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 השם –פרק א' 
 

 (בייסוד) מ"בע טבורי-דם לקידום שיתופית אגודה - טבורי-דם לקוחות : יהיהשם האגודה  .1
 ."(אגודהה" –)בתקנון זה 

 , פתח תיקווה.5אצל עו"ד ישראל ליבנה, רחוב סטרומה ום של האגודה: מענה הרש .2
 

 הגדרות –פרק ב' 

 בתקנון זה לביטויים הרשומים מטה מובן כמפורט להלן: .3

 תקנון האגודה, לפיו נרשמה ואשר אושר על ידי הרשם. –תקנון  (א
 רשם האגודות השיתופיות. –הרשם  (ב
 1333פקודת האגודות השיתופיות  –הפקודה  (ג
הפקודה על כל תקנותיה, צוויה וכלליה או כל חוק אחר הבא במקומה, לרבות כל  –ק החו (ד

 תיקון שלהם.

 חדש, בו שמורות מנות ילדי החברים. טבורי-דםבנק  – טבורי-דם (ה
 .טבורי-דםב טבורי-דםהורה לקוח שימור  –חבר  (ו

 

 יסודות –' גפרק 
 אגודהיסודות ה

 :שםליוקורד בע"מ )להלן: "ביוקורד"(, לקוחות בא התארגנות חופשית של יה אגודהה .4

בע"מ )בייסוד(  טבורי-דם -שתוקם לחברה חדשה בע"מ ביוקורד חברת העברת מנותיהם מ א(
 ."(טבורי-דם)להלן: "

האגודה בעלת מניות וזכויות לחברה של הלקוחות, באמצעות היות  טבורי-דםהפיכת  ב( 
 . טבורי-דםב חבריה,החלטה מיוחדות בכל הנוגע למנות 

 .טבורי-דםהתאגדות בהתאם לעקרונות ההסכם שבין האגודה לבין  ג(

 הן: אגודהמטרות ה .5

 ליתן לחבריה זכות השפעה שווה בכל החלטה של האגודה ושל רשויותיה. (א

 .טבורי-דםלהיות שותפה להקמת  (ב

 שימורן, עיבודן, איסופן – למנות הקשור בכל, וליישומן להחלטות וזכות אחריות תקבל (ג
 הלקוחות של הפרטניים לביטוחיםבכל הקשור  ,חת המשכיות השימור בעתידוהבט

 הזכויות. הנוגעות למנות ללקוחות טבורי-דם התחייבויות יתר לקיוםביחס כן ו, שבתוקף
  .בזמן מוגבלות ובלתי חוזרות בלתי - לעיל

 .בתחום והחידושים וההתפתחויות הטבורי הדם חשיבות מסר תמיכה בהפצת (ד

 אגודה.כחברים בו טבורי-דםחדשים ל לקוחותוף לתמוך בציר (ה

 חברים חדשים באגודה כאמור.לקלוט  (ה

 סמכויות

 :כתמוסמ אגודההיה הת הלשם קיום מטרותי .6

 .טבורי-םדלהצטרף להקמה ולהיות בעלת מניות ב (א

 .טבורי-דםלממש את מלוא זכויותיה מתוקף היותה בעל מניות ב (ב

 .טבורי-דםדה בליישם את זכויות ההחלטה העודפת של האגו (ג

לגבות מכל מצטרף תשלום עבור מניית ההצטרפות, אשר ישרת את רכישת זכויות האגודה  (ד
 .טבורי-דםב
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 באגודה חברות –' דפרק 

 כשירות להתקבל כחבר
 

 אם נתקיימו בו תנאים אלה: אגודהאדם יתקבל כחבר ל .7

 .שנה 11מלאו לו  (א

 .טבורי-דםשל  כלקוחבעתיד יצטרף שלקוח של ביוקורד או הורה של הוא  (ב

 הוא קבל על עצמו את כללי והוראות התקנון. (ג

 .שילם את מלוא התשלום עבור מנייתו באגודההוא  (ד
 
 

 חברבקשה להתקבל כ
 

הסכמתו להצטרף כחבר על ויחתום בנוסח שהאגודה תקבע ימלא שאלון  חברהמבקש להתקבל כ .1
 .טבורי-דםההסכם שבין האגודה להתקנון ובתנאי 

 נה למשפחת לקוח, בלא תלות במספר מנותיה השמורות.החברות באגודה הי .3

 ועד האגודה הוא שיאשר או ידחה בקשות להתקבל כחבר. .11

 ערעור על החלטת הועד יידון באסיפה הכללית. .11
 

 וחובותיו חברזכויות ה
 

 זכויות וחובות החבר יהיו כאמור בתקנון בלבד. .12
 
 

 פקיעת חברות
 

 חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה: .13

 ;טבורי-דםלקוח של הורה בהפסקת היותו  א( 

 במותו; ב( 

 ;אגודהבדבר יציאתו מה אגודהעם מתן הודעה ל ג(  

 ;אגודהעם הוצאתו מה ד( 

  , אז יחליפו הלקוח כחבר.11לקוח לגיל בהגע ילדו ה ה( 

ועד האגודה הוא שיהא אחראי להפסקת חברות באגודה מרצון או עקב פקיעה בנסיבות האמורות,  .14
 .מהאגודה חבר הוצאת והליכי, התנאי

 יהיה בפני האסיפה הכללית בהצבעה ברוב רגיל. מהאגודה להוציאו החלטה על חבר ערעור .15
 
 

 הון האגודה ורווחים –' הפרק 
 

 .הון האגודה יהיה התשלום עבור מניות החברים .16

 .טבורי-דםלרכישת זכויות ומניות האגודה ברק במלואו ההון ישמש  .17
 



 

4 

של  ה, בין בזמן קיומאו התחייבויותיה אגודהאחריות אישית בעד חובות ה אגודהלא תחול על חבר ה .11
 .הובין בפירוק אגודהה

 ,טבורי-דםקת רווחים שיתקבלו מכוח האחזקה בזכאית לקבל החלטה בדבר חלו אגודהאסיפת ה .13
 ., בלא הגבלת סכום או שיעור לחלוקהבין החברים

 
 חובות החבר וזכויותיו –' ופרק 

 
 ברת זכויות וחובותאיסור הע

 

  הן אישיות ואינן ניתנות להעברה. אגודהחובות החבר וזכויותיו בהחברות באגודה ו .21
 

 חובות החבר
 

חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר  אגודהחבר ה .21
 , שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. אגודההרשויות המוסמכות של ה

 

לא יקבל על עצמו התחייבויות כספיות, קנייניות או כל התחייבות אחרת העלולה  אגודהחבר ה .22
או למנוע מאותו חבר את ביצוע חובותיו כלפי  אגודהלהטיל במישרין או בעקיפין חובת ממון על ה

 .על פי תקנון זה אגודהה

ולא יעשה כל לטובת אדם אחר  אגודהכן לא יוותר החבר, במישרין או בעקיפין, על נכסים של הכמו 
 . אגודהדיס פוזיציה בנכסים, אלא אם כן קיבל לכך מראש הסכמה בכתב מה

 

 זכויות החבר
 

 ואת הוראות התקנון; אגודההחבר מקיים את התחייבויותיו לזכויות החבר כפופות לכך ש .23

חבר זוגו לשעבר  /תזוגו או בן /תבן /המסיבה כלשהי ונשאר אגודהנפסקה חברותו של חבר ב .24
 בזכותו הוא.  אגודהבהמשיך חברותו רשאי אותו בן זוג ל, אגודהה

 
 

 אגודהרשויות ה –' זפרק 
 

 האסיפה הכללית
 

והיא רשאית להחליט בכל ענין שהוא בתחום  אגודההאסיפה הכללית היא הרשות העליונה של ה .25
 , כפי שהדבר מוסדר ובא לידי ביטויאגודה, ושאינו מתנגד ליסודות ההוסמכויותי אגודהמטרות ה

 בתקנון.

האסיפה הכללית בוחרת את בעלי התפקידים המרכזיים. האסיפה הכללית כסמכות העליונה  .26
 מסמיכה את הועד או נציגיה בסמכות בהתאם להחלטות האסיפה.

 האסיפה הכללית השנתית תתכנס ותפעל בהתאם להוראות הכלולות בחוק.  .27

ללא נוכחות פיזית של חברים עקב הביזור הגיאוגרפי של החברים, תתאפשר הצבעה אלקטרונית  .21
 באסיפה הכללית באמצעות המייל או הפקס או כל דרך אחרת שתמוסד על ידי האגודה.
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 אגודהועדות, מזכיר ה אגודהוכן רשאית היא לבחור מבין חברי ה ועדהאסיפה הכללית תבחר  .23
ות על סמכויות השמור ונושאי תפקידים אחרים, לקבוע את סמכויותיהם ותפקידיהם, למעט העברת

 פי החוק או לפי תקנון זה לאסיפה הכללית.

כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב דעות רגיל של המצביעים, אלא אם על פי תקנון זה או על  .31
 פי החוק נדרש רוב גדול יותר.

 לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בכל צורת הצבעה.  .31

י חבר שימונה למטרה זו על ידי באסיפה הכללית יירשם פרוטוקול על ידי יו"ר האסיפה או על יד .32
 יו"ר האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה.

 

 ישיבות האסיפה
 

שעות לפני  24 -הועד יפרסם הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית במשלוח הודעת מייל, לא פחות מ .33
 האסיפה. בהודעה יפורטו: מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר היום המוצע.

יו"ר הועד יכהן כיו"ר האסיפה הכללית, אלא אם החליטה האסיפה הכללית לבחור יו"ר אחר, בין  .34
 לאסיפה מסוימת ובין בדרך כלל.

האסיפה הכללית תקויים בכל מספר של חברים נוכחים פיזית ובלבד שיתאפשר לחברים להצביע  .35
 אלקטרונית, כאמור.

ימים  7חברים לפחות וזו תתכנס תוך  11כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, תהיה לבקשת  .36
 מהבקשה.

 

 הוועד המנהל
 

חברים  2כדלקמן: יו"ר הועד וכן לפחות  אגודהיכלול את בעלי התפקידים ב"( הועד")להלן הועד  .37
 כנציגי החברים. נוספים

 אשר יבחר ע"י האסיפה, לתקופת כהונה כפי שתקבע האסיפה. אגודהיו"ר הועד יהיה חבר  .31

כהונה כפי שתקבע ע"י האסיפה כל אחד בהתאם לתפקידו לתקופת כהונה  חברי הועד יבחרו .33
 .האסיפה

וסמכויותיו לא  הוועד ימשיך למלא את תפקידיו כל עוד לא נבחר וועד אחר על ידי האסיפה הכללית  .41
או חברים במקומם.  תיפגענה גם אם פסקה כהונתם של חבר או חברים שלו מבלי שנבחר חבר 

 .112מהחובה המוטלת על פי סעיף  האמור אינו בא לשחרר

 חבר הוועד יפסיק לכהן בתפקידו: .41

 אם שוחרר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית, בין על פי בקשתו ובין שלא על פי בקשתו. א(

 מסיבה כלשהי. אגודהאם נפסקה חברותו ב ב( 

  יפעל על בסיס שוטף לקבלת החלטות וניהול האגודה, על כל פעילויותיה. הוועד המנהל .42

הוועד המנהל רשאי לקבוע את דרכי פעולתו ובכלל זה לקבוע בעלי תפקידים מבין חבריו, להקים  .43
 ועדות קבועות ואד הוק ולהחליט בדבר התקשרות עם עובדים, יועצים וכיו"ב.

את מורשי החתימה, מבין הנציגים החברים בו, או חברים אחרים מבין סמיך י הוועד המנהל .44
 החברים בחברים בברית. 
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מבין בעלי זכות החתימה, בצירוף חותמת הברית או על גבי שמה  תימותיהם של שניים לפחותח .45
 המודפס תחייבנה את הברית לכל דבר ועניין.

 .אגודההוועד יתכנס לפי הצורך, לפי הסדרים שקבע לעצמו או על פי הזמנת מזכיר ה .46

חות פיזית של חברי עקב הביזור הגיאוגרפי של החברים, תתאפשר הצבעה אלקטרונית ללא נוכ .47
 הוועד, באמצעות המייל או הפקס או כל דרך אחרת שתמוסד על ידי האגודה.

 הוועד יחליט בכל עניין ברוב דעות חבריו המצביעים. לכל חבר וועד תהיה זכות דעה אחת. .41

 על ידי חבר אחר של הוועד. –בישיבות הוועד יתנהל פרוטוקול וייחתם על יו"ר הוועד, ובהיעדרו  .43

לכל עניין, יהיו כפי שייקבעו מפעם לפעם על  אגודה, אשר יחייבו את האגודהת החתימה בשם הזכויו .51
 ידי הוועד.

כפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצוע שנמסרו על ידי האסיפה הכללית לוועדות, רשויות ב .51
ויותיו בתחום  מטרותיו וסמכ אגודהונושאי תפקידים אחרים, מתפקידו של הוועד לנהל את ענייני ה

שהוסמכה על ידי  אגודהולבצע את החלטות האסיפות הכלליות והחלטות כל רשות אחרת של ה
 .אגודהאסיפה כללית ולקבל החלטות המחייבות את ה

, פרט לאותן הסמכויות אגודהלמטרה זו מוסמך הוועד להשתמש בכל הסמכויות הנתונות ל .52
נו עפ"י האסיפה הכללית, בין עפ"י השמורות במפורש לאסיפה הכללית או לרשויות אחרות שנתמ

 החוק, בין עפ"י תקנון זה ובין עפ"י כל החלטה של האסיפה הכללית. 
 
 

 שונות -פרק 
 

 זכות ערעור
 

. נוהל העירעורים ודרכי אגודהזכות ערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של ה אגודהלחבר ה .53
ו על ידי האסיפה הכללית ובלבד שמיעתם, לרבות קביעת המוסדות שישמעו ערעורים אלה, ייקבע

שבכל מקרה יהיה החבר רשאי, אם לא בא על סיפוקו בדרגות העיעור השונות, להביא את ערעורו 
בפני האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תשמש דרגת דיון סופית הן בעירעור המובא בפניה והן בכל 

ת להתיר דיון חוזר בפניה עניין המובא להחלטתה כדרגה ראשונה. אולם, האסיפה הכללית רשאי
 ולקבוע כללים ונוהל בקשר לעניינים ולנסיבות שבהם יישמע דיון חוזר כאמור.

הוגש ערעור או נקבע דיון חוזר כאמור, יעוכב ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, אלא אם החליטה  .54
 .ם או בהחלטה מיוחדת לעניין נדוןהאסיפה הכללית אחרת בהחלטה כללית לעניינים מסויימי

 

 יישוב סכסוכים
 

בדבר פגיעה בזכויות החבר יימסר לבירור  אגודהל אגודהכל סכסוך בין חברים או בין חברי ה .55
. לחבר ועדאו לרשות אחרת שהוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית, או על ידי ה ועדולהכרעה ל

 . אגודהזכות ערעור על הכרעה שנתקבלה כאמור על החלטות הרשויות המוסמכות של ה

 .א קיבל החבר את החלטת האסיפה בערעור, הוא חייב לפנות לבוררות מוסכמתל .56

או  ועד, האגודהלחבר לשעבר ושלא ניתן לפתור במוסדות המוסמכים של ה אגודהכל סכסוך שבין ה .57
 ועדה המטפלת בנושא, יועבר לבוררות מוסכמת. 

 

 תקנוןהתיקון שינוי ו
 

ם בתקנון זה, אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויי אגודהה .51
 .מכלל החברים 2/3-שני שלישים מכלל המצביעים ובלבד שהשתתפו בהצבעה למעלה מ
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 בהתנהגות אם  בין, כתיקון או  כהשמטה או כתוספת אם בין, בתקנון שינוי לכל תוקף כל יהא לא .53
 :להלן המפורטים התנאים כל ונתמלא אם אלא, אחרת או נוהג בשל  אם ובין במחדל או/ו במעשה

 
 .תקנון בשינויי לדיון שזומנה בישיבה, הכללית האסיפה ידי על נתקבלה השינוי על ההחלטה (א

 . בברית החברים מנציגי שליש שני חלק לקחו בה בישיבה נתקבלה ההחלטה (ב

 . בישיבה מהמשתתפים שליש שני של ברוב נתקבלה ההחלטה (ג

 .האגודות םרש ידי על נרשם השינוי (ד
 
 

 תקנוןהקיום 

 לקיום הוראות התקנון על שינויו. ,לבין חבריו אגודהכוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין ה .61
 
 

  הכספים שנת
 
 .שנה אותה של בדצמבר 31 ביום ותסתיים שנה לכל בינואר 1 ביום תחל באגודה הכספים שנת .א
 
 יערכו הברית של השנתיים הכספיים והדוחות תהחשבונו הנהלת ספרי כל או הברית ורישומי פנקסי .ב

 ויהיו, דין לכל ובכפוף הרשם הנחיות או הוראות לפי, ומקובלים נאותים חשבונאים לכללים בהתאם
 .המנהל הוועד של באחריותו

 
 .חשבון רואה ידי-על יבוקרו חשבונותיה וספרי הברית פנקסי .ג
 
 

 משלוח הודעות

באם נשלחה לכתובת הדוא"ל תחשב כנתקבלה  ציגי החבריםנל הבריתידי -כל הודעה שתשלח על .61
 שמסר החבר עם הצטרפותו לאגודה, או שעדכן במסמכי האגודה. 

 
 
 

 :חתום על ידי המתאגדים
 
 

  חתימות ההורים              שם משפחה        אם    ת.ז. -שם פרטי        ת.ז.  אב    - שם פרטי
 

_____________   __________   _____      ____________     __________    ____X                   _        X         


