מועדו האופנועי הישראלי  תקנו העמותה
 .1ש העמותה:
מועדו האופנועי הישראלי )ע"ר( ,להל  העמותה.
 .2המבנה החוקי:
התאגדות שנרשמה לפי חוק העמותות התש"מ  .1980
 .3מטרות העמותה:
ייצוג ציבור הרוכבי על רכב דו גלגלי ממונע כולל רכב אליו צמודה צינת צד ,להל  אופנוע.
קידו יכולות הרכיבה של רוכבי אופנועי לרכיבה נכונה ,וטיפוח המודעות לזהירות בדרכי .
הגברת המודעות של משתמשי הדר& האחרי לרכב הדו גלגלי החולק עמ את הדר&.
ארגו מפגשי  ,תצוגות ומסעות של רוכבי אופנועי ואופנועי באר' ובחו"ל.
קידו טיולי ברחבי ישראל לקירוב רוכבי אופנועי לנופי האר' ,לתושביה ולסגולותיה.
השתתפות במפגשי  ,תצוגות ומסעות המאורגני על ידי גופי אחרי )מועדוני וכדומה( באר'
ובחו"ל.
קיו קשר ושיתו) פעולה ע מועדוני מקבילי ברחבי העול .
קיו קשר ושיתו) פעולה ע מועדוני מוטוריי ומועדוני ספורט באר'.
קיו קשר ושיתו) פעולה ע יבואני ומפיצי אופנועי וציוד לרכיבה באר'.
הגברת המודעות להיסטוריה מוטורית בכלל ולהיסטוריה של אופנועי בפרט.
קיו קשר ושיתו) פעולה ע הרשויות השלטוניות באר' דוגמת משרד התחבורה ,משטרת ישראל
וכדומה.
חינו& לשימוש ואחזקה נכוני של כלי רכב מנועיי בכלל ושל אופנועי בפרט.
 .4סמכויות:
העמותה הנה אישיות משפטית המוסמכת לקבל תרומות ,חסויות ,מתנות ,ירושות ,עיזבונות,
וכדומה ,לש הגשמת מטרות העמותה.
העמותה רשאית בנוס& לסעי) קט  4.1לרכוש,למכור ,לשכור ולהשכיר רכוש ,ציוד ושירותי  ,ליצור
קרנות ולהתחייב ולהתקשר בחוזי  .האמור בסעי) זה יחול א& ורק על החלטות שאינ כלולות
בתקציב העמותה כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית.
על א) על האמור בסעי) קט  ,4.2העמותה אינה רשאית להתקשר בהסכמי הלוואות וג  /או
בהסכמי שעבודי מכל סוג ומי שהוא.
נכסי העמותה משמשי א& ורק למטרותיה .חלוקת רווחי או טובות הנאה ,בכל צורה שהיא ,בי
חבריה,אסורה.
העמותה רשאית לתרו לארגוני שאינ למטרות רווח ,אשר פעילות היא בתחו מטרות
העמותה או למטרות של רווחת הציבור הכללי באר' ובעול  ,ובלבד שלחבריה או לעובדיה אי
טובת הנאה כלכלית או חומרית בפעילות המתבצעת על יד .
 .5חברי :
מייסדי העמותה הנ חברי בה מיו רישומה בפנקס העמותות.
כל אד שמלאו לו  18שני כשיר להיות חבר בעמותה )כל הכתוב בתקנו לגבי חבר בלשו זכר ,תק)
ג לגבי חברה ,בשינויי הנדרשי בלשו נקבה(.
כל צעיר שטר מלאו לו  18שני כשיר להצטר) לעמותה כעמית באופ דומה לחבר בעמותה,
בשינוי המחויבי ובכפו) לסעי) .6.11
אד החפ' להיות חבר בעמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בזו הלשו:
"אני )ש  ,מע ,מס' זהות( מבקש/ת להיות חבר בעמותה "מועדו האופנועי הישראלי" .א
אתקבל כחבר/ה
בעמותה ,אני מתחייב/ת לקיי את התקנו ואת החלטות מוסדותיה".
לבקשה יצורפו דמי חברות לפי סעי) קט  6.5להל .תשלו דמי החבר הינו תנאי הכרחי לחברות
בעמותה ,אול אי בכ& לגרוע מתנאי נוספי שנקבעו כתנאי לחברות בעמותה.
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חבר שפעל כאמור בסעיפי  5.4ו  5.5לעיל יהיה חבר בעמותה אלא א החליט הועד ,בהחלטה
בכתב ,בתו&  45יו מהגשת הבקשה והתשלו כי הוא לאשר קבלת החבר ויודיע על כ& בכתב
למבקש .במקרה זה יוחזרו דמי החבר למבקש תו&  10ימי מהחלטת הועד.
סירב הוועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה,רשאי המבקש לערור על הסירוב בפני האסיפה
הכללית הקרובה של העמותה .החלטת האסיפה הכללית תהיה סופית.
מספר החברי בעמותה לא יפחת מחמישה ,שאינ קרובי משפחה בדרגה ראשונה :אב ,א  ,צאצא
או מי שנשוי לה .
בכל מספר שהוא ,רוב החברי לא יהיו קרובי משפחה בניה .
 .6זכויות וחובות החברי :
חבר העמותה זכאי להשתת) בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
חבר העמותה רשאי להשתת) באסיפות הכלליות של העמותה.
חבר המצטר) לעמותה לראשונה ,יוכל להצביע רק לאחר שישלי חברות בעמותה במש&
שישה חודשי .
להיבחר למוסדות העמותה רשאי כל חבר רק בתו שישה חדשי חברות בעמותה ובכפו) לתקנו זה.
חבר העמותה ישל במועד את דמי החברות כפי שנקבעו מעת לעת על ידי ועד העמותה .תשלו דמי
החברות יכול שייעשה מראש לתקופה מוגדרת ,או על ידי תשלו חודשי ,כפי שייקבע על ידי הוועד.
כל עוד לא ייקבע ועד העמותה אחרת ,תשלו דמי החברות יהיה מראש לתקופה של  12חודשי
שתחילת ביו התשלו בפועל.
חבר עמותה שלא שיל את דמי החברות במועד ,תסתיי חברותו ביו האחרו לתקופה עבורה
שיל דמי חברות .חזר החבר ושיל את דמי החברות ,יוכל לשל דמי חברות ג עבור התקופה
שבי יו סיו החברות לבי יו התשלו  ,ויראו את תקופת החברות כרציפה.
חבר עמותה ימלא אחר תקנו העמותה ,החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידי שבה.
חבר העמותה לא יפגע בחבר אחר ולא יגרו לו נזק.
חבר העמותה לא יפעל בדר& הפוגעת בעמותה או שישבה כדי להכשיל את העמותה בהשגת
מטרותיה.
עמית )מתחת לגיל  (18זכאי להשתת) בפעולות העמותה וליהנות משירותיה כמו חבר העמותה
למעט הזכות להצביע ,לבחור ו/או להיבחר באסיפה ובמוסדות העמותה.
עמית רשאי להפו& לחבר שוות זכויות בעמותה ע הגיעו לגיל  18באופ אוטומטי ,בכפו) לפרק 7
להל.
 .7פקיעת חברות:
החברות בעמותה פוקעת במות החבר ,ובחבר שהינו תאגיד – בגמר פירוקו.
החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה .הודעת פרישה תימסר בכתב לוועד העמותה.
החברות בעמותה פוקעת ביו בו נסתיימה התקופה עבורה שיל החבר את דמי החברות.
החברות בעמותה פוקעת ע הוצאת החבר ממנה .האסיפה הכללית ,בהמלצת ועד העמותה רשאית
להפסיק חברותו של חבר בעמותה לצמיתות או לתקופה מסוימת מהטעמי הבאי :
• החבר לא שיל דמי חבר ו/או כל חוב אחר לעמותה.
• החבר לא קיי את תקנו העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי תפקידי בה.
• החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות האגודה.
• החבר נהג ו/או נוהג בניגוד לאמות מידה מוסריות מקובלות.
• החבר הורשע בגי עבירה שיש עמה קלו.
חבר העמותה שחברותו פקעה ,א שפרש מהעמותה וא שהוצא ממנה על ידי האסיפה הכללית ,לא
יהיה זכאי להחזר של דמי החברות עבור יתרת התקופה עבורה שיל מראש.
חבר העמותה שחברותו פקעה ,יוכל לחזור ולהיות חבר בעמותה מיו שישל את דמי החברות,
ורשאי הוא לשמור על רציפות חברותו על ידי תשלו דמי חברות עבור התקופה שמיו סיו
חברותו ועד ליו חידושה.
 .8מוסדות העמותה:
•
•
•
•

אסיפה כללית.
יושב ראש העמותה.
ועד העמותה )הנהלה(.
ועדת ביקורת של העמותה.
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 .9אסיפה כללית רגילה:
מועד האסיפה הכללית )יו ושעה( ומיקומה ייקבעו על ידי הוועד.
האסיפה הכללית תכונס על ידי הודעה שתפורס ו/או תישלח לכל חברי העמותה לפחות שבועיי
לפני מועד האסיפה .פרסו דבר האסיפה בדואר אלקטרוני ובאתר האינטרנט של העמותה ייחשב
כהזמנה מספקת.
האסיפה הכללית תשמע די וחשבו על פעילות הוועד ,על פעולת המבקר ,תקבל דו"ח כספי שיוגש
לה על ידי הוועד ,תדו בה ותחליט על אישור  .כ תדו האסיפה בכל נושא שיוצע על ידי חבר
בעמותה ואשר תמציתו הכתובה תימסר לחבר וועד העמותה לפחות שעה אחת לפני מועד תחילת
האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית תבחר בכל שנה שנייה את חברי ועד העמותה ואת חברי ועדת הביקורת .האסיפה
הכללית תחליט על מספר חברי הוועד ,א& בכל מקרה מספר יהיה אי זוגי ולא פחות משלושה .בכל
שנה רלוונטית יושב ראש הוועד היוצא יציע לאסיפה את מספר חברי הוועד ומספר חברי וועדת
הביקורת שיבחרו בבחירות באסיפה הכללית .מספר חברי ועדת הביקורת יהיה אי זוגי ,ויכול להיות
ג חבר יחיד.
מניי חוקי לפתיחת האסיפה בשעה היעודה לכינוסה יהיה א נכחו בה לפחות רבע מחברי העמותה.
היה מני זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשי& בדיוניה ולקבל החלטות א) א פחת
מספר הנוכחי בהמש& ,א& לא פחות משלושה מחברי העמותה.
היה ולא נתכנס המניי החוקי כמצוי לעיל בשעה היעודה ,תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה ואז
יהיו חברי העמותה הנוכחי רשאי לדו ולהחליט בכל מני שהוא א& לא פחות מחמישה .האסיפה
רשאית להמשי& בדיוניה ולקבל החלטות א) א פחת מספר הנוכחי בהמש& ,א& לא פחות
משלושה מחברי העמותה .היה ולא נתכנסו ג חמישה חברי במועד הדחוי או לא נותרו א) שלושה
חברי נוכחי אחרי פתיחת האסיפה לפי התקנו ,תידחה האסיפה הכללית למועד חדש שיקבע לפי
סעיפי קטני  9.1ו  9.2לעיל.
האסיפה הכללית תבחר מבי חברי העמותה הנוכחי יושב ראש לניהול האסיפה ולרישו וניהול
הפרוטוקול .יושב ראש האסיפה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו.
החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל .היה וקולות המצביעי שקולי – יכריע
קולו של יושב ראש האסיפה.
ההצבעה באסיפה היא אישית ולכל חבר בעמותה קול אחד.
האסיפה הכללית תכונס מידי שנה ולא יאוחר מ  15חודשי לאחר מועד כינוס האסיפה הכללית
השנתית שלפניה.
מוסדות העמותה נבחרי על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיי .
 .10אסיפה כללית שלא מ המניי:
הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מ המניי בכל עת ,ובלבד שחלפו שישי ימי ממועד
האסיפה כללית שלא מ המניי הקודמת ,וכ לעשות כ לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של
חמישית מכלל חברי העמותה.
הזמנה לאסיפה כללית שלא מ המניי תישלח לכל חברי העמותה לפחות עשרה ימי קוד ליו
כינוסה.
הזמנה לאסיפה כללית שלא מ המניי תפרט את סדר יומה ואי לדו בה או לקבל החלטות אלא
בנושאי של סדר היו שלה.
מניי חוקי של חברי העמותה בפתיחת אסיפה כללית שלא מ המניי יהיה כמפורט לגבי אסיפה
כללית רגילה בסעיפי  9.6 ,9.5לעיל.
זכויות ההצבעה באסיפה כללית שלא מ המניי ואופ קבלת ההחלטות בה יהיו כבאסיפה כללית
רגילה בשינויי המחויבי .
אסיפה כללית שלא מ המניי רשאית לקצר את תקופת כהונת מוסדות העמותה או בעלי תפקידי
בה .במקרה כזה ,תבחר האסיפה ,לפי העניי ממלאי מקו למוסדות או לבעלי התפקידי שתקופת
כהונת קוצרה עד לסיו תקופת הכהונה המקורית.
על שינויי בתקנו העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא מ המניי שנקראת במיוחד לצור& כ&
בכפו) לתנאי הקבועי בפרק  18להל .אסיפה כזו יכולה להתקיי במועד האסיפה הכללית
השנתית.
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 .11וועד העמותה:
וועד העמותה הוא הגו) המנהל והמבצע של העמותה ,יכונה להל ג "הוועד".
כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורי לוועד.
תפקידיו העיקריי של הוועד ה ניהול ,קידו והגשמת מטרות העמותה.
חברי הוועד נבחרי על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיי  .חבר הוועד חייב להיות חבר
בעמותה.
וועד העמותה ימנה לפחות שלושה חברי  ,א& לא יותר משבעה חברי .
כל עוד לא נבחר וועד חדש ימשי& הוועד הנוכחי בכהונתו.
חבר/ת ועד רשאי/ת להתפטר בכל עת מכהונתו/ה על ידי מסירת הודעה בכתב לוועד .חבר וועד יחדל
לכה א הוכרז פושט רגל או פסול די או שהורשע בגי עבירה שיש עמה קלו.
חברי הוועד ימנו מביניה סג יושב ראש,
חברי הוועד ימנו מבי חברי העמותה מזכיר וגזבר.
נתפנה מקומו של חבר ועד ,רשאי הנותרי למנות במקומו ממלא – מקו זמני מבי חברי
העמותה ,עד לבחירת הוועד החדש באסיפה הכללית הקרובה.
נבצר מחבר וועד למלא את תפקידיו ,רשאי האחרי למנות במקומו ממלא – מקו זמני מבי
חברי העמותה ,עד שישוב למלא את תפקידיו.
הוועד יסדיר בעצמו את מועד ומקו ישיבותיו וההזמנות לה .מספר ישיבות הוועד לא יפחת
מארבע פעמי במש& שנה קלנדארית.
הוועד יודיע מראש לחברי וועדת הביקורת על כל ישיבותיו מראש באופ דומה להזמנת חברי הוועד.
ישיבות הוועד תהיינה פתוחות בדר& כלל בפני חברי העמותה .הוועד רשאי לקבוע ישיבות מסוימות
או חלקי ישיבות שתהיינה פתוחות לחברי וועד ,למזכיר ,לגזבר ולחברי וועדת הביקורת בלבד.
הוועד רשאי להיעזר בוועדות משנה לנושאי מוגדרי או בבעלי תפקידי מיוחדי שימנה לצרכי
אלה.
הוועד רשאי למנות כל חבר בעמותה או א) אנשי שאינ חברי בעמותה לוועדות – המשנה
ולתפקידי אלה ,ובלבד שיתחייבו לפעול לפי תקנו העמותה ולמע מטרות העמותה .הוועד יקבע
את אופ פעולת בעלי התפקידי והוועדות שמינה.
הוועד רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדות – המשנה ולבעלי תפקידי למעט זכויות חתימה
והתחייבות בש העמותה.
החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעי  .היו הקולות שקולי  ,רשאי יושב ראש העמותה
להכריע בקולו .החלטה המוסכמת על כל חברי הוועד יכולה להתקבל ג שלא בישיבת ועד.
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו ,ועותק ממנו יימסר אופ שוט) לוועדת הביקורת.
פרוטוקול הוועד ייחת על ידי יושב ראש העמותה.
הוועד יסמי& שניי או יותר מבי חבריו הרשאי לחתו ולהתחייב בש העמותה – להל
"המורשי " .רק חתימת המורשי בצירו) חותמת העמותה יחייבו אותה .להתחייבות ו/או
לחתימה שלו כאמור בסעי) קט זה אי כל תוק) מחייב כלפי העמותה.
חברי הוועד אינ רשאי לקבל שכר מהעמותה ,למעט החזר הוצאות לצור& מילוי תפקיד .
הוועד רשאי לעכב או למנוע מחבר עמותה ,שלא שיל את דמי חברות ,מלנצל את שירותי העמותה
או לממש את זכויותיו ,עד קבלת התשלו בו בוא חייב .הוועד יתריע בפני החבר לפחות שבועיי
מראש על הקפאת או צמצו זכויותיו.
 .12יושב ראש העמותה:
יושב ראש העמותה נבחר על ידי האסיפה הכללית.
תקופת כהונתו של יושב הראש  שנתיי .
כל עוד לא נבחר יושב ראש חדש ימשי& היו"ר הנוכחי בתפקידו.
יו"ר העמותה חייב להיות חבר בעמותה.
יו"ר העמותה ראשי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי מסירת הודעה בכתב לוועד.יו"ר העמותה
יחדל לכה א הוכרז פושט רגל או פסול די או הורשע בעבירה שיש עימה קלו.
נתפנה מקומו של יו"ר העמותה,או נבצר ממנו למלא את תפקידו ,ראשי וועד העמותה למנות
במקומו ממלא מקו זמני מבי חברי העמותה.עד לבחירת יו"ר העמותה החדש באסיפה הכללית
הקרובה.
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 .13וועדת הביקורת:
וועדת הביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית.
תקופת כהונתה של וועדת הביקורת  שנתיי .
חברי וועדת הביקורת חייבי להיות חברי בעמותה.
חברי וועדת הביקורת אינ יכולי לכה כחברי במוסד הכפו) לביקורת.
וועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיי והמשקיי של העמותה ואת רישומי החשבונות שלה,
ותביא את המלצותיה לעניי אישור הדו"ח הכספי בפני האסיפה הכללית.
 .14מזכיר העמותה:
מזכיר העמותה ימונה מבי חברי העמותה ,לתקופה שלא תפחת משנה.
המזכיר ירכז את פעולות ורישומי העמותה ,רשימת החברי  ,ארכיו ,ואת הקשר בכתב ע חברי
העמותה.
המזכיר ירכז את הזימו לישיבות הוועד ,לאסיפה הכללית ולשאר פעילות העמותה.
המזכיר יציג בכל חודש את מספר חברי העמותה כולל שינויי .
המזכיר ירשו ויפי' את סיכומי הישיבות ,ההחלטות והדו"חות השוני בעמותה.
 .15גזבר העמותה:
גזבר העמותה ימונה מבי חברי העמותה ,לתקופה שלא תפחת משנה.
הגזבר ירכז את רישומי הכספי של העמותה ואת הניהול השוט) של חשבו הבנק של העמותה.
הגזבר ידווח לשאר חברי הוועד ולמבקר על מצב חשבו הבנק בישיבות הוועד ובינ במקרי של
שינויי חריגי במצב חשבו הבנק.
 .16דובר העמותה:
דובר העמותה ימונה מבי חברי העמותה לתקופה שלא תפחת משנה.
הדובר ירכז את פרסו הפעילות של המועדו לכלל הציבור.
הדובר ידאג לכיסוי תקשורתי של פעילות המועדו
הדובר ידאג לפרסו במוקדי פעילות רלוונטיי  ,דוגמת מוסכי וחנויות העוסקי באופנועי .
הדובר יעקב באמצעי התקשורת השוני  ,כתובי ואלקטרוניי  ,אחרי ידיעות שיש לה קשר
לאופנועי  ,וימסור תגובות רלוונטיות.
הדובר ידאג לפרסו שוט) של המועדו ופעילותו בעיתונות מקצועית.
 .17מזכירות )משרד( העמותה:
וכל רשימה הנדרשת לפעילות השוטפת של

תנהל בפועל את רישו החברי  ,תעודות ,תקבולי
העמותה.
תפעיל את המענה הקולי ותקבל דרכו פניות והודעות למועדו.
תפי' פקסי ושאר פריטי דואר נכנס לממועני
תנהל מחס ומלאי.
תקבל קהל א בקבלה פרונטאלית וא בטלפו בשעות הקבלה כפי שייקבעו בוועד.
תית מענה לפניות חברי מועדו באתר האינטרנט ובדואר אלקטרוני.
תמציא הצעות מחיר ותבצע הזמנות על פי בקשת הוועד.
תסייע למזכיר העמותה בענייני אדמיניסטרטיביי .
תנהל קופה קטנה
תבצע גיבוי למסמכי ולמאגרי מידע מודפסי ובמחשב.
תבצע פעילות אקטיבית לחידוש חברות של החברי  ,ולשימור חברי במועדו.
תרשו חברי לפעולות המיוחדות של המועדו.
תבצע איסו) כספי
 .18נשיא העמותה:
האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא לעמותה וכ לבטל מינוי כזה.
הנשיא הוא הסמכות הייצוגית העליונה של העמותה.
 .19נכסי והכנסות:

נכסי העמותה והכנסותיה משמשי א& ורק למטרותיה וחלוקת רווחי או טובות הנאה בכל צורה
שהיא בי חבריה אסורה.
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 .20רישומי העמותה:
העמותה תנהל רשימות חברי  ,רשימות בעלי תפקידי  ,רשימות כלי רכב ,ספרי פרוטוקולי וכל
מסמכי
אחרי בעלי אופי דומה בי בנייר ובי באמצעות מחשב.
העמותה תנהל ספרי חשבונות לפי חוק בי בנייר ובי באמצעות מחשב.
כל רישומי העמותה יישמרו בקפידה ויהיו פתוחי לעיו וועדת הביקורת.
כל רשימות העמותה אשר בעלות אופי אישי וע פרטי אישיי הנוגעי לחבר העמותה תהיינה
חסויות ,למעט א נית אישור בכתב על ידי חבר העמותה להעברת המידע האישי הכלול בה.
 .21שינויי בתקנו:
על שינויי בתקנו העמותה מחליטה האסיפה הכללית שנקראה במיוחד לש כ& .אסיפה כזו יכולה
להתקיי במועד האסיפה הכללית השנתית.
ההזמנה לאסיפה הכללית לצור& שינויי בתקנו תכלול בסדר יומה בכתב את פירוט השינויי
המוצעי בתקנו.
ההזמנה תתבצע לפי נוהל זימו אסיפה כללית שלא מ המניי לפי פרק  10לעיל.
מניי חוקי לאסיפה הכללית שעל סדר יומה שינויי בתקנו – שליש מכלל החברי הרשומי
בעמותה .במידה ולא התייצבו שליש מכלל החברי לאחר מחצית השעה ,ובמידה ויהיו נוכחי בעת
ההצבעה מינימו עשרי חברי  ,אזי תיער& הצבעה .במידה ולא יהיו נוכחי בעת ההצבעה לפחות
עשרי חברי  ,תידחה ההצבעה וג /או הדיו בשינויי בתקנו למועד נבחר אחר.
החלטה על שינוי בתקנו טעונה רוב של שבעי וחמישה אחוזי מהמצביעי באסיפה.
 .22פירוק העמותה:
על פירוק העמותה מרצו רשאית להחליט אסיפה כללית שלא מ המניי שנקראה וזומנה במיוחד
לש כ&.
אסיפה כללית לעניי זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרש העמותות תצהיר של רוב חברי הוועד
שה בדקו את המצב עסקי העמותה ונוכחו לדעת שתוכל לפרוע את חובותיה במלוא תו& שנה
מיו תחילת הפירוק.
אסיפה כללית שלא מ המניי שעל סדר יומה פירוק העמותה ,תזומ על ידי יושב ראש העמותה.
הזמנות לאסיפה כללית כאמור לעיל ,תשלחנה לכל חברי העמותה לפחות  21ימי קוד למועד
האסיפה ,תו& ציו שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
מניי חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק א יהיו נוכחי במועד
פתיחתה ובמועד ההצבעה לפחות שליש מכלל חברי העמותה.
לא היה נוכח מניי כנ"ל ,תידחה האסיפה בשעה .במועד זה ,תהיה האסיפה חוקית בכל מניי חברי
א& לא פחות מעשרי חברי  .לא היו נוכחי עשרי חברי עמותה לפחות בעת ההצבעה על הפירוק,
יידחה המש& הדיו באסיפה הכללית למועד חדש ,כעבור שלושי ימי לפחות.
למועד הדחוי יבוצע שנית נוהל זימו אסיפה כללית שלא מ המניי למטרת פירוק העמותה כאמור
בסעיפי קטני  .22.3ו  .22.4א& במועד זה תהיינה האסיפה וההצבעה חוקיות בעל מניי חברי
הנוכחי  ,א& לא פחות משבעה.
החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שבעי וחמישה אחוזי מהמצביעי באסיפה.
התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל,תמנה האסיפה הכללית מפרק לביצוע הליכי הפירוק .המפרק
יהיה בגיר שגילו ביו המינוי  23שני לפחות.
פורקה העמותה,ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא .נשארו נכסי ,יועברו נכסי אלה,רכושה
וזכויותיה לידי "מוסד ציבורי" אחר )כמשמעו בסעי)  (2) 9לפקודת מס ההכנסה( בעל מטרות דומות
ולא יחולק בי חברי העמותה.
***

