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 ASSOCIATION  C.M.T. ISRAEL( ישראלCMT.טי. )מעמותת סי.א -תקנון 

 העמותה .1

 )להלן: "העמותה"(. ASSOCIATION  -   C.M.T. ISRAELשראל. י.טימעמותת סי.אשם העמותה יהיה:  .1.1

 .9675737 .ירושלים, 3דירה  25אריה קובובי כתובת העמותה יהיה:  .1.2

 האסיפה הכללית, ועד העמותה, יושב/ת ראש העמותה וועדת ביקורת.מוסדות העמותה הם:  .1.3

 העמותה תמנה רו"ח עצמאי. .1.4

 מטרות העמותה .2

 ומשפחותיהם.( CMT.טי. )מסי.א  לחולים/ות תמיכה וסיוע מבחינה נפשית ובריאותית .2.1

 בכל אמצעי המדיה. והפצתואודות המחלה  איסוף מידע  .2.2

 .ותהעבור מטרות העמ בארץ ובעולם גיוס תרומות .2.3

 ולמשפחותיהם/ן. במחלה הקמת קבוצות תמיכה לחולים/ות .2.4

בסל למחלה הכללת תרופות ושיטות טיפול חדשות ולמחלה ותרופות העוסק במחלה מחקר פעילות לקידום  .2.5

 הבריאות.

ועדות על פי הצורך גם בפני במחלה סיוע וייצוג חולים במחלה  זכויות החולהמיצוי  בנושאוהכוונה מתן מידע ייעוץ  .2.6

 רפואיות והרשויות.

 .CMTמחלות עצב שריר ובמחלת ה הכשרת רופאים בתחומי הנוירולוגיה, אורתופדיה וגנטיקה בארץ ב .2.7

הכשרת אנשי מקצוע בתחומים שונים כמו פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ואורתוטיקה בהתאמת עזרים מתאימים  .2.8

 .לחולים במחלות עצב שריר

 .(CMT.טי. )מבנושא סי.אפות החולים ואירגוני רופאים משרד הבריאות קוקשר בין העידוד  .2.9

 ה.בדיקות לאבחנת המחלתמיכה ב מתן( וCMT.טי. )מסי.א והכשרת רופאים במודעות למחלתעידוד קידום  .2.10

 מאגר מידע בנושא המחלה.וניהול הקמת  .2.11

 עמותה, שיספק מידע נרחב בנושא המחלה.לתפעול אתר אינטרנט הקמת ו .2.12

 (.CMT.טי. )מסי.אפגשים פיזיים של חולים ובני משפחותיהם החולים במחלת ומדעות ומועידוד קיום  .2.13

 באמצעות פניה לכלי תקשורת.והעלאת מודעות לגבי המחלה  .2.14

 בכל הנוגע למחלה. וסיוע ידודלעועמותות בארץ ובעולם עם ארגונים רפואיים ושיתוף פעולה יצירת קשר  .2.15

 על פי תקנון והחלטות הועד.למחלה  ו/או תרופות מתאימות הקשור למחלה  ברכישת ציוד רפואיסיוע  .2.16

 (.CMT) .. טימו/או כל מטרה אחרת המסייעת לחולים במחלת סי. א .2.17

 חברות בעמותה .3

 מייסדי/ות העמותה הנם/ן חברים בה מיום רישום העמותה כעמותה בפנקס העמותות. .3.1
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ע"י  או או אפוטרופוס חוקי ההור, מטעמו של החולהאחד יג נצאו  (CMT.טי. )מסי.א חולה  יהיהחבר/ת עמותה  .3.2

 שייכות ושילם/ה דמי חבר/ה באותה שנה.המרגיש  של החולה של האפוטרופוס החוקי ומטעמייפוי כוח מתן 

 אדם המעוניין להיות חבר העמותה יגיש לועד העמותה בקשה בלשון זו: .3.3

. טי ישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם מ"אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה סי. א

 אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

הועד לקבל את המבקש, ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב  .3.4

 רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 לשנה וישונו על פי החלטות ועד העמותה.₪  120נקבעו על גובה דמי החבר  .3.5

לחבר הנחה מדמי החבר השנתיים או לפטור לחלוטין חבר תת על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה הועד רשאי, ל .3.6

שאינו מאפשר  של החולהי בריאותו/או המצב הכלכלי האחד הקריטריונים הבאים: ב םמתשלום דמי החבר השנתיי

 והכל לתקופה שיקבע הועד. שמאפשר זאת הכלכלי של העמותה ובמצבו, זאת

ועד על ידי המבקש/ת לצאת מן והחברות בעמותה פוקעת במקרים הבאים: )א( על ידי מתן הודעה בכתב ל .3.7

)ג( ומתן אפשרות תיקון במידת האפשר, בכפוף לשימוע חברות בעמותה באותה שנההעמותה, )ב( אי תשלום דמי 

. )ה( בכפוף לשימוע הורשע/ה בפלילים ורוב חברי הועד אישרו את פקיעת החברות )ד(  מותו של חבר/ת עמותהב

בצורה המסכנת שיתף ללא אישורו של הועד במידע פנימי כזה או אחר אם פעל חבר מתוך ניגוד עניינים מובהק או 

רוב  של ובאישורוומן אפשרות תיקון במידת האפשר בכפוף לשימוע  יהמטרות את העמותה ואועניינית או כלכלית 

 חברי הועד.

 רשאי/ת להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ויהיה לו/ה קול אחד בהצבעה.  17מגיל כל חבר/ה  .3.8

 .חבר/ת העמותה רשאי/ת להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה .3.9

, מענו, מספר זהותו, תאריך הצטרפותו ותאריך הי העמותהעמותה תנהל פנקס חברים בו ירשמו כל חבר .3.10

 פקיעת החברות, הרשימה תישמר במרכז העמותה, במקום בטוח לשמירת הסודיות.

 האסיפה הכללית .4

 האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה וזכאים/ות להשתתף בה כל חברי/ות העמותה. .4.1

 ועד העמותה.יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי  .4.2

( ימים מראש. בהודעה 10)  הזמנה לאסיפה הכללית לכל חבר/ה לפחות עשרה או בדואר אלקטרוני תשלח בדואר .4.3

 יצוין: יום, שעה, מיקום וסדר יום האסיפה הכללית.

 אסיפה כללית תתקיים לפחות אחת לשנה. .4.4

 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות רגיל, פרט להחלטות בדבר שינוי תקנון. .4.5

באסיפה בעלי זכות הצבעה ברוב של שני שלישים ממספר הנוכחים/ות רק באסיפה הכללית יעשה שינוי תקנון  .4.6

 מחברי העמותה.  50%ובתנאי בהשתתפו באסיפה לפחות  שהם/ן חברי/ות העמותה

 הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון  אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת .4.7

  .בוועדת ביקורתו על אישורם, ותבחר בוועדהכספי שהגיש לה הוועד, תחליט 

ויו"ר הוועד יהיה  אשר כיהן בוועד בעבר במשך שנה לפחות, האסיפה הכללית תבחר ביו"ר הועד מבין חברי הועד,  .4.8

 .יו"ר העמותה
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 .האסיפה הכללית רשאית לבחור מבין חברי הועד בממלא מקום קבוע ליו"ר הועד ובסגן יו"ר הועד .4.9

 

 

אש האסיפה הכללית ובהעדרו ממלא מקומו הקבוע, ובהעדרו ישב במקומו סגן יו"ר יו"ר הועד ישב בר .4.10

 .הוועד

היה מנין זה נוכח בפתיחת  :אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה .4.11

  .האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים

תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, בשבועיים ימים לא נתכנס המניין האמור  .4.12

 לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. 

היה ולא ניתן לקיים אסיפה נדחית באותו מקום, תתקיים אסיפה נדחית במקום שימצא והודעה מתאימה תישלח 

 .בריםלח

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר  .4.13

 לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

 ועד העמותה .5

 והוא יהיה רשאי להיבחר מחדש. ועד העמותה יבחר אחת לשנה באסיפה הכללית .5.1

 היא אישית ואינה ניתנת להעברה. החברות בועד .5.2

 הועד יהיה מורכב מחברי/ות העמותה. כל הנציגים/ות יכהנו עד לבחירות הבאות. .5.3

 הועד ינהל בשיתוף עם יושב/ת ראש העמותה את כל ענייני העמותה ויתווה את דרכי פעולותיה. .5.4

 העמותה שתעודכן לפי הצורך על ידי האסיפה הכללית. אמנת חברי ועד העמותה ימלאו ויחתמו על  .5.5

 להלן נוסח אמנת חבר ועד אשר יוגש לועד בלשון זו: .5.6

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

  עמותתבוועד  כחבר מנותלהי מבקש.ז.____________________( ת__________ _"מ )שם_______הח, אני

 לרבות, העמותה תקנון את שקראתי מאשר אני. משפחותיהם ובני בחולים לתמיכה הפועלת ישראל. טי. מא. סי

 החוק פי ועל בשקיפות העמותה של הכללית האסיפה החלטות ואת התקנון הוראות את לקיים ת/מתחייב ואני מטרותיה

 .כלשהיא פלילית בעבירה הורשעתי לא מעולם כי ה/מצהיר אני

 :____________________תאריך: _________________  החתום על באתי לראייה

 

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

 העמותות.בכפוף לאישור רשם ו האסיפה הכללית תהיה רשאית לעדכן את נוסח האמנה

 

 .ימים מראש 7בהודעה מראש של  הצורך על פיהועד יתכנס  .5.7

בצירוף חותמת  ואו חתימתם הרשאי/ת לחתום בשם העמותה וחתימתו/ה או החברים הועד יקבע את החבר/ה .5.8

חברי ועד  2יו"ר העמותה ולפחות מורשי החתימה יהיו  העמותה תזכנה ותחייבנה את העמותה לכל דבר ועניין. 

מורשה חתימה אחד נוסף שאינו מנות הועד רשאי באישור כל חברי הועד ל ,בדימוסחבר ועד או  של העמותה
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מורשי חתימה יחד עם חותמת העמותה תחייב את העמותה לכל  2חתימה של  הנושא תפקיד בעמותה, ועד.חבר

 דבר ועניין.

 

 

 .עיון חברי/ות העמותההועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולי הועד יהיו פתוחים ל .5.9

חברי/ות הועד אינם רשאים/ות לקבל תשלום כלשהו מהעמותה, אך העמותה תעסיק אנשים חיצונים  .5.10

 בתשלום.

 הועד יבחרו/תיבחרנה על ידי חברי העמותה, באסיפה כללית, בבחירות אישיות. חברי/ות .5.11

 .חברים ובלבד שלא יהיה מספר זוגי 9חברים ולא יעלה על  3 מספר חברי ועד העמותה לא יפחת מ .5.12

 מניין חוקי לאסיפות הועד יהיה רב חברי הועד. .5.13

שהגיש ( קורות חיים ו2אישית בכתב )( בקשה 1) חבר יהיה זכאי להיבחר לוועד העמותה בתנאי שצירף .5.14

 .לכתובת העמותהרם האסיפה הכללית טיום  30לפחות את הנ"ל 

רשאי להיבחר שוב לראשות הועד המנהל ובתנאי שהגיש את בקשתו  בדימוסחבר ועד העמותה מכהן או  .5.15

 יום טרם האסיפה הכללית  15בכתב 

 ועדת ביקורת .6

 שלוש/הומקסימום  שניים כללית. הועדת תכלול מינימוםחברי ועדת ביקורת יבחרו אחת לשנה באסיפה ה .6.1

 .חברים/ות 

 נציג/ת ועדת ביקורת י/תגיש דו"ח על פעילות העמותה לאסיפה הכללית. .6.2

 ועדת ביקורת תתכנס על פי הצורך. .6.3

 נכסי העמותה והכנסות .7

תקציבים  , ובסיוע תקציבים ע"י עמותות וארגונים אחרים,תרומות, הכנסות העמותה תהיינה מדמי חברות .7.1

 , ושיתופי פעולה.תעיזבונו

 לכל צרכי העמותה ומטרותיה, לפי החלטת הועד. שמשנההתרומות ת .7.2

 השתתפות במכרזים רשמיים וממשלתיים ברוח העמותה. .7.3

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה  .7.4

 אסורה.

 יםחשבונות פיננסי .8

 הועד ידאג להנהלת חשבונות מסודרת וכן לעניינים האדמיניסטרטיביים של העמותה. .8.1

 .האסיפה הכללית  על ידי דין וחשבון כספי יהיה טעון ביקורת של רואה חשבון מוסמך .8.2

  תן הודעות לחברמ .9

מענו הרשום בפנקס הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיישלח בדואר רגיל אל 

 החברים, או בדואר אלקטרוני.

 פירוק עמותה .10
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פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות 

 ( לפקודות מס הכנסה, ולא יחולקו בין חברי העמותה.2)9כשמשמעותו בסעיף 

 

 

 

 מייסדי העמותה .11

 

 אישור

 : כי בזה מאשרת, 76766 רשיון מספר, טובי-קפלן חיה, מ"הח אני

 ____________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב _____, 022628192. ז.ת לפי בפני עצמה שזיהתה, ניצה מליק' גב

 _______________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב ___, 034539056. ז.ת לפי בפני עצמו שזיהה, נחמיה רובין מר

 _____________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב __, 301099347. ז.ת לפי בפני עצמו שזיהה, ארי-איציק ק. לב מר

 ______________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב _____ ,037101318ת.ז.  לפי בפני העצמ תהשזיה, גב' אן נוביק

 __________________, הופיעו בפניי ברחוב _______ביום , 027156850. ז.ת לפי בפני עצמה שזיהתה, לימור לוי' גב

 ________________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב __ 025256280. ז.ת לפי בפני עצמה שזיהתה, שיר איילון' גב

 __________ביום _______, הופיעו בפניי ברחוב ________, 026011965. ז.ת לפי בפני עצמה שזיהתה, מרים קרן' גב

 

 את אישרו, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי, האמת את להצהיר עליהם כי שהזהרתיהם ולאחר

 .עליה וחתמו ל"הנ ההצהרה נכונות

 

 

 ,עו"דטובי-חיה קפלן      : _________________________               __________________________תאריך

 העמותה מייסדי

 חתימה ת.ז. שם 

  022628192 מליק ניצה 1

  034539056 רובין נחמיה 2

  301099347 ארי-לבק.  איציק 3

  037101318 נוביקאן  4

  027156850 לוי לימור 5

  025256280 שיר איילון 6

  026011965 קרן מרים 7


