תקנון לעמותת האיגוד הישראלי לרובוטיקה
.1

שם העמותה
האיגוד הישראלי לרובוטיקה.
שם העמותה באנגליתTHE ISRAELI ROBOTICS ASSOCIATION :

 .2מטרות העמותה
)א( קידום ופיתוח תעשיית הרובוטיקה בישראל;
)ב( קידום ופיתוח תשתיות ומחקר בתחום הרובוטיקה;
)ג( קידום ופיתוח החינוך וההדרכה בתחום הרובוטיקה בישראל;
)ד( אירגון כנסים ישראליים וימי עיון בתחומי פעילות העמותה;
)ה( קידום האינטרסים של קהילת הרובוטיקה בישראל;
)ו( הקמת פורטל אינטרנטי לתעשיית הרובוטיקה בישראל;
)ז( פיתוח המודעות לשימוש ברובוטיקה בתעשיה ובחיי היום יום;
)ח( פיתוח שוק הרובוטיקה בישראל.

 .3סמכויות העמותה בקשר עם קידומן ,ביצוען והשגתן של מטרות העמותה
העמותה תהיה מוסמכת לבצע כל פעולה ,מכל מין וסוג ,הקשורה ,נובעת או כרוכה בקידומן ,ביצוען
והשגתן של מטרות העמותה ,כולן או חלקן ,ובכלל זה תהא העמותה מוסמכת:
)א( לארגן אירועים ולפעול ,בכל דרך ,להשגת תרומות ,גיוס כספים וכל סיוע חומרי ,מכל סוג.
)ב( להתקשר עם כל אדם ו/או גוף ,לרבות כל תאגיד ,אירגון ,מוסד ,רשות ,ממשלה ,עיריה ,מועצה,
בישראל ו/או בחו"ל.
)ג( לייצג את חברי העמותה בפני כל גוף ,לרבות גופים פרטיים וגופים ציבוריים.
)ד( להופיע ולייצג את העמותה בפני מוסדות ציבוריים ,ממשלתיים ,משפטיים ואחרים ,בכל עניין,
מכל סוג.
)ה( לתמוך בהוצאה לאור של מאמרים ,פרסומים ,כתבי עת וכל עזרים אחרים.
)ו( לארגן פעילויות מסוגים שונים ,כגון כנסים ,ימי עיון ,פעולות הסברה ,אסיפות ,מפגשים וחוגים.
)ז( לתמוך בהקמת תשתיות לצרכי מחקר בתחום מטרות העמותה.
)ח( לגבות דמי חבר מחבריה בסכומים שיומלצו על ידי ועד העמותה ואשר יאושרו על ידי האסיפה
הכללית ברוב רגיל.
)ט( לקבל מכל אדם ו/או גוף ,מכל סוג ,כספים ו/או נכסים מכל סוג ,לרבות מיטלטלין ,נדל"ן
וזכויות.
)י( להשקיע את כספי העמותה ,בהתאם להחלטת ועד העמותה מעת לעת ,לצורך שמירה על ערכם.
)יא( לרכוש נכסים ,מכל סוג ,למכור כל נכס מנכסי העמותה ,למשכנו או לשעבדו או להעביר את
הזכויות בו  ,בכל דרך אחרת.
)יב( לקבל ,להעסיק ,למנות ,בשכר או בכל צורה אחרת ,עובדים ו/או נותני שירותים ו/או בעלי
מקצוע.
)יג( לבצע את כל הפעולות הקשורות או נובעות או כרוכות במטרות העמותה ו/או העשויות לסייע,
להועיל או להביא להשגת מטרות העמותה וקידומן.
)יד( לבצע כל פעילות לצורך קידום ,ביצוע והשגה של מטרות העמותה ,כולן או מקצתן ,הן בישראל
והן בחו"ל.
.4

חברות בעמותה

4.1

קבלת חברים

)א( מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
)ב( אדם ו/או גוף החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
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"אני )שם ,מען ומספר זהות/מספר תאגיד( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה( .מטרות
העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת
החלטות מוסדות העמותה והוראותיה".
)ג( ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את
המבקש ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
4.2

זכויות וחובות של חבר

)א( חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי
לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ,בהתאם להוראות תקנון זה.
)ב( חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
)ג( חבר העמותה יהיה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים שיקבעו על ידי הועד ,מעת לעת ,באישור האסיפה
הכללית.
)ד( פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת
חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
)ה( על חבר העמותה לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה.
)ו( חבר העמותה ,המשלם את דמי החבר כסדרם ,זכאי להשתתף בפעולות העמותה ובאירועים המאורגנים
על ידה ולהנות משירותיה.
4.3

פקיעת חברות

)א( החברות בעמותה פוקעת -
) (1במות חבר ,ובחבר שהוא תאגיד  -בגמר פירוקו;
) (2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
) (3בהוצאתו מן העמותה.
)ב( האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,להחליט על הוצאת חבר מן העמותה ברוב מיוחד של
 60%מאחד הטעמים הבאים:
) (1החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו ,לרבות דמי חבר שנתיים;
) (2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
) (3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
) (4החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
) (5החבר הפך פסול דין.
)ג( לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה ,אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע
טענותיו לפניו ,ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף קטן )ב() ,(2) ,(1או ) , (3אלא לאחר שהתרה בחבר
ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
4.4

מתן הודעות לחבר

הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח
בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או בפקס אל מענו ,כתובת האימייל או מספר הפקס הרשומים בפנקס
החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו/כתובת האימייל/מספר הפקס הרשומים בפנקס
החברים.
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.5

האסיפה הכללית

5.1

זמן ,מקום וסדר יום
)א( אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה.
)ב( מועד האסיפה ,שעתה ,מיקומה וסדר יומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי היו"ר ,לאחר
התיעצות עם הועד.
)ג( היו"ר ,לאחר התייעצות עם הועד ,יכלול בסדר היום של האסיפה הכללית כל נושא שהעלה
בפניו חבר העמותה ובלבד שהתקבל בעמותה לפחות  14יום לפני מועד קיום האסיפה הכללית
וכן בתנאי שיש בו עניין לכלל חברי העמותה ,לפי שיקול דעתו של היו"ר.

5.2

הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום ,שעה ,מקום
וסדר יום לאסיפה.
למרות האמור לעיל ,חברי העמותה יהיו רשאים לוותר על הצורך בקבלת ההודעה האמורה ולהסכים
לכינוס אסיפה במועד מוקדם יותר או ללא הודעה כלל ובלבד שכל חברי העמותה הסכימו לכך .במקרה
כזה האסיפה תיחשב כמזומנת כדין ,למרות העדר ההזמנה כנ"ל.
5.3

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות היו"ר ,הועד ועל פעולות ועדת הבקורת ,תדון
בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הועד ,תחליט על אישורם ,ותבחר בועד ,בועדת הבקורת
או גוף מבקר ,ביו"ר העמותה ,בנשיא העמותה וכן תמנה רו"ח לעמותה )ככל שנדרש על פי דין( ותקבע
את שכרו ותאשר את התקציב השנתי של העמותה שיוגש לה על ידי הועד.
5.4

מנין

)א( אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת
האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך דיוני האסיפה
הכללית.
)ב(

לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה
כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,והאסיפה הנדחית הזו ,תתקיים באותו המקום ,חצי
שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר
יהיה.

5.5

מזכיר

תיקון אושר
באסיפה כללית
מיום 23.6.2014

אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה מזכיר לאסיפה.
5.6

החלטות

)א( החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים הנוכחים ,זולת אם החוק או תקנון
זה דרשו רוב אחר לקבלתן .במקרה של קולות שקולים ,ליו"ר האסיפה יהיה קול מכריע.
)ב( על אף האמור ,להחלטות הבאות יידרש רוב מיוחד כדלקמן:
) (1להחלטה על שינוי תקנון ידרש רוב של  60%מהנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.
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) (2להחלטה על העברת יו"ר העמותה מכהונתו לפני תום תקופתה ידרש רוב של 75%
מהנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.
) (3להחלטה על פירוק העמותה ידרש רוב של  75%מהנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.
) (4להחלטה על הוצאת חבר מהעמותה  60%מהנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.
)ג( חבר העמותה רשאי להצביע באסיפה הכללית ,בין בעצמו ובין באמצעות מיופה כח ,על פי יפוי כח
החתום על ידי חבר העמותה ,בצירוף צילום תעודה מזהה של המייפה ובלבד שמיופה הכח מייצג חבר
עמותה אחד בלבד .יפוי הכח יהיה ספציפי לאסיפה מסויימת ויכלול את עמדת מיפה הכח באשר לנושאים
שעל סדר היום .במקרה של חבר עמותה שהינו תאגיד ,רשאי להצביע באסיפה הכללית נציג מוסמך מטעם
התאגיד ,על פי הודעה בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של התאגיד.
)ד( החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר ועניין כהחלטות שהתקבלו באסיפה
הכללית ,למעט החלטות לפי סעיפים ) 11שינוי התקנון ,השם והמטרות() 36 ,דוח כספי( ו)43 -א(
)החלטה על פירוק ומינוי מפרק( לחוק העמותות התש"ם.1980 -
5.7

פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה .משנחתם הפרוטוקול בידי מזכיר ויו"ר האסיפה
הכללית ,יהווה הפרוטוקול החתום ראיה לכאורה לתוכנה ולכשרות כינוס האסיפה ,ניהולה וקבלת
החלטותיה.
5.8

אסיפה שלא מן המניין

)א( הועד רשאי לכנס ,בכל עת ,אסיפה כללית שלא מן המניין.
)ב( הועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של לפחות עשרה אחוזים ) (10%מכלל
חברי העמותה או דרישת ועדת הביקורת ואם היה גוף ביקורת ,אזי לפי דרישה של גוף זה .לדרישה
תצורף הצעה לסדר יום והחלטות מוצעות .האסיפה תכונס על ידי הועד בתוך  21יום ממועד הדרישה
כאמור .לא כינס הועד את האסיפה הכללית בחלוף  21ימים מיום שהוגשה הדרישה כאמור ,רשאים
הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מהיום שבו הוגשה הדרישה
כאמור .האסיפה תכונס באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד ,במידת האפשר.

 .6הועד
6.1

סמכויות

הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או
למוסד אחר ממוסדות העמותה.
6.2

מספר החברים ובחירתם
)א( מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משבעה ולא יעלה על
עשרה חברים ובלבד שלפחות מחצית מחברי הועד יהיו אנשי אקדמיה )על פי ההגדרה להלן(.
מובהר כי אם מספר חברי הועד הוא אי זוגי ,אזי החבר הנוסף יבחר על ידי האסיפה הכללית על
פי רוב קולות מקרב חברי העמותה .על אף האמור ,אם מספר המועמדים מהאקדמיה נמוך
ממספר המקומות המוקצים בועד לאנשי אדקמיה כאמור ,אזי החברים הדרושים להשלמת מנין
הועד יבחרו על ידי האסיפה הכללית על פי רוב קולות מקרב חברי העמותה.
לצורך האמור" :איש אקדמיה" -משמעו מי שמכהן ,במשרה מלאה ,בתפקיד הוראה/מחקר
במוסד אקדמי ו/או מכון מחקר מוכרים במדינת ישראל.
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)ב( חברי העמותה המעוניינים להיבחר לועד יגישו לעמותה את מועמדותם בצירוף קורות חיים
) 7שבעה(ימים לפני כינוס האסיפה שבה נבחרים חברי הועד .חברי הועד יבחרו באסיפה
הכללית.
)ג( האסיפה הכללית רשאית ברוב מיוחד של  60%מהנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית,
להעביר מתפקידו כל חבר ועד ,לפני הבחירה של ועד חדש ובלבד שתינתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע את טענותיו וכן תהיה רשאית האסיפה הכללית לבחור בחבר אחר במקומו של החבר
שהועבר מתפקידו .חבר הועד החדש יכהן בתפקידו עד לקיומה של האסיפה הכללית הרגילה
הבאה שבה נבחרים חברי הועד.
)ד( לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועד וכחבר הגוף המבקר או ועדת הביקורת.
)ה( לא יכהן כחבר ועד מי שמשרת את העמותה בשכר ומי שאינו חבר בעמותה.
6.3

מנין
)א( ישיבת ועד לא תיפתח אם לא נכחו לפחות ארבעה ממספר חברי הועד; היה מנין זה נוכח
בפתיחת הישיבה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים
במהלך הדיונים בישיבת הועד ,אך נוכחים לא פחות משני חברי ועד בתנאי שאחד מהם יהיה
יו"ר העמותה.
)ב( חבר ועד רשאי להשתתף בישיבות הועד באופן אישי בלבד לרבות טלפונית.

תיקון אושר באסיפה
כללית מיום 21.6.2016

6.4

תקופת הכהונה

הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש .הועד יבחר לתקופת
כהונה של  3שנים ,אולם ימשיך בתפקידו כל עוד לא נבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר
לועד החדש.
6.5

הפסקת כהונה של חבר ועד
)א( חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד .ההתפטרות תיכנס
לתוקפה כשתתקבל במשרדה הרשום של העמותה.
)ב( פטירה ,חו"ח ,של חבר ועד.
)ג( חבר הועד הוחלף בהתאם לסעיף  6.2לעיל.
)ד( חבר ועד הפועל בניגוד למטרות העמותה או שהפסיק להשתתף בישיבות הועד )אחרי שלא
השתתף במשך שנה שלמה ברציפות בישיבות( ,רשאי הועד להחליט על הפסקת כהונתו ובלבד
שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ולאחר מתן התראה ומתן זמן סביר בנסיבות
העניין לתיקון המעוות.
)ה( חבר הועד יחדל לכהן אם חדל להיות חבר העמותה או חדל להיות נציג התאגיד ששלח אותו או
התאגיד חדל להיות חבר בעמותה ומאותה עת.
)ו( חבר הועד יחדל לכהן אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או הוכרז פסול דין או פושט רגל.

למרות האמור לעיל ,אם השתתף החבר בפעולות הועד ובתהליך קבלת החלטותיו בשל כך שלא נמסר
לועד שפקעה חברותו ,לא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מהחלטות שנתקבלו בהשתתפותו והצבעתו.
6.6

השלמת הועד
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)א( נתפנה מקומו של חבר הועד ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר
הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד לכל
דבר ועניין.
)ב( חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו
עד שישוב למלא תפקידיו או עד למינוי חבר ועד אחר כאמור בס"ק )א(.
6.7

ישיבות הועד

)א( בכפוף לאמור בתקנון זה ולהוראות הדין ,הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה
להן ,וניהולן.
)ב( הועד יתכנס לפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית.
6.8

החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,ההצבעה תוכרע על ידי היו"ר.
החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
6.9

פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .משנחתם הפרוטוקול בידי יו"ר הועד ,יהווה הפרוטוקול
החתום ראיה לכאורה לתוכנה ולכשרות כינוס ישיבת הועד ,ניהולה וקבלת החלטותיה.
6.10

זכות הייצוג

המורשים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהינן בתחום סמכותה,
יהיו יו"ר העמותה יחד עם חבר ועד נוסף ,אשר הועד הסמיכו לכך .יו"ר העמותה רשאי להסמיך מי מבין
חברי הועד לחתום במקומו.

.7

ועדת הבקורת או הגוף המבקר

 7.1מינוי וסמכויות
)א( האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תמנה ועדת ביקורת ו/או גוף מבקר ,כמשמעותם בחוק
העמותות תש"מ .1980 -ככל שיוחלט באסיפה על מינוי ועדת ביקורת ,יכהנו בה לפחות שני חברים.
)ב( במסגרת פעילותם ,ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,יבדקו ,בין היתר ,את ענייניה הכספיים והמשקיים
של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומה השכר בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום
מטרותיה ויביאו לפני הועד את המלצותיהם לעניין אישור הדוח הכספי של העמותה.
7.2

ישיבות ועדת הביקורת

ועדת הביקורת תיתכנס לפחות אחת לחצי שנה.
נציג מועדת הביקורת יוזמן להשתתף בישיבות הועד .נציג זה לא יצביע בישיבות הועד.
7.3

תחולת הוראות

)א( בכפוף לאמור בתקנות  7.1ו 7.2 -לעיל ,הוראות תקנות  6.2עד  6.9לעיל יחולו ,בשינויים
המחוייבים ,גם על ועדת הבקורת.
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)ב( ככל שהאסיפה הכללית תחליט על מינוי גוף מבקר במקום ועדת הביקורת ,אזי יחולו הוראות תקנות
 7.1עד  7.3לעיל ,לגבי הגוף המבקר ,בשינויים המחוייבים.

 .8יו"ר העמותה ,נשיא העמותה וממלא מקום יו"ר העמותה
)א( בחירה
האסיפה הכללית תבחר את נשיא העמותה מבין חברי העמותה ,ואת יו"ר העמותה מבין חברי הועד .הועד
יבחר ממלא מקום ליו"ר העמותה מבין חברי הועד.

)ב( תפקידי יו"ר העמותה ונשיא העמותה
) (1יו"ר העמותה ייצג את העמותה ויכהן כיו"ר הועד וכיו"ר האסיפה הכללית .נשיא העמותה ייצג את
העמותה.
) (2בהעדרו של יו"ר העמותה מישיבת ועד העמותה או מישיבת האסיפה הכללית של העמותה ,ימלא את
מקומו מ"מ יו"ר העמותה ואם גם הוא נעדר ,יבחר מבין חברי הועד ,או מבין חברי העמותה ,יו"ר לאותה
ישיבת ועד או אסיפה ,ברוב קולות המצביעים הנוכחים.
)ג( תקופת כהונה
נשיא העמותה/יו"ר העמותה יבחרו לתקופת כהונה של  3שנים אולם ימשיכו בתפקידם כל עוד לא נבחר
נשיא/יו"ר חדש .הנשיא/היו"ר היוצא יוכל להגיש שוב את מועמדותם בתום הכהונה.
)ד( הפסקת כהונה
נשיא העמותה/יו"ר העמותה יחדל לכהן בתפקידו (1) :בהוצאתו מהעמותה; ) (2בהפסקת כהונתו כחבר
ועד; ) (3בהתפטרותו .הודעת התפטרות תינתן לועד  30יום מראש ובכתב ; ) (4אם הוכרז פסול דין או
פושט רגל; ) (5אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
)ה( נבצרות
נבצר מהנשיא/מהיו"ר למלא תפקידו ,ימלא מ"מ היו"ר את מקומם וסמכויותיו תהיינה זהות לאלו של
הנשיא/היו"ר .עלתה תקופת הנבצרות על שישה חודשים ,תבחר האסיפה נשיא/יו"ר חדש.

 .9ועדות העמותה
)א( הועד רשאי לבחור בועדות קבועות ובועדות זמניות לשם ייעוץ לועד ומתן המלצות וכן לשם אירגון
כנסים וימי עיון .ועדות כאמור תדווחנה באופן שוטף לועד.
)ב( הועד רשאי למנות חבריו בועדות ולהחליפם ,מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתו.
)ג( הועדות תיתכנסנה במועדים שיקבעו על ידן.
)ד( רוב חברי הועדה יהווה מניין חוקי.
)ה( דיוני הועדות יתועדו בפרוטוקול אשר ישלח לחברי הועד.
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.10

פטור ,ביטוח ושיפוי

)א( בכפוף להוראות הדין ,העמותה רשאית לפטור מראש נושא משרה )כהגדרתו להלן( בה מאחריותו,
כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
)ב( בכפוף להוראות הדין ,העמותה רשאית להתקשר ,לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית ,בחוזה
לביטוח אחריותם של כל נושאי המשרה ו/או בעלי תפקידים ו/או חברי עמותה ו/או חברי ועד ו/או חברי
ועדת ביקורת ו/או הגוף המבקר ,לרבות יו"ר העמותה ,נשיא העמותה וכל מי שכפוף להם ישירות )להלן:
"נושא משרה"( ,כולם או מקצתם ,וזאת בגין כל החבויות ,ההוצאות והעניינים אשר מותר לעמותה לבטח
את אחריות נושאי המשרה בגינם ,בהתאם להוראות הדין ,כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף
במועד בו יחתם חוזה הביטוח.
)ג( בכפוף להוראות הדין ,העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי
נושא משרה לשפותו ,וזאת בגין כל החבויות ,ההוצאות והעניינים אשר מותר לעמותה לשפות נושאי
משרה בגינם בהתאם להוראות הדין ,כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש
השיפוי.

 .11פירוק
)א( פירוק העמותה יהיה בהתאם לאמור בחוק העמותות ,תש"מ.1980 -
)ב( נשארו נכסים לאחר פירוק העמותה ולאחר שנפרעו כח חובותיה במלואם ,יעברו נכסים אלה,
לעמותות או מוסדות ציבוריים אחרים ,כמשמעותם בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה ואשר מטרותיהם
דומות למטרות העמותה והאוסרים על חלוקת הכנסותיהם ורכושם בין חבריהם.
)ג( זהות העמותה או העמותות ,המוסד או המוסדות האחרים האמורים יקבעו על ידי האסיפה הכללית
בעת או בטרם חיסול העמותה .אם ובמידה ולא תהיה אפשרות לתת תוקף להוראות אלה ,יתרמו הנכסים
לעיל למטרות צדקה.

 .12איסור חלוקת רווחים
איסור חלוקת רווחים בין חברי העמותה
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה ,בכל צורה שהיא,
בין חבריה ,אסורה.
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