
תקנון עמותת אי.אם.די.אר ישראל
EMDRהעמותה כפופה לתקנון העמותה האירופאית של 

הערה: כתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

סימן א׳ שם, מטרות והבהרות

. שם העמותה: אי.אם.די.אר ישראל1

 א' רעננה14כתובת העמותה: המחתרות     

. מטרות העמותה:2

א. לקדם את הידע הטיפולי והכשרת מטפלים בישראל.

. EMDRב. פיקוח ומעקב על תהליכי ההסמכה של מטפלים ומדריכים ב- 

ג. יוזמה וארגון השתלמויות, ימי עיון וסדנאות.

ד. עידוד מחקר ופרסומים מקצועיים.   

ה. שיתוף פעולה עם גופים וארגונים ציבוריים ופרטיים, לאומיים ובינלאומיים.

ו. פעולה למען קידום מטרות העמותה.

. סמכויות העמותה ואחריותה:3

EMDRא. הסמכת מטפלים ומדריכים ב- 

ב ייזום וקידום סדנאות, השתלמויות, מפגשים מקצועיים וכנסים.

ג. שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים לאומיים ובינלאומיים, ציבוריים ו/או פרטיים לשם קידום מטרות 
העמותה.

ד. קידום ועידוד מחקרים ו/ או פרסומים מקצועיים.

ה. שמירה על פעולה של חברי העמותה על פי כללי האתיקה המקצועית.

ו. העסקת עובדים בשכר או מתנדבים לפי הצורך להגשמת מטרות העמותה.

ז. גביית דמי חבר שנתיים מחברי העמותה וגביית תשלום על הפעילות שהיא מארגנת.

ח. שימוש בכספי העמותה להגשמת מטרות העמותה.

ט. הקמת פורומים מקצועיים שפעילותם תואמת את מטרות העמותה.

י. ביצוע כל פעילות אחרת בדרך נאותה לקידום העמותה ומטרותיה, והעלאת המודעות הציבורית 
למטרותיה ופעולתה.



חברות בעמותה. 4

 העומד בתנאים המפורטים להלן יכול להיות חבר בעמותה:24כל אדם מעל גיל 

תשלום דמי חבר שנתיים א.

EMDRמטפל במקצועות בריאות הנפש שסיים (לפחות) שלב ראשון בהכשרה הבסיסית ב-  ב.

. קבלת חברים לעמותה5

 (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

 (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש למזכירת העמותה ודרכה לועד בקשה בלשון 

      זו: 

 מטרות העמותה EMDR"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה הישראלית ל- 
ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות 

האסיפה הכללית של העמותה ולחתום על הקוד האתי של העמותה".

  (ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; 

סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.  

. זכויות וחובות של חבר6

א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; 
לועדת הביקורת ולשאר הועדות הפעילות בעמותה., הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ג. חברות בעמותה מותנה בתשלום דמי חבר שנתיים.

. דמי חבר7

א. דמי החבר השנתיים יקבעו על ידי הועד ויעודכנו מעת לעת.

ב. הועד יהיה מוסמך לקבוע את דרכי חידוש החברות בעמותה, לרבות ההצהרות הנדרשות ואופן 
גבייתן.



. פקיעת חברות8

החברות בעמותה פוקעת במקרים הבאים:. 1

החבר לא חידש את חברותו בעמותה לאורך שנה ונשלחה לו תזכורת לתשלום.א.

פרישה מהעמותה על פי הודעה בכתב לועד ו/או מזכירת העמותה.ב.

מות החבר.ג.

על פי החלטת הועד בשיתוף ועדת האתיקה על שלילת חברות בשל אחד או יותר מהטעמים ד.
הבאים:

החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.)2

החבר פעל בניגוד לכללי קוד האתיקה של העמותה האירופאית ו/או כללי האתיקה )3
המקצועית בתחום המומחיות שלו. מטעמים שינומקו ויאושרו על ידי ועדת האתיקה של 

העמותה ולאחר אישור ועד העמותה.

החבר הורשע בבית המשפט או בבית דין משמעתי בעבירה שיש עימה קלון.)4

.חבר שעומדת ותלויה נגדו תביעה פלילית יושעה עד ברור עניניו)5

לא יציע הועד להוציא חבר מהעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את ה.
טענותיו בפני הועד, וכן לא יציע הועד להוציא חבר מהעמותה מהטעמים שפורטו, אלא לאחר             
שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון.            

 יום מיום ההודעה ל"ועדת ערר 60חבר שהוחלט להוציאו מהעמותה יהיה רשאי לפנות תוך ו.
אד הוק" ולהביא נימוקים כנגד ההחלטה להוציאו מהעמותה.

מצא הועד לנכון להוציא חבר מהעמותה, הינו רשאי להשעותו מכל פעילות של העמותה.ז.

סימן ב׳ הארגון 

. האספה הכללית9

א. האסיפה הכללית, המורכבת מכל חברי העמותה, הינה הגוף העליון והמכריע של העמותה.

ב. התווית ושינוי מדיניות לגבי כל פעולות העמותה ניתנות בידי האסיפה הכללית.

ג. אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים אחת לשנה.

ד. האסיפה הכללית תכונס על ידי הועד באמצעות משלוח הודעה לכל חבר שתציין יום, שעה, מקום 
.וסדר יום לאסיפה

ה. הזמנה לאסיפה כללית רגילה שאינה כוללת בחירות תשלח לפחות שלשה שבועות לפני כינוסה.



 ימים לפני יום כינוסה.19ו. הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת שאינה כוללת בחירות תשלח לפחות 

ז. הזמנה לאסיפה כללית הכוללת בחירות לועד או לועדת בקורת, תשלח לכל חברות וחברי העמותה 
 ימים לפני כינוסה.19 שבועות לפני כינוסה, כמו כן תשלח תזכורת שתופץ בדוא״ל 3לפחות 

ח. האסיפה הכללית תקבל דין וחשבון על פעילות העמותה על ידי יו״ר העמותה והמזכ״ל. דיווח על

פעילות הוועד תינתן, על ידי יו״ר ועדת הביקורת. האסיפה הכללית תדון ותאשר את הדין וחשבון

הכספי שיוגש על ידי רואה החשבון של העמותה, לאחר שאושר על ידי הועד.

ט. האסיפה הכללית לא תיפתח אלא אם נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה

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

י. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים יהיה

מספרם אשר יהיה.

יא. באסיפה הכללית יאושרו המועמדים לנושאי מישרות.

יב. גם חברים שלא הומלצו על ידי הועד או ועדת הבחירות רשאים להגיש את מועמדותם.

האסיפה הכללית תבחר יו״ר אסיפה ומזכיר האסיפה, שאינו נושא תפקיד בעמותה באותה עת. . יג

מזכיר האסיפה ימנה את אחד החברים לרשום את פרוטוקול האספה, הפרוטוקול ייחתם ע״י יו״ר

.האסיפה

יד. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של החברים המשתתפים הרשאים להצביע.

טו. קבלת החלטות בנוגע לשינויים בתקנון, שינוים בשם העמותה ומטרותיה, דו״ח כספי והחלטה על 
פירוק העמותה יובאו להצבעה באסיפה כללית.

. הועד10

א. יכלול את יו״ר העמותה, ואת יו״ר הועדות למעט יורי"ם ועדת הביקורת ויו״ר ועדת ערעורים, 
.וחברים שנבחרו לועד

ב. הועד יכהן מיום בחירתו ועד שיבחר וועד חדש. חבר בועד היוצא יכול להיבחר לועד חדש.

. שנים מיום היבחרם4ג. תקופת כהונה של יו״ר ועד העמותה וחבר/ה הועד תהיה ל 

ד. יו״ר עמותה וחבר/ה הועד יוכלו לכהן שתי קדנציות ברציפות בלבד.

רשאיים להגיש מועמדותו פעם נוספת לקדנציה שלישית ברצף,  ה. יו״ר ועד העמותה וחבר/ה ועד יהיו
הנוכחים באספה השנתית.  (כשליש) מקולות חברי העמותה33%רק אם קיבל לפחות 

ו. מתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר של העמותה כחבר

.הועד בפועל עד לבחירות הקרובות. עד למינוי כזה יהיו רשאים חברי הועד הנותרים לפעול כועד

ז. חבר הועד שנבצר ממנו למלא את תפקידיו רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר עמותה למלא 
את מקומו ובמקרה של יו״ר ועדה, חבר באותה ועדה שנבחר לעמוד בראשה ולמלא את מקומו, עד 

שישוב למלא תפקידיו.

ח. חבר רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על־ידי הודעה במייל.



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

י. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות החברים המצביעים. יכול שההחלטות תתקבלנה גם שלא

בישיבת הועד, אלא באמצעים אלקטרונים, כמו הטלפון והפקס והדוא״ל, ותאושרנה בישיבת

הועד הראשונה שתתקיים לאחר מכן.

יא. הועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו, הפרוטוקול והחלטותיו יאושרו בישיבה שלאחר מכן.

.יב. הועד ימנה ועדת הנהלה וכספים שתכלול את יו״ר העמותה, הגזבר וחבר/ה נוספים מהועד

יג. הועד רשאי להסמיך שניים מחברי הועד לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו את העמותה 
ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.

 ישיבות רצופות תלווה בהתראה על המשך כהונתו כיו״ר ועדה וכחבר 4יד. היעדרות של חבר הועד מ 
.בועד

טו. במקרה של היעדרויות נוספות, רשאי הועד לבחור במקומו זמנית יו״ר ועדה וחבר ועד עד 
לבחירות הבאות או לאסיפה הכללית על פי המוקדם ביניהם.

טז. הוועד יבחר את בעלי התפקידים של העמותה.

. תפקידי הועד וסמכויותיו11

א. הועד יקבע את מדיניות העמותה, בהתאם לתקנון של העמותה והחלטות האסיפה הכללית.

ב. הועד אחראי לניהול העמותה, בהסתמך על הנהלים הכלולים בתקנון זה, לרבות קביעת נהלים 
נוספים לפי הצורך, ומחויב לפעול לגיוס משאבים עבור פעילות העמותה.

 לעיל.5ג. הועד אחראי לכינוס האסיפה הכללית על פי הכללים בפרק 

ד. הועד רשאי לקבל כל החלטה ולפעול בכל אמצעי שבסמכות העמותה ע"פ תקנונה ובכלל זה 
לחתום על כל מסמך ולעשות כל פעולה כספית לטובת העמותה ולקידום ענייניה.

ה. הועד יאשר מדי שנה, לא יאוחר מחודש פברואר של אותה שנה, תקציב מפורט לפעילות העמותה 
לאותה שנה אשר יחייב את העמותה לפעול על פיו.

ו. הועד רשאי למנות או להפסיק את פעילותם של נושאי התפקידים בעמותה.

. יו"ר העמותה12

א. יו״ר העמותה יבחר בהצבעה חשאית על ידי הועד עם אפשרות הארכה לקדנציה נוספת בכפוף 
 ד׳ .10לאישור הועד ולסעיף 

.ב. יו״ר העמותה יעמוד בראש העמותה ויהיה אחראי למילוי מטרות העמותה

. ועדת ביקורת13

א. הועדה תמנה לפחות שלשה חברי עמותה ותפעל על פי הקבוע בחוק העמותות.

ב. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת ביקורת.



. ועדות העמותה14

א. להלן רשימת הועדות הקבועות של העמותה

 ועדת הסמכה וחידוש הסמכה)1

ועדת השתלמויות)         2

 ועדת טיפול בילדים ונוער)3

ועדת אתיקה)         4

ועדת ביקורת)5

ועדת שיווק ופרסום)6

 ועדת מחקר)        7

ועדת חריגים )8

ועדת טראומה איד)9

     ועדת שימור חברי עמותה) 10

ב. כל ועדה תגדיר את תפקידיה ואת דרכי פעולותיה שיאושרו ע״י הועד. כל ועדה תכלול לא

 חברים, תקבע את סדר יומה ותנהל פרוטוקול. יו״ר הועדה -ידווח אחת ל־רבעון לועד על 2פחות מ- 
פעילות הועדה.

 EMDR חברים, המוסמכים כמדריכים ל- 3ג. ועדת ההסמכה תמנה לפחות 

 חברים ותפעל רק בהתאם לקוד האתי של העמותה כפי שאושר3ד. ועדת האתיקה תמנה לפחות 

על ידי האסיפה הכללית. ועדת האתיקה תהייה רשאית להביא באישור הועד הצעות לאישור האסיפה 
הכללית לשינוים בקוד האתי.

ה. חברי הועדות יבחרו לתקופה של ארבע שנים, יו"ר הועדה רשאי להמליץ לועד על המשך

כהונתו של חבר ועדה לקדנציה נוספת, לאחר אישור הועד תוצע האפשרות לחבר הועדה.

ח. ועד העמותה יהיה רשאי למנות ועדות משתנות, וועדות נוספות כדוגמת: ועדת אתר אינטרנט, 
 ולהגדיר את תפקידן לפי הצורך להשגת מטרות העמותה. ,ועדת מידעון, ועדת כנס וועדות אד־הוק

הרכב הועדות המשתנות ייקבע ע״י הועד. תפקידי הועדות והרכבן ישתנה בהתאם לצרכי העמותה 
ועל פי החלטת הועד.


