניוו מקולרי גילי )(AMD

המטרות
.2

מטרות העמותה:
העמותה תפעל לסיוע ,ועזרה ללוקי במחלת ניוו מקולרי גילי )נמ"ג (AMD
וכל מחלת רשתית אחרת ) להל " המחלה " (,ובכלל זה תפעל להפצת מידע בקרב
חבריה על המחלה ודרכי ההתמודדות עימה ,ייצוג חבריה בפני מוסדות וגורמי
שוני ,הגברת המודעות בקרב הציבור למחלה וצרכיה המיוחדי ,הקמת
קבוצות תמיכה והדרכה ,הגברת הקשר והתיאו בי חבריה הלוקי במחלה
לבי המטפלי במחלה לסוגיה ,והכל במטרה להקל על סבל של חבריה
הלוקי במחלה ובני משפחותיה ,ולסייע ביד להתמודד ע המחלה.
תשומת לב מיוחדת תינת לניצולי שואה הלוקי במחלה ובני משפחותיה .

סמכויות
.3

העמותה תהיה מוסמכת לעשות כל פעולה משפטית אשר מותר לתאגיד על פי
כל די לעשותה ,לרבות פעולות שיש בה כדי להקנות לעמותה זכויות או
לחייבה בחובות ,והכל לש קידו ומימוש מטרות העמותה ,ולרבות
הפעולות המפורטות להל:
הפצת והעברת מידע בי חבריה על המחלה ,אפשרויות הטיפול
א.
במחלה ,על מחקר ושיקו ,על שירותי רפואה ,ועל זכויותיה
הסטטוטוריות של החולי.
ייצוג חבריה בפני מוסדות השלטו ,ומוסדות אחרי לש שיפור
ב.
מעמד וזכויותיה.
הקמת קבוצות הדרכה ותמיכה הדדית לחבריה.
ג.
תאו ויצירת קשר בי חבריה לבי המוסדות והגורמי הרפואיי
ד.
השוני המטפלי בחולי במחלה ובשיקומ.
יצירת קשר ע הקהילה המקצועית הנוגעת בדבר ,לייעו %וסיוע.
ה.
הקמת גו&/גופי של מתנדבי.
ו.
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ז.
ח.
ט.

י.

העמותה מוסמכת לקבל דמי חבר,תרומות,מענקי ,עיזבונות
והלוואות לש קידו מטרותיה.
הקמת חוגי ידידי באר %ובחו"ל ,לגיוס תרומות למימו פעולות
העמותה ומימוש מטרותיה.
ליזו ,להקי ,להצטר& או להתמזג ע מרכז השאלה ומכירה של
ציוד ומכשירי שיקו לחבריה הלוקי במחלה ,ובלבד שהוא מוסד
ציבורי לעניי סעי&  46לפקודת מס הכנסה ]נוסח משולב [ )להל:
"סעי&  46לפקודה"(
לקיי קשר ע ארגוני ארציי או בינלאומיי באר %ובחו"ל
העוסקי בנושאי דומי.

יא .לשת& פעולה ו/או להצטר& ו/או להתמזג כלכלית עיסקית ע ארגוני
ארציי או בינלאומיי באר %ובחו"ל העוסקי בנושאי דומי ובלבד שה
מוסדות ציבוריי לעניי סעי&  46לפקודה.
יב.
יג.
יד.

להעסיק עובדי בשכר.
להעסיק יועצי מקצועיי ומומחי אחרי למימוש מטרות העמותה.
להחזיר הוצאות שהוצאו לצור ,מימוש מטרות העמותה ,בי א הוצאות
אלה הוצאו על ידי עובדי העמותה ,מנהליה או על ידי צד שלישי כלשהו.

חברות
.4
א .חבר העמותה יכול להיות מי שחולה בניוו מקולרי גילי ) ,(AMDאו בכל
מחלת ניוו רשתית העי אשר תופעותיה זהות או דומות לאלו של מחלת
הניוו המקולרי הגילי ) (AMDושהינו ב למעלה מ 20שנה ו/או בני
משפחה מדרגה ראשונה )בני זוג ,הורי ,ילדי/ת ,אחי/ת( של חולה
כאמור )להל" :ב משפחה"(  ,וכ כל אד המגלה עניי במטרות העמותה
ומוכ לפעול לקידו מטרותיה.
ב .אד כהגדרתו בסעי& קט א לעיל ,החפ %להיות חבר העמותה יגיש
לועד העמותה בקשה בלשו זו:
"אני )ש ,מע ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותת נמ"ג 
עמותה לחולי ניוו מקולרי גילי ) ,(AMDמטרות העמותה ותקנונה
ידועי לי .א אתקבל כחבר בעמותה ,אני מתחייב לקיי את
הוראות התקנו ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
"הנני מצהיר בזאת כי אני/ב משפחתי חולה במחלת הניוו המקולרי
הגילי ) /(AMDבמחלת ניוו רשתית העי אשר תופעותיה זהות או דומות
לאלו של מחלת הנמ"ג )/ (AMDמגלה עניי במטרות העמותה ומוכ לפעול
לקידו מטרותיה .ידוע לי כי הצהרה זו מהווה בסיס לבקשתי להתקבל
כחבר בעמותה"
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בטופס הבקשה יציי המבקש את גילו או גיל ב משפחתו ,לפי המקרה.
ג .ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה
בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש ,רשאי הוא לערור על סירוב
לפני האסיפה הכללית הקרובה.
הועד יהיה רשאי להסמי ,בעל תפקיד – עובד או מתנדב – ג א אינו
חבר בעמותה ,לבחו את בקשת המבקש להתקבל כחבר בעמותה
ולהחליט ,בש הועד ,על קבלתו כחבר .הועד לא יהיה רשאי להסמי,
את בעל התפקיד לסרב לבקשה להתקבל כחבר בעמותה .סמכות זו
תיוחד לועד בלבד.
האמור לעיל בדבר הסמכת בעל תפקיד לא יחול במקרה של בקשה
להתקבל כחבר בעמותה אשר הוגשה על ידי חולה )או ב משפחתו(
שאינו חולה במחלת הניוו המקולרי הגילי ) .(AMDלעניי זה יבחר
הועד ,מבי חבריו ,ועדת קבלה ,אשר תהיה מורכבת משלושה חברי,
אשר תבח את בקשת המבקש להתקבל כחבר בעמותה ,ותחליט ,בש
הועד ,א עומד המבקש בקריטריוני הקבועי בסעי& 4א .לעיל ועל
קבלתו או אי קבלתו כחבר בעמותה.
ד .מייסדי העמותה הינ חברי בה מיו רישו העמותה בפנקס העמותות.
זכויות וחובות של חבר
.5

.6
.7

.8

חבר העמותה זכאי להשתת& ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד
בכל הצבעה; כמו כ הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת,
וכ לועדה/ות אחרת/ות.
חבר העמותה זכאי להשתת& בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
הועד ,יקבע את דמי החבר השנתיי לעמותה אשר תשלומ יהיה חובה על
כל החברי.
על א& האמור בסעי& זה לעיל ,יהיה הועד רשאי ,במקרי שייראו לו ועל פי
שיקול דעתו ,לית לחבר הנחה מדמי החבר השנתיי או לפטור לחלוטי חבר
מתשלו דמי החבר השנתיי ,והכל לתקופה שיקבע הועד.
פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק תשלומי שהגיעו לעמותה מ
החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
פקיעת חברות

.9

החברות בעמותה פוקעת 
)א( במות החבר ובחבר שהוא תאגיד  בגמר פירוקו.
בפרישתו של החבר מ העמותה; הודעת פרישה בכתב תינת לועד,
)ב(
שלושי יו מראש.
בהוצאתו של החבר מ העמותה.
)ג(

.10

האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מ העמותה
מאחד הטעמי הבאי:
)א( לא שול לעמותה את המגיע לה ממנו;
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.11

)ב(
)ג(

החבר לא קיי את הוראות התקנו או החלטה של האסיפה הכללית;
החבר פעל בניגוד למטרות העמותה;

)ד(

החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלו.

)ה(

הצהרת החבר ,הכלולה בבקשתו להתקבל כחבר בעמותה ,נתבררה
כבלתי נכונה;

לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מ העמותה אלא לאחר שניתנה
לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע להוציא חבר מהטעמי
האמורי בתקנות משנה )א(  )ג( לעיל ,אלא לאחר שהתרה בחבר ונת לו זמ
סביר לתיקו המעוות.

מת הודעות לחבר
.12

הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב
שיישלח בדואר רגיל אל מענו הרשו בפנקס החברי ,או בדואר אלקטרוני,
או באמצעות פקסימיליה ,על פי הכתובת האלקטרונית או מספר
הפקסימיליה הרשומי בפנקס החברי.

האסיפה הכללית
.13

האסיפה הכללית מורכבת מחברי העמותה .לכל חבר יהיה קול אחד באסיפה
הכללית.
זמ ומקו

.14

יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית רגילה ייקבעו בידי הועד.
הזמנה

.15

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינת בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני
או בפקסימיליה לכל חבר לפחות  10ימי מראש ותציי יו ,שעה ,מקו
וסדר יו לאסיפה.
תפקידי של אסיפה כללית רגילה

.16

אסיפה כללית רגילה תשמע דיני וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות
ועדת הביקורת ,תדו בה ובדי וחשבו הכספי שהגיש לה הועד ,תחליט על
אישור ,ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
מני

.17

)א(
)ב(

אסיפה כללית לא תיפתח א לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי
העמותה; היה מניי זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשי,
בדיוניה ולקבל החלטות א& א פחת מספר הנוכחי.
לא נתכנס המניי האמור תו ,רבע שעה מהזמ הנקוב בהזמנה ,יראו
את האסיפה כנדחית ,ללא צור ,בהזמנה נוספת ,למחצית השעה לאחר
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הזמ הנקוב בהזמנה ,ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחי רשאי לדו
ולהחליט ,יהיה מספר אשר יהיה.
יושב ראש ומזכיר
.18

אסיפה כללית תבחר ,מבי חברי העמותה ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
החלטות

.19

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעי ,זולת א
החוק או תקנו זה דרשו רוב אחר לקבלת; היו הקולות שקולי ,רשאי יושב
ראש האסיפה להכריע.
פרוטוקול

.20

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
אסיפה כללית בדר של כינוס נציגי

.21

עלה מספר חברי העמותה על  ,500רשאית האסיפה הכללית להחליט כי
תכונס האסיפה הכללית של העמותה בדר ,של כינוס נציגי שנבחרו בידי
כלל חברי העמותה לפי סעי&  24לחוק העמותות ,תש" ) 1980להל:
"הנציגות הנבחרת"(.

22.

שיטת בחירת הנציגי לנציגות הנבחרת ודר ,בחירת תהיה בהתא
להוראות תקנו זה בסעיפי  2335להל.

.23

לנציגות הנבחרת יהיו כל הסמכויות המסורות על פי חוק או על פי תקנו זה
לאסיפה הכללית ,והוראות תקנו זה המתייחסות לאסיפה הכללית יחולו
בהתאמה על הנציגות הנבחרת ,מרגע שנבחרה.

24.

לכל נציג בנציגות הנבחרת יהיה קול אחד בכל הצבעה.

25.

מספר חברי הנציגות הנבחרת יעמוד על  39נציגי.

26.

הבחירות לנציגות הנבחרת תערכנה אחת לחמש שני.

.27

הנציגות הנבחרת הראשונה תיבחר בתו ,תשעה חודשי מיו שהחליטה על
כ ,האסיפה הכללית.

.28

כל חבר/ה בעמותה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות הנבחרת.

.29

הבחירות לנציגות הנבחרת תערכנה לפי חלוקה גיאוגרפית למחוזות הבאי:
מחוז ירושלי ,מחוז הצפו ,מחוז חיפה ,מחוז המרכז ,מחוז תל אביב ,ומחוז
הדרו ,כהגדרת בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

30.

המחוזות ירושלי ,תל אביב וחיפה ישלחו כל אחד שמונה נציגי לנציגות
הנבחרת ,ושאר המחוזות ישלחו כל אחד חמישה נציגי לנציגות הנבחרת.

.31

לכל מחוז כהגדרתו בסעי&  29לעיל ,רשאי להגיש את מועמדות לנציגות
הנבחרת ,חברי העמותה אשר מענ הרשו בפנקסי העמותה הוא באותו
מחוז.
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32.

חברי הנציגות הנבחרת ייבחרו מתו ,רשימת חברי העמותה שהגישו
מועמדות לנציגות הנבחרת בכל מחוז כהגדרתו בסעי&  29לעיל ,על ידי
החברי שמענ הרשו בפנקסי העמותה הוא באותו מחוז.

.33

לא הוגשו במחוז/ות מסוי/י מספר מועמדי כנדרש בסעי&  30לעיל ,או לא
נבחרו מתו ,רשימת המועמדי לאותו /מחוז/ות מספר מועמדי כנדרש
בסעי&  30לעיל )להל" :מחוז/ות חסר/י"( ,יבחרו הנציגי שנבחרו בשאר
המחוזות ,בישיבת הנציגות הנבחרת הראשונה שתכונס ,נציגי למחוז/ות
החסר/י ,עד להשלמת מספר הנציגי לאותו /מחוז/ות כנדרש בסעי& 30
לעיל ,וזאת מתו ,רשימת המועמדי שהגישו מועמדות לאותו /מחוז/ות,
או מתו ,רשימת חברי העמותה שמענ הרשו בפנקסי העמותה הוא
באותו /מחוז/ות ,לפי העניי.

.34

הבחירות לנציגות הנבחרת תערכנה באמצעות מעטפות הצבעה שיישלחו
בדואר על ידי חברי העמותה.

.35

הועד יסדיר את נוהלי הבחירות לנציגות בנבחרת וסדריה ,בכפו& להוראות
החוק ותקנו זה.

הועד
.36

הועד ינהל את ענייני העמותה ,ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או
בתקנו או בהחלטותיו לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
מספר החברי

.36

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מ.3
תקופת כהונה

.37
הועד יכה מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת
א.
תיבחר ועד חדש .חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
חברי הועד יבחרו מביניה את יו"ר הועד ,אשר יכה בתפקיד זה עד
לבחירת יו"ר אחר על ידי הועד.
חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד;
ב.
חבר הועד יחדל מלכה א הוכרז פסול די או פושט רגל.
.38

מייסדי העמותה ,ישמשו כחברי הועד עד לבחירת הועד הראשו.
השלמת הועד

.39
א.
ב.

נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאי הנותרי או הנותר למנות חבר
אחר של העמותה לכה כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד
למינוי כזה רשאי הנותרי או הנותר להמשי ,לפעול כועד.
חבר העמותה שנבצר ממנו למלא את תפקידיו ,רשאי הנותרי או
הנותר למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
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ישיבות הועד
 .40הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנות לה ,המניי הדרוש בה
ודר ,ניהול
החלטות
 .41החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעי ,היו הקולות שקולי ,לא נתקבלה
ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל ג שלא בישיבת הועד.
כמו כ ,נית לקבל החלטת ועד על פי משאל טלפוני שייער ,על ידי יו"ר הועד
וחבר ועד נוס& בי כל חברי הועד המצויי אותה עת בישראל .עורכי המשאל
יאשרו בחתימותיה את ההחלטה שנתקבלה ואת אופ הצבעת חברי הועד
ביחס אליה.
פרוטוקול
 .42הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
זכות הייצוג
 .43הועד רשאי להסמי ,שניי או יותר מבי חברי העמותה ו/או חבר עמותה
ביחד ע אד שאינו חבר עמותה ושהינו עובד בעמותה ,לחתו בש העמותה
על מסמכי שיחייבו אותה ,ולבצע בשמה פעולות שה בתחו סמכותו ,ובלבד
שלפחות אחד מה יהיה חבר ועד.
היק& סמכויות מורשי החתימה יהיה בהתא לקביעת הועד.
לפחות שני מורשי חתימה יחייבו בחתימותיה יחד את העמותה.

ועדת ביקורת וועדות אחרות
.44
א .האספה הכללית הרגילה תבחר מבי חברי העמותה ועדת ביקורת אשר
יכהנו בה לכל הפחות  3חברי.
ב .הועד יהיה רשאי למנות מתו ,חברי העמותה ועדות מטעמו )למעט ועדת
בקורת( לנושאי שוני ,כפי שיוגדרו עלידי הועד ,כאשר בכל ועדה יכהנו
לפחות  3חברי ,אשר אחד מה יהיה חבר ועד ,ובלבד שהוועד יהיה רשאי
להאציל מסמכויותיו א ,ורק לועדות משנה המורכבות מחברי ועד בלבד.
ג .הוראות סעיפי  3740יחולו בשינויי המחויבי ,ג על ועדת ביקורת וכל
ועדה אחרת.

סניפי
 .45העמותה רשאית ,בהחלטת האסיפה הכללית ,להקי סניפי ולקבוע את ארגונ
ואת סדרי ניהול ענייניה.
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כספי ונכסי
 .46נכסי העמותה והכנסותיה משמשי א ,ורק למטרותיה .חלוקת רווחי או
טובות הנאה בכל צורה שהיא בי חבריו ,אסורה.

שינוי התקנו
.47

האסיפה הכללית רשאית להחליט על תיקוני לתקנו על פי החלטה של
מחצית מהחברי באסיפה.

פירוק העמותה
.48

החלטה על פירוק העמותה תתקבל באסיפה הכללית וברוב של  2/3מהחברי
המצביעי באסיפה.

49.

על האסיפה כאמור בסעי&  ,48תינת לחברי הודעה  21ימי מראש ,תו,
ציו העובדה שבאסיפה זו יוצע להחליט על פירוק העמותה.

.50

א לאחר כיסוי חובות העמותה ,יישארו לעמותה נכסי או כספי יועברו
אלה לגו& שמטרותיו דומות למטרות העמותה ,והינו מוסד ציבורי כמשמעותו
בסעי&  (2) 9לפקודת מס הכנסה ,ולא יחולקו בי חברי העמותה.
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