תקנון העמותה
פרק א':
.1

לראות  -העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל

פרק ב':
.2

מ ט ר ו ת העמותה וסמכויותיה

מטרות העמותה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.3

שם העמותה

הגברת המודעות לכלל מחלות העיניים הגורמות לעיוורון בקרב הציבור הרחב בישראל.
עידוד מחקר מקיף ומעמיק בכלל מחלות העיניים הגורמות לעיוורון.
עידוד רופאי עיניים ומדענים מהארץ ומהעולם המעוניינים בעריכת מחקרים בסיסיים
ויישומיים בכלל מחלות העיניים הגורמות לעיוורון.
מתן אינפורמציה עדכנית לחולים בדבר הישגים מדעיים או פריצות דרך מחקריות.
גיוס תרומות ,מענקים ועיזבונות מאזרחים ,מתאגידים וגיוס תמיכות ומימון ממקורות
ממשלתיים ולא ממשלתיים למימון פעולות העמותה ולמימוש מטרותיה.

סמכויות העמותה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פרק ג':

לפעול למול מוסדות השלטון לשם קידום מטרות העמותה.
לקיים שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה ,גופים ממשלתיים,
גופים בתעשייה וחברות מסחריות.
להקים חוגי ידידים בארץ ובחו"ל.
לקיים קשרים עם ארגונים מקומיים ובינלאומיים העוסקים בתחומים דומים.
להעסיק יועצים מקצועיים ומומחים בתחומים שונים.
לבצע כל פעולה בקשר עם מטרותיה.

חברות בעמותה
סימן א'  :חברים

.4

מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

.5

אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם ,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה) .מטרות העמותה ותקנונה
ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה
הכללית של העמותה".

.6

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד .הועד רשאי למנות
ועדת קבלה לבחינת קבלתו או דחייתו של המבקש להצטרף כחבר לעמותה.
סימן ב' :זכויות וחובות חבר עמותה

.7

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

.8

חבר עמותה זכאי להיבחר ולבחור לועד מנהל או לועדת הביקורת.

.9

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה.
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סימן ג' :פקיעת חברות
 .10החברות בעמותה פוקעת –
( )1במות החבר ,ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
( )2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
( )3בהוצאתו מן העמותה.
.11

האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים
הבאים:
א.
ב.
ג.

.12

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף ( 11א) ,או (ב) אלא לאחר שהתרה
בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
סימן ד' :מתן הודעות לחבר

.13

הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח
בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או באמצעות פקסימיליה אל מענו או אל כתובת הדואר
האלקטרוני או אל מספר הפקסימיליה ,הרשומים בפנקס החברים .לפי בקשת החבר בכתב תשנה
העמותה את מענו או כתובת המייל או מספר הפקסימיליה הרשום בפנקס החברים.

פרק ד'  :נשיא העמותה
 .14האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא לפי המלצת הועד .הנשיא שייבחר יכהן במשך
תקופה של שנה אחת ויוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת.
.15

הנשיא יסייע לעמותה בהשגת מטרותיה ויעדיה בארץ ובעולם .ייצגה בפני גורמי חוץ שונים ,ישתתף
בכנסים ובביקורים רשמיים בארץ ובחו"ל .הנשיא יקבל דיווח שוטף מיו"ר העמותה.

.16

במידה ונבצר מהנשיא למלא את תפקידו יהיה רשאי הועד המנהל למנות אדם אחר אשר יכהן
כנשיא עד לאסיפה הכללית הקרובה.

פרק ה' :האסיפה הכללית
סימן א' :זמן ומקום
.17

יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
סימן ב' :הזמנה

.18

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום ,שעה,
מקום וסדר יום לאסיפה.
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סימן ג' :תפקידים של אסיפה כללית רגילה
.19

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת ,תדון
בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר בועד ,בועדת הביקורת
ובנשיא העמותה.
סימן ד' :מניין

.20

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח
בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

.21

לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט,
יהיה מספרם אשר יהיה.
סימן ה' :יושב ראש ומזכיר

.22

אסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
סימן ו' :החלטות

.23

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו
רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים ,רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
סימן ז' :פרוטוקול

.24

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

פרק ו'  :הועד
סימן א' :מספר החברים
.25

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.
סימן ב' :תקופת הכהונה

.26

הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש ובלבד שלא תעלה
תקופת הכהונה על  4שנים; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

.27

חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם
הוכרז פסול דין או פושט רגל.
סימן ג' :יושב ראש

.28

הועד יבחר מבין חבריו יושב ראש לוועד .יושב ראש הועד יכהן מהיבחרו ועד שהועד יבחר יושב
ראש אחר.
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סימן ד' :השלמת הועד
.29

נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד
לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד.

.30

חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר ,למנות חבר העמותה למלא
מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
סימן ה' :ישיבות הועד

.31

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

.32

הועד רשאי לקיים ישיבה בדרך של שיחת ועידה טלפונית ,בוידאו או באמצעות שימוש בכל אמצעי
תקשורת ובלבד שכל חברי הועד המשתתפים בישיבה יוכלו לשמוע ולהישמע על ידי כל יתר
המשתתפים בישיבה.
סימן ו' :החלטות

.33

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,יכריע בהחלטה קולו של יו"ר
הועד.

.34

החלטה בכתב פה אחד חתומה על ידי כל חברי הועד (לרבות באמצעות פקסימיליה ולרבות
באמצעי תקשורת כתוב אחר) תהיה תקפה וישימה כאילו נתקבלה כדין בישיבת הועד המנהל
שהתכנס.
סימן ז' :ועדות משנה

.35

הועד רשאי למנות מבין חבריו מעת לעת ועדות ומועצות ולהקים גופים אחרים על מנת להוציא
לפועל את מטרות העמותה ,כן רשאי הועד המנהל להאציל לגופים אלה את סמכויותיו.
סימן ח' :פרוטוקול

.36

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר הישיבה.
סימן ט' :זכות הייצוג

.37

הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר ,מבין חברי הועד המנהל ,חברי העמותה או בעלי
התפקידים בה ,אשר חתימת שניים מהם יחד ,ובלבד שאחד מהם הינו חבר ועד ,תחייב את
העמותה לכל דבר ועניין.

פרק ז'  :מועצה מדעית
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סימן א' :חברים במועצה המדעית
.38

המועצה המדעית תורכב מפרטים או תאגידים ישראליים.

.39

החברים במועצה המדעית יהיו אלה אשר:

.40

א.

ימונו על ידי המועצה המדעית ויאושרו על ידי יו"ר העמותה; או

ב.

ימונו על ידי הועד המנהל.

חבר המועצה המדעית רשאי להתפטר בכל עת בהודעה בכתב למועצה המדעית .חברותו של חבר
במועצה המדעית תפקע אם  -יוכרז כפסול דין או כפושט רגל או הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
סימן ב' :יו"ר המועצה המדעית

.41

יו"ר המועצה המדעית ימונה על ידי הועד המנהל.
סימן ג' :מטרות וסמכויות המועצה המדעית

.42

המועצה המדעית תרכז את פעילות המחקר ,תהווה מרכז ידע ותיעוד ותשמש כגוף המייעץ לוועד המנהל
ולחברי העמותה.

.43

המועצה המדעית תהיה רשאית לפעול בתחומים הבאים:

.44

א.

לבצע מחקרים ,ניתוחים ,סקרים ,הערכות ,מעקבים בתחום תהליכים ושנויים שונים
במערכות הראייה ,לרבות גורמים ,השלכות ותוצאות הקשורות והנובעות מהם.

ב.

לפעול בכל מסגרת הקשורה לחשיבה קלינית במערכות לחקר העין ,כגון :תקנים ,מדדים,
ממצאים סטטיסטיים ,כלים ושיטות שונות המיועדים לשיפור קבלת החלטות רפואיות,
איתור מצוינות ,נקודות תורפה וכל נושא אחר הנוגע לחקר בריאות העין.

ג.

ליזום ,לארגן ,לבצע ולקחת חלק במחקרים ,סקרים ,כנסים ,התייעצויות ,השתלמויות
והדרכות העוסקים בתחום מחלות העין ,לרבות בתחומים הבאים :אתיקה ,זכויות
בריאות ,היבטים חברתיים וכלכליים ,הערכות טכנולוגיות ,תכנון כוח אדם ,מדיניות
גנטית ,מחקרים מתודולוגיים בביו סטטיסטיקה.

ד.

לקדם שיתוף פעולה בין מרכזי מחקר בעולם.

ה.

לפרסם "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר בתחום מחלות הגורמות לעיוורון.

ו.

לבחון ,לשפוט ולהמליץ על תקצובן של הצעות מחקר העונות על קריטריונים כפי שתקבע.

ז.

לתת חוות דעת מקצועית לפרויקטים המגיעים למועצה המדעית מגופים שונים.

המועצה המדעית רשאית למנות ועדות משנה ,אם יתעורר הצורך בכך.
סימן ד' :ישיבות המועצה מהמדעית
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.45

המועצה המדעית תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

.46

המועצה המדעית רשאית להסדיר בעצמה כללים בדבר מועדי ישיבותיה ,ההזמנה להן ,המניין
הדרוש בהן ודרך ניהולן.

פרק ח' :ועדת ביקורת
.47

הוראות סעיפים  25עד  34יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על ועדת הביקורת.

פרק ט' :סניפים
.48

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

פרק י' :נכסי העמותה
.49

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים ו/או טובות הנאה בין חבריה
אסורה.

פרק יא' :נכסים לאחר פירוק
.50

במקרה של פירוק העמותה ,ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש ,יועבר רכוש העמותה
לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשנ"א – ,1961
ולא יחולק בין חבריה.

