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 1.2024.011  ת מליאהאסיפ  פרוטוקול

 
. כללית ת מליאההתקיימה אסיפ 11.04.2021-ה' אביום , כמתחייב מהוראות רשם העמותות

מספר המשתתפים המינימאלי  . מאחר ולא הגיעו21:00שעה ב ZOOM-ב כנסההתהאסיפה 
   .21:30בשעה אסיפה נדחית החלה כהישיבה על פי תקנון האגודה,  הנדרש

 

,  ברק גומבוש ,נעמה בן עברי, יניב פתיה, אבי פלד ,גיא קארו סיגל, ר נועם עזרא" יו :וכחיםנ
אלונה  ,  רשין הלמן, אהוד סברדליק, ענת רגב, ענת צחור, חנאן לאון,  מעין רזין, דן ליבון

וטשטט , ירדן פינטו , הדר גולן ,ניצן  געוזי , סיגל קיין, איציק שייר , מיכל בליסה, אתי רז, דהום
אורן , אילנה בית יוסף  ,וודים בבקוב ,ערן רצון ,מרסלו אידלמן ,נטע דן ,שמוליק עמיאל  ,גיורה מור ,

 .נמרוד נהרדעא 
 

 .גיא קארו סיגל נוהלה על ידי הישיבה

 
 

 : ( ר"ע) שראלית לריפוי סיני מסורתי האגודה הי, אסיפת מליאהסיכום 

 
  חברים 9- הגדלת מספר חברי הוועד ל -שינויים בתקנון האגודה : 1נושא 

 
 . 7במקום  9-מספר חברי הועד לינוי ש :להצבעה

 כולם : בעד 

 אין : נמנעים 

 אין : נגד 

 
 ד הנבחריםוותק באגודה של חברי הוע –שינויים בתקנון האגודה :  2נושא 

 
במקום  . חבר וועד האגודההיבחר כעמדות לותנאים להגשת מהת הגדר ינויש :להצבעה

לדרישה של חברות  השנים האחרונות לפחות, 5וך מתשנים  3-דרישה לחברות בפועל ב
 . לפחות נההשנה האחרובתוקף במשך 

 כולם : בעד 

 אין : נמנעים 

 אין : נגד 

 
 . אפשרות לקיום בחירות לוועד האגודה באופן מקוון -שינויים בתקנון האגודה : 3נושא 

 
   לו להתבצע באופן מקוון. יוכהאגודה  עדובחירות לו :להצבעה

 כולם : בעד 

 אין : נמנעים 

 אין : נגד 
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 וקנו בתקנון: כפי שית  תיקונים בתקנון האגודהן הלהל
 
 

 סימן ג': הועד 

 
 מספר החברים .12 במקום:

חברים מתוך    4חברים. קוורום לקיום כל ישיבת או החלטת וועד יהיה לפחות    7הועד ימנה  
 .7-ה 
 

 מספר החברים . 12: יתוקן ל
חברים מתוך    5ה לפחות  ום כל ישיבת או החלטת וועד יהיחברים. קוורום לקי  9הועד ימנה  

 .9-ה 
 
 

 תקופת הכהונה  13סעיף 

 
 במקום: 

חבר הועד היוצא יכול להיבחר ; הועד יכהן מהיבחרו בבחירות  ועד לבחירות הבאות( 1)    
על  מועד הבחירות המדויק יקבע . בחירות לועד האגודה יתקיימו אחת לשנתיים. לועד החדש

שנים לפחות וששילם דמי  3רשאי להיבחר לוועד האגודה חבר אגודה פעיל במשך  .ידי הועד 
הבחירות יתבצעו על פי הנהלים . שנים האחרונות לפני מועד הבחירות 5חבר בטווח של 

 .של התקנון'" נספח א" המפורטים ב

 :חבר ועד אינו יכול להיות אחד מהבאים  1.1        

בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה   וא/על מניות ואו ב/בעלים ו  1.1.1
 .סינית או רפואה משלימה

 . בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים 1.1.2           

 . עומדת על שנה אחת( 1.1סעיף )תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל   1.1.3

 
חבר הועד  יחדל  ; ועדהודעה בכתב לחבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי ( ב)

 . לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל

 .החברים את יושב ראש  האגודה 7חברי הועד יבחרו מבין : בחירת יושב ראש האגודה( ג)

 : דרישות למועמד לתפקיד יושב הראש

 .יושב ראש חייב לעמוד בתנאי הקבלה לאגודה. 1

 : באיםיושב ראש אינו יכול להיות אחד מה  1.1

 
או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה  /או בעל מניות ו/בעלים ו  1.1.1

 .סינית או רפואה משלימה

 . בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים  1.1.2

מכירה של מוצרים או  /בעל תפקיד ניהולי או בעל מניות בגוף כלכלי העוסק בשיווק 1.1.3
 .ימהם ברפואה משללמעט טיפולי שירותים מתחום הרפואה המשלימה

 . עומדת על שנה אחת( 1.1סעיף )תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל  1.1.4

 .לתפקיד יושב הראש יכול להיבחר רק חבר ועד שנבחר בבחירות כלליות 1.2
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יושב הראש חייב להיות מטפל ברפואה סינית אשר חלפו לפחות חמש שנים מתום    1.3
 . לימודיו

 
 יתוקן ל:

חבר הועד היוצא יכול להיבחר ; עד יכהן מהיבחרו בבחירות  ועד לבחירות הבאותוה( 1)    
מועד הבחירות המדויק יקבע על  . בחירות לועד האגודה יתקיימו אחת לשנתיים. לועד החדש

מועד   לפנילפחות  אחת השנרשאי להיבחר לוועד האגודה חבר אגודה פעיל במשך . ידי הועד 
 .של התקנון'" נספח א" ים בפי הנהלים המפורט הבחירות יתבצעו עלהבחירות. 

 :חבר ועד אינו יכול להיות אחד מהבאים  1.1        

או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה  /או בעל מניות ו/בעלים ו  1.1.1
 .סינית או רפואה משלימה

 . בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים 1.1.2           

 . עומדת על שנה אחת( 1.1סעיף )של כל אחד מהסעיפים לעיל  הצינוןתקופת   1.1.3

 
חבר הועד  יחדל  ; חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד( ב)

 . לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל

 .החברים את יושב ראש  האגודה 9חברי הועד יבחרו מבין : בחירת יושב ראש האגודה( ג)

 : ישות למועמד לתפקיד יושב הראשרד

 .יושב ראש חייב לעמוד בתנאי הקבלה לאגודה. 1

 : יושב ראש אינו יכול להיות אחד מהבאים  1.1

 
או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה  /או בעל מניות ו/בעלים ו  1.1.1

 .ו רפואה משלימהסינית א

 . בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים  1.1.2

מכירה של מוצרים או  /בעל תפקיד ניהולי או בעל מניות בגוף כלכלי העוסק בשיווק 1.1.3
 .שירותים מתחום הרפואה המשלימה למעט טיפולים ברפואה משלימה

 . אחת עומדת על שנה( 1.1סעיף )תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל  1.1.4

 .נבחר בבחירות כלליותלתפקיד יושב הראש יכול להיבחר רק חבר ועד ש 1.2

יושב הראש חייב להיות מטפל ברפואה סינית אשר חלפו לפחות חמש שנים מתום    1.3
 . לימודיו

 
 

 תיקונים:  -נספח א'  
 

 במקום: 
 

 נספח א' לתקנון: נהלים לקיום בחירות
 

 כללי

 

 הנוהל מיועד להסדיר את תהליך הבחירות שיערכו לוועד האגודה 
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 ועדת בחירות. 

 

 קורת , רו"ח ועו"ד. ות, רצוי בהשתתפות חבר ועדת הביברים לפחח 3תמנה 

 

 

 אישור מועמדים לבחירה לוועד המנהל 

 

 .חברים 7הועד המנהל ימנה 

 הקריטריונים להגשת המועמדות:

 

 מטפל מוסמך ברפואה סינית על פי תנאי הקבלה של האגודה.   .1
שנים  5ל בטווח ש דמי חבר שנים לפחות וששילם 3חבר אגודה פעיל במשך   .2

 חירות.האחרונות לפני מועד הב
 מבתי הספר לרפואה סינית.    . שאינו בעל עניין כלכלי או מחזיק בתפקיד ניהולי באחד3

 

 

 

 תהליך הגשת המועמדות 

 

 חודשים לתאריך הבחירות. 3הודעה על בחירות  תפורסם עד   •

   ירות י של מזכהאלקטרונלדואר   "אני מאמין  "-ואת ה חיים קורותיש להגיש  •

 האגודה.            

 יך אחרון להגשת המועמדויות יקבע לכחודשיים לפני מועד הבחירות.תאר •

 כל המועמדים יפורסמו יחד בצורה אחידה וזהה באתר האגודה. •

 

 

 

 

 תהליך הבחירות

 

שעות פתיחת וסגירת הקלפיות יפורסמו מראש כדאי לאפשר לכל החברים לממש  •

  צביע.זכותם לה את

 להצביע בבחירות אישיות וחשאיות. חבר אגודה בתוקף זכאי לקול אחד ורשאי  לכ •

 על כל חבר להגיע מצויד     כל חבר שירצה להצביע יזדהה בפני חברי ועדת הבחירות. •

 בתעודה מזהה הכוללת תמונה.            

וקף  דמי החבר בתתשלום , כולל אישור על דה יאשר את זכאותו להצביעמזכיר האגו •

 הבחירות. עד יום 

 טופס חתום שיכלול את רשימת המועמדים. מזכיר האגודה ימסור למצביע  •

 המצביע יסמן את המועמדים שהוא בוחר מתוך הרשימה. •
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 את הטופס המלא ישלשל הבוחר לתיבת הקלפי. •

ח או באמצעות משלוח בדואר רשום, על פי הפירוט וניתן להצביע באמצעות ייפוי כ •

 להלן:

ח  ויתן למיופה הכ: חבר המעוניין ליפות את כוחו יחואמצעות ייפוי כהצבעה בא. 

ח יהיה זמין באתר האינטרנט של האגודה וכן וח חתום )טופס ייפוי כוטופס ייפוי כ 

ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה( בתוספת צילום של תעודת הזהות שלו. מיופה 

להיות מיופה כח רק עבור  ח רשאיוכח חייב להיות חבר אגודה בתוקף. כל מיופה כ

 חבר אגודה אחד בלבד.

: ניתן להצביע באמצעות משלוח של דואר רשום הצבעה באמצעות מכתב רשום ב.

לכתובת האגודה. על המעטפה להכיל צילום של תעודת הזהות של החבר, בתוספת 

לחתימת החבר על טופס הצבעה מרחוק )טופס הצבעה מרחוק יהיה זמין באתר 

כן מילוי של טופס האגודה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה(, והאינטרנט של 

שיכלול את רשימת המועמדים. את הטופס עם רשימת המועמדים בו מסומן בחירתו,  

על החבר להכניס לתוך מעטפה נוספת בתוך המעטפה הכוללת את צילום תעודת 

על המכתב הזהות שלו ואת הטופס החתום של ההצבעה מרחוק )מעטפה כפולה(. 

לפני מועד הבחירות. מזכיר האגודה הרשום להגיע לכתובת האגודה לפחות שבוע 

ישמור על מעטפות הבחירות ויצרפם אל טפסי ההצבעה שבקלפי, לאחר שיוודא את 

תקפות חברותם באגודה. כל מכתב חייב להיות אישי מהחבר השולח, מכתב הכולל 

   פסול. -טפסי הצבעה של יותר מחבר אחד 

 

 

 

 

 ספירת הקולות

 

עה הכשרים ותכריז על תוצאות ההצבעה בתום ועדת הבחירות תספור את טפסי ההצב •

 .יפסל מועמדים  7-טופס הכולל יותר מ, מועד הבחירות 

 ב או סדר אקראי ולא על פי מספר הקולות שהצביעו עבור  -שמות הנבחרים יוצגו בסדר א •

 כל נבחר.   

  

 ערעורים 

 ש בתפוצה רחבה. אנוהל הבחירות יפורסם מר  •

 פנה לועדת הביקורת. כל ערעור במהלך יום הבחירות יו •

 

 

 פרוטוקול 

 

 מזכיר האגודה יכין פרוטוקול שיכלול:

 

 . רשימת חברים שהגישו מועמדות. 1

 . רשימת חברים שאושרו להיבחר.2
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 . מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות הפסולים. 3

 . שמות החברים שנבחרו. 4

  

 לוגיסטיקה

 

 יר האגודה ידאג לקיומה של תיבת קלפי .כמז

 .קלפי אטומההרות תאשר שתיבת ועדת בחי

 כין את טופס ההצבעה בכמות עותקים מספיקה.ימזכיר האגודה 

 האגודה ידאג להימצאות רשימה של חברים ששלמו דמי חבר עד יום הבחירות.  מזכיר
 
 

 וקן ל: ית
 
 

 נספח א' לתקנון: נהלים לקיום בחירות
 

 כללי

 

 נוהל מיועד להסדיר את תהליך הבחירות שיערכו לוועד האגודה ה

 

 

 ועדת בחירות. 

 

 קורת , רו"ח ועו"ד. חברים לפחות, רצוי בהשתתפות חבר ועדת הבי 3תמנה 

 

 

 אישור מועמדים לבחירה לוועד המנהל 

 

 .חברים 9הועד המנהל ימנה 

 הקריטריונים להגשת המועמדות:
 
 נון לעיל.( לתק1)  13המפורט בסעיף ל פי ע

 

 

 

 תהליך הגשת המועמדות 

 

 חודשים לתאריך הבחירות. 3הודעה על בחירות  תפורסם עד   •

   האלקטרוני של מזכירות לדואר   "אני מאמין  "-ואת ה חיים קורותיש להגיש  •

 האגודה.            

 יך אחרון להגשת המועמדויות יקבע לכחודשיים לפני מועד הבחירות.תאר •
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 מו יחד בצורה אחידה וזהה באתר האגודה.כל המועמדים יפורס •

 

 

 

 

 תהליך הבחירות

 

שעות פתיחת וסגירת הקלפיות יפורסמו מראש כדאי לאפשר לכל החברים לממש  •

  צביע.זכותם לה את

 להצביע בבחירות אישיות וחשאיות. כל חבר אגודה בתוקף זכאי לקול אחד ורשאי  •

 על כל חבר להגיע מצויד     ות.כל חבר שירצה להצביע יזדהה בפני חברי ועדת הבחיר •

 בתעודה מזהה הכוללת תמונה.            

וקף  דמי החבר בתתשלום , כולל אישור על דה יאשר את זכאותו להצביעמזכיר האגו •

 הבחירות. עד יום 

 טופס חתום שיכלול את רשימת המועמדים. מזכיר האגודה ימסור למצביע  •

 שימה.המצביע יסמן את המועמדים שהוא בוחר מתוך הר •

 את הטופס המלא ישלשל הבוחר לתיבת הקלפי. •

ח או באמצעות משלוח בדואר רשום, על פי הפירוט וניתן להצביע באמצעות ייפוי כ •

 להלן:

ח  ויתן למיופה הכ: חבר המעוניין ליפות את כוחו יחואמצעות ייפוי כהצבעה בא. 

ל האגודה וכן ח יהיה זמין באתר האינטרנט שוח חתום )טופס ייפוי כוטופס ייפוי כ 

ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה( בתוספת צילום של תעודת הזהות שלו. מיופה 

להיות מיופה כח רק עבור  ח רשאיוכח חייב להיות חבר אגודה בתוקף. כל מיופה כ

 חבר אגודה אחד בלבד.

: ניתן להצביע באמצעות משלוח של דואר רשום הצבעה באמצעות מכתב רשום ב.

ה. על המעטפה להכיל צילום של תעודת הזהות של החבר, בתוספת לכתובת האגוד

לחתימת החבר על טופס הצבעה מרחוק )טופס הצבעה מרחוק יהיה זמין באתר 

כן מילוי של טופס האגודה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה(, והאינטרנט של 

ן בחירתו,  שיכלול את רשימת המועמדים. את הטופס עם רשימת המועמדים בו מסומ

על החבר להכניס לתוך מעטפה נוספת בתוך המעטפה הכוללת את צילום תעודת 

על המכתב הזהות שלו ואת הטופס החתום של ההצבעה מרחוק )מעטפה כפולה(. 

לפני מועד הבחירות. מזכיר האגודה הרשום להגיע לכתובת האגודה לפחות שבוע 

שבקלפי, לאחר שיוודא את  ישמור על מעטפות הבחירות ויצרפם אל טפסי ההצבעה

תקפות חברותם באגודה. כל מכתב חייב להיות אישי מהחבר השולח, מכתב הכולל 

   פסול. -טפסי הצבעה של יותר מחבר אחד 

מקום או בנוסף קוון בלהחליט על קיום ההצבעה באופן מאגודה רשאי הפין, ועד לחילו •

 החלטת הוועד.  רשום לעיל, על פי ל

 

 

 

 ספירת הקולות
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עה הכשרים ותכריז על תוצאות ההצבעה בתום דת הבחירות תספור את טפסי ההצבוע •

 .יפסל מועמדים  9-טופס הכולל יותר מ, מועד הבחירות 

 ב או סדר אקראי ולא על פי מספר הקולות שהצביעו עבור  -שמות הנבחרים יוצגו בסדר א •

 כל נבחר.   

  

 ערעורים 

 ש בתפוצה רחבה. נוהל הבחירות יפורסם מרא •

 פנה לועדת הביקורת. כל ערעור במהלך יום הבחירות יו •

 

 

 פרוטוקול 

 

 מזכיר האגודה יכין פרוטוקול שיכלול:

 

 . רשימת חברים שהגישו מועמדות. 1

 . רשימת חברים שאושרו להיבחר.2

 . מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות הפסולים. 3

 . שמות החברים שנבחרו. 4

  

 לוגיסטיקה

 

 קיומה של תיבת קלפי .יר האגודה ידאג למזכ

 .קלפי אטומההרות תאשר שתיבת ועדת בחי

 כין את טופס ההצבעה בכמות עותקים מספיקה.ימזכיר האגודה 

 האגודה ידאג להימצאות רשימה של חברים ששלמו דמי חבר עד יום הבחירות.  מזכיר

 . , מזכיר האגודה ידאג לקיומן מקוונתפין, במקרה של הצבעה או לחילו
 
 

 . האסיפה אישרה את השינויים בתקנון האגודה: טהדיון והחל

 
 
   ________  ר נועם עזרא " יו

 

     

 ________  סיגל   גיא קארו 
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