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ש העמותה:

.2

מטרות העמותה:

"דולפי" – יוצאי שייטת הצוללת.

א.

לאסו ולאגד את יוצאי שייטת הצוללות ולארגנ לפעילות מסודרת
ומאורגנת לש השרשת מסורת היחידה .ליזו ,לארג ולשמר את המורשת
וההסטוריה של "שייטת הצוללת".

ב.

לטפל בנושא הנצחה.

ג.

לקיי קשר ע משפחות חללי היחידה ומשפחות משוחררי היחידה שנפטרו,
ולסייע לה בדרכי שונות.

ד.

לקיי קשר ע יוצאי היחידה באשר ה ,על מנת לסייע לה כפי שימצא
לנכו ולקרב לפעילות היחידה.

ה.

לגייס כספי באר ובחו"ל ,לנהל קרנות ,ליזו מבצעי פרסו ,ליזו קבלת
הקצבות ,תמיכות ומתנות מכל אד ותאגיד לש קידו מטרות העמותה.

ו.

לסייע לשייטת הצוללות בביצוע פרוייקטי המיועדי לרווחת חיילי ולוחמי
היחידה.

)תוק (5.11.03

ז.

לבצע ,בעצמה או בשיתו פעולה ע אחרי ,פעולות חינו ותרבות לרווחת
הציבור ובלבד שהפעולות ה כאלה הקשורות באופיי ובמהות למטרות
העמותה או שיש לה זיקה למטרות העמותה.

)תוק (5.11.03

ח.

העמותה הינה "מוסד ציבורי" כהגדרת המונח בס'  (2) 9לפקודת מס הכנסה.

.3

סמכויות העמותה:
לש קידו מטרותיה מוסמכת העמותה לעשות ולפעול כלהל:
א.

לרכוש ,לקנות ,לחכור ,לשכור ולקבל לרשותה או לשימושה במתנה או בכל
אופ אחר ,בתנאי שיסוכמו ,נכסי דלא ניידי ,מטלטלי וזכויות מכל סוג.

ב.

למכור ,להעביר ,להחכיר ,להרשות לתת במתנה ,או בכל דר שהיא את
רכושה או חלק ממנו ,למשכ ולשעבד או נכסיה ,כול או מקצת ,בכל דר
שהיא לש הבטחת התחייבויות או חובות של העמותה.
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)תוק (2.9.99

ג.

ללוות ולהשיג כספי בכל תנאי מוסכ ,וזאת א ורק לש קבלת מימו
ביניי ,ובתנאי שניתנו התחייבויות מקבילות לעמותה או שימצאו מקורות
כספיי מתאימי לכיסוי והחזר ההלוואות.

ד.

להתקשר בהסכמי ,חוזי והתחייבויות ובכלל זה ,עפ"י שטרות ושיקי.

ה.

ליזו פעילות חינוכית אירגונית אשר תתרו ליישו מטרות האגודה ,בי
א ע"י מסירת כרטיסי ,מינויי ,פרסומי או מילגות לימוד ומחקר או
בכל דר אחרת ,אשר תקבל אישור המוסדות המוסמכי של העמותה.

)תוק (2.9.99

ו.

להשקיע את הכספי ,אשר יעמדו לרשותה באופ שייראה לה מועיל ,נכו
ונחו .לש כ תהא העמותה מוסמכת לפתוח חשבונות בנק מסוגי שוני.

)תוק (2.9.99

ז.

להקי תאגידי ,קרנות ,מפעלי ,או להשתת בהקמת והכל על מנת
לקד את המטרות שהציבה העמותה לעצמה ,כאמור לעיל.

ח.

להקי ,לארג ולנהל חוגי מחו לישראל ,שיפעלו ויעשו למע הגשמת
מטרות העמותה.

ט.

להתקשר ע אנשי ,מוסדות ,ארגוני ,מפעלי ומועדוני וכל גו שהוא.

י.

בדר כלל ,להפעיל את כל סמכויותיה ולבצע כל פעולה משפטית ,ליזו
ולבצע כל פעולה אחרת שהיא באר ובחו"ל והכל לצור קידו מטרות
העמותה.

.4

)תוק 2.9.99
תוק (20.12.01

חברות בעמותה:
א.

מייסדי העמותה ה חברי בה מיו רישו העמותה בפנקס העמותות.

ב.

אד ששרת בשייטת הצוללות של חיל הי הישראלי ואשר היה זכאי במהל
שירותו הצבאי לשאת אות צולל ,וזכאות זו לא נשללה ממנו ,רשאי לבקש
להיות חבר בעמותה.

ג.

אד ששרת בשייטת צוללות בצי זר ואשר היה זכאי במהל שירותו הצבאי
לשאת את אות הצולל של אותו הצי וזכאות זו לא נשללה ממנו ,רשאי לבקש
להיות "חבר עמית" בעמותה.
על א האמור לעיל ,א זכאותו של אד ששרת בצי זר לשאת אות צולל
נשללה ממנו מטעמי הקשורי בהיותו יהודי או בשל רצונו או כוונתו
לעלות לישראל ,הרי שלעניי זכותו לבקש להיות חבר עמית בעמותה הוא
יחושב כמי שלא נשללה ממנו הזכאות לשאת אות צולל.

)תוק (23.1.03

ד.

ב משפחה של חלל שייטת הצוללות רשאי לבקש להיות "חבר עמית"
בעמותה .לעניי סעי זה "חלל שייטת הצוללות" ,הינו מי ששרת בשייטת
הצוללות של חיל הי הישראלי ונפל בעת שירותו הצבאי ,והיה זכאי בשעת
נפילתו לשאת אות צולל.

)תוק (23.1.03

ה.

אד אשר במסגרת שירותו הצבאי או בעיסוקיו האזרחיי עשה ופעל
בפעילות כלשהי שיש לה זיקה ממשית ומשמעותית לשייטת הצוללות של חיל
הי הישראלי או לעמותה ומטרותיה רשאי לבקש להיות "חבר עמית"
בעמותה.

ו.

כל הוראות התקנו להל המתייחסות ל"חבר" ,יחולו ה על חבר וה על חבר
עמית בשינויי המתחייבי ,אלא א מלשו התקנו משתמע אחרת.
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ז.

המבקש להיות חבר בעמותה יגיש בקשה בזו הלשו:
"אני )ש ,מע ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותת "דולפי" .מטרות
העמותה ותקנונה ידועי לי .א אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיי את
הוראות התקנו ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

ח.
ט.
.5
)תוק (2.9.99
)תוק (23.1.03

ההחלטה על קבלת מבקש כחבר בעמותה או על אי קבלתו נתונה בידי הועד.
סירב הוועד לקבל מבקש ,רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית
הקרובה.
הוועד רשאי להתנות חברות בעמותה בתשלו דמי חברות ,שאות הוא
רשאי לקבוע ולשונת מידי פע ,כפי שימצא לנכו ובאישור האסיפה הכללית.

חברי כבוד:
א.

ועד העמותה רשאי להחליט על הענקת חברות כבוד בעמותה לאד או למוסד
כאות הוקרה על פועלו למע שייטת הצוללות של חיל הי הישראלי או
לקידו מטרות העמותה.
החלטת הועד על הענקת חברות הכבוד תובא לאישור האסיפה הכללית.

ב.

הודעה על הענקת חברות כבוד תינת באסיפה הכללית הקרובה שלאחר
החלטת הוועד ,והוועד ימסור לאסיפה הכללית את נימוקיו להענקת חברות
הכבוד.

ג.

הוועד ית לכל חבר כבוד תעודה בחתימת יו"ר מועצת העמותה ויו"ר הוועד
בה יפורטו נימוקי הוועד להענקת חברות הכבוד.

ד.

חבר כבוד לא יהיה חייב בתשלו מיסי חבר ,אול לא תהיה לו זכות להצביע
במוסדות האגודה .אלא א כ יבקש להתקבל כחבר מ המני בעמותה.

)תוק (2.9.99

ה.

האסיפה הכללית רשאית על פי בקשת הועד לשלול את חברות הכבוד ברוב
המשתתפי באסיפה ובלבד שהזמנות לאסיפה בה יוצע לשלול חברות כבוד,
נשלחו  21יו מראש ויצויי בה כי הוועד יבקש לשלול את חברות הכבוד
והנימוקי לכ בהתא לאמור בסעי קט ו' להל.

)תוק (2.9.99

ו.

חברות כבוד יכול שתישלל מחבר כבוד שהורשע בעבירה שיש בה משו קלו
או שיש במעשיו שהוכחו כדבעי בדר אחרת משו פגיעה במטרות העמותה
או בצה"ל או במדינת ישראל המצדיקות ,לדעת האסיפה הכללית ,את שלילת
חברות הכבוד.

.6

זכויות וחובות של חבר בעמותה:
א.

חבר העמותה זכאי להשתת ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד
בכל הצבעה.

ב.

חבר העמותה זכאי לבחור ולהבחר לוועד או לועדת הביקורת.

ג.

חבר העמותה זכאי להשתת בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.

ד.

חבר העמותה חייב לשל דמי חבר כפי שנקבעו על ידי הוועד.

ה.

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלו שהגיעו לעמותה מ
החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
חבר העמותה לא יהיה זכאי לכל רווחי או טובות הנאה כספיות מהעמותה.

ו.

5

ז.

.7

פקיעת חברות בעמותה:
א.

ב.

.8

הזמנה ,דרישה ,התראה או הודעה אחרת של העמותה לחבר ינתנו לו בכתב,
שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשו בפנקס החברי .לפי
בקשת החבר בכתב ,תשנה העמותה את מענו הרשו בפנקס החברי.

החברות בעמותה פוקעת:
(1

במות החבר.

(2

בפרישתו מ העמותה אחרי מת הודעה בכתב לוועד העמותה,
שלושי יו מראש.

(3

בהוצאתו מ העמותה.

הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מ העמותה מאחד מהטעמי הבאי:
(1

החבר הורשע בעבירה שביסודה אי יושר או אי מוסריות.

(2

החבר לא שיל לעמותה את המגיע לה ממנו.

(3

החבר לא קיי את הוראות התקנו או החלטה של האסיפה הכללית.

(4

החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

ג.

הוועד לא יחליט על הרחקת חבר העמותה אלא לאחר שניתנה לאותו חבר
הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו וכ לא יחליט כ מטעמי
האמורי בפיסקאות ) (3) (2ו) ) (4של סעי קט ב' ,אלא לאחר שהתרה
בחבר בכתב ונת לו זמ סביר לתיקו המעוות.

ד.

חבר שהוועד החליט להוציאו מ העמותה רשאי לערער על כ לפני האסיפה
הכללית הקרובה ,החלטת האסיפה הכללית בעני הוצאתו או אי הוצאתו של
החבר מ העמותה תהיה סופית.

מוסדות העמותה:
א.

ב.

מוסדות העמותה ה:
(1

האסיפה הכללית.

(2

הוועד.

(3

ועדת ביקורת.

החברי במוסדות העמותה יהיו חברי העמותה.
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האסיפה הכללית:
א.

האסיפה הכללית תכונס פע אחת בכל שנה אזרחית ,ביו ,בשעה ובמקו
שהוועד יחליט עליה.

ב.

אסיפה כללית זו תכונה "אסיפה כללית רגילה" .כל אסיפה כללית אחרת
תכונה "אסיפה שלא מ המני".

ג.

הועד רשאי לכנס אסיפה שלא מ המני כל אימת שימצא זאת לנכו.

ד.

הוועד חייב לכנס אסיפה שלא מ המניי א נדרש לכ כתב על ידי ועדת
הביקורת ,או א נדרש לכ בכתב על ידי עשירית מחברי העמותה.
לא כינס הוועד אסיפה כאמור ,תו  21יו מיו שנמסרה לו הדרישה ,תכונס
האסיפה על ידי הדורשי.

ה.

אסיפה כללית רגילה תשמע דיני וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות
ועדת הביקורת ,תדו בה ובדי וחשבו הכספי שהציג לה הועד ותחליט על
אישור.

ו.

אסיפה כללית לא תפתח א לא נכחו לפחות חמישית ממספר חברי העמותה,
שיהוו מני חוקי .היה מני זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשי
בדיו ולקבל החלטות א א פחת מספר הנוכחי.

ז.

לא נתכנס מניי החברי האמור בס"ק ו' לעיל ,תו חצי שעה מהזמ הנקוב
בהזמנה ,יראו את הישיבה נדחית ,ללא צור בהזמנה נוספת ,ב)  60דקות
)למ המועד המקורי( ואזי תתקיי האסיפה בכל מניי חברי שהוא,
ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחי מוסמכי ורשאי לדו ולהחליט בכל דבר
ועניי ,יהיה מספר אשר יהיה ,בכפו להוראות החוק או תקנו זה לגבי
החלטות בה נדרשת נוכחות מיוחדת או רוב מיוחד.

ח.

על כל אסיפה כללית של העמותה תנת הודעה בכתב לחברי העמותה לפחות
 21יו מראש ,בהודעה יצויינו המקו ,היו ,השעה והענייני העומדי
לדיו .חבר העמותה רשאי לוותר על ההזמנה המוקדמת לאסיפה .וויתור כזה
יכול להיעשות בי מראש ובי בדיעבד ,וכ בעצ נוכחותו של החבר באסיפה.

ט.

יושב ראש הוועד ,ישב ראש בכל אסיפה כללית של העמותה .לא נכח יושב
ראש הועד תו  15דקות מהזמ שנקבע לפתיחת האסיפה או נבצר ממנו לבוא
או אינו חפ לכה כיו"ר האסיפה ,יבחרו החברי הנוכחי מביניה יו"ר
לאותה אסיפה.

ט.

מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול האסיפה .לא נכח המזכיר תו  15דקות
מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,יבחרו החברי הנוכחי מביניה מזכיר
שינהל את הפרוטוקול של אותה אסיפה.

י.

ההצבעות בכל אסיפה כללית יהיו בהרמת ידיי ,אלא א דרשו שלושה
רבעי מהחברי לפחות ,לקיי הצבעה חשאית.

יא.

בכל מקרה של הצבעה בהרמת ידיי תתקבל הודעתו של יו"ר האסיפה
שתרש בפרוטוקול ותחת על ידו כעדות מכרעת בדבר מספר הקולות
שנספרו בעד ההחלטה או נגדה.

)תוק (2.9.99
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יב.

הצבעה חשאית תער באופ שיקבע יו"ר.

יג.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות החברי הנוכחי ,פרט
להחלטות שנקבע לגביה אחרת בתקנו זה.

יד.

כל החלטה של האסיפה הכללית תרש בפרוטוקול האסיפה ,שיחת על ידי
יושב הראש.

הועד:
א.

הוועד יבחר על ידי האסיפה הכללית וימנה מספר בלתי זוגי של חברי מ)5
ועד  ,9הכל כפי שתקבע האסיפה הכללית.

ב.

האסיפה הכללית תבחר את יושב ראש הועד .הועד יבחר מבי חבריו את
מזכיר העמותה וכ ,יהא רשאי לבחור מבי חבריו את סגנו של היו"ר ובעלי
תפקידי נוספי לפי החלטתו.

ג.

חבר ועד ייבחר לתקופה של שנתיי .חבר ועד שנסתיימה תקופת כהונתו
רשאי להיבחר לכהונה או כהונות נוספות.

ד.

חבר ועד יועבר מתפקידו בהחלטה שנתקבלה על ידי רוב קולות המצביעי
באסיפה הכללית של העמותה ,ובלבד שלפחות רבע מחברי העמותה יהיו
נוכחי באסיפה כאמור.

ה.

שבועיי לפחות לפני הדיו באסיפה הכללית בעניי העברת חבר ועד
מתפקידו ,תינת לחבר הודעה על הכוונה להעבירו מתפקידו ועל הסיבה לכ,
ותינת לו האפשרות להשמיע את טענותיו בפני האסיפה הכללית.

ו.

חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי מת הודעה בכתב לועד.

ז.

חבר ועד יחדל לכה א הוכרז פסול די או פושט רגל או א פקעה חברותו
בעמותה.

ח.

החברות בועד פוקעת א נעדר החבר משלוש ישיבות רצופות של הועד
שאליה הוזמ כדי.

ט.

נבצר מחבר הוועד באופ זמני למלא את תפקידו ,רשאי הנותרי למנות
חבר אחר בעמותה למלא מקומו עד שישוב למלא את תפקידו.

י.

נתפנה מקומו של יו"ר הוועד ,תבחר האסיפה הכללית יו"ר חדש במקומו,
באסיפה הכללית הקרובה.

יא.

הועד רשאי לבצע כל פעולה אשר תשרת לדעתו את קידו מטרותיה של
העמותה ואת פעילותה התקינה והשוטפת ,ולעשות כל פעולה שהיא בסמכות
העמותה ,בש העמותה.

יב.

הועד ינהל את ענייני העמותה ,יאשר תכניות פעולה ותקציב וכ יאשר את
הדו"חות הכספיי בטר העברת לאישור האסיפה הכללית.

)תוק (2.9.99
)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99
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ט.

יושב ראש הוועד יקבע את המועדי להתכנסות הוועד ואת הנושאי לדיוניו,
בהתא לתפקידיו וסמכויותיו וכ את סדרי העבודה בישיבותיו ,במידה שלא
נקבעו בתקנו זה.

י.

יושב ראש הוועד ינהל את ישיבות הוועד וידווח עליה ועל פעילותו השוטפת
של הוועד לאסיפה הכללית.

יא.

מזכיר העמותה ובהעדרו יו"ר הועד המנהל או חבר אחר בועד שמונה לעניי
זה ינהל פרוטוקול של ישיבות הוועד ,אשר ייחת בידי יושב ראש.

יב.

בהעדרו של יושב ראש הועד תנוהל הישיבה על ידי סגנו או על ידי חבר ועד
אחר שימונה על ידי יו"ר הועד להחליפו כמנהל הישיבה לעניי אותה ישיבה,
וא יו"ר הועד לא מינה חבר ועד כאמור ,תנוהל האסיפה על ידי חבר ועד
שיבחר לכ על ידי החברי הנוכחי.

יג.

הוועד יתכנס לדיו לפי הזמנת יושב ראש הועד ,לפי בקשת שני חברי ועד ,או
על פי דרישת האסיפה הכללית.

יד.

המני החוקי בישיבות הוועד יהיה שלושה חברי וועד.

טו.

החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות הנוכחי .לכל חבר וועד יהיה קול
אחד באסיפות הוועד .היו הקולות בהצבעה שקולי תהא ליושב הראש זכות
דעה מכרעת.

)תוק 2.9.99
(5.11.03,

כ.

החלטת הועד יכול שתתקבל ג לא בישיבת הועד ,ובלבד שהצעת החלטה
כאמור הובאה לידיעת של כל חברי הועד ,וקבלתה תועדה במסמ בכתב
חתו על ידי החברי שהסכימו להחלטה או במשאל טלפוני שנחת לראייה
על ידי יו"ר הועד.

)תוק (2.9.99

כא.

הועד וכל ועדת משנה שלו ינהלו פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .מזכיר
העמותה יהא אחראי לניהול של פרוטוקולי אלה וכ לניהול פנקס
פרוטוקולי ופנקס חברי העמותה וחברי הועד שיהיו פתוחי תמיד לעיו
חברי העמותה.

)תוק (2.9.99

כב.

הועד יחליט על בעלי זכויות החתימה בש העמותה ,בעלי זכויות החתימה
יכול שיהיו מבי חברי הועד המנהל ו/או חבר או חברי ועד בצירו חתימה
של גזבר או חשב העמותה ג א אלה לא יהיו חברי ועד.

)תוק (2.9.99

.11

ועדות משנה:
א.

הועד מוסמ מפע לפע למנות ועדות משנה ,המורכבות מבי חברי הועד
או מבי חברי הועד בצירו אנשי שאינ חברי הועד ,ולמסור לועדות אלה
את הטיפול בחלק מסוי מענייני העמותה .בכל הענייני שנמסרו לטיפול
ועדות המשנה תהינה לועדות כל הסמכויות שנמסרו לה על ידי הועד .הועד
רשאי לבטל את הועדות וכ לשנות סמכויותיה.

ב.

כל ועדה תימנה לא פחות מ)  2חברי .הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית
את מינוי ועדות המשנה א הועדות תוכלנה להתחיל לפעול עוד לפני כ.

ג.

החלטות אופרטיביות של ועדות המשנה טעונות אשרור הועד לפני הוצאת
לפועל ,אלא א הועד יסמי מראש את ועדת המשנה לקבל החלטות שאינ
מצריכות אשרור הועד .הסמכה כזו יכול שתהיה כללית ביחס לכלל החלטות

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99
)תוק (2.9.99
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ועדת המשנה או פרטנית ביחס לנושאי מסוימי בלבד שיוגדרו על ידי
הועד.
.12

ועדת ביקורת:
א.

ועדת ביקורת או הגו המבקר )כהגדרתו בחוק( יבדקו את ענייניה הכספיי
והמשקיי של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ,ויביאו לפני האסיפה
הכללית את המלצותיה לעניי אישור הדי וחשבו הכספי.

ב.

) (1

ועדת הביקורת או הגו המבקר יבחרו באסיפה הכללית הרגילה
ויכהנו בתפקיד במש שנתיי; חבר ועדת הביקורת או הגו
המבקר היוצא יכול להיבחר פע נוספת.

) (9

חבר ועדת הביקורת או הגו המבקר רשאי להתפטר בכל עת
מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועדת הביקורת או לגו המבקר;
חבר ועדת ביקורת או גו מבקר יחדל לכה א הוכרז פסול די או
פושט רגל.

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

)תוק (2.9.99

ג.

לא יכה אד בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגו
המבקר.

)תוק (2.9.99

ד.

ועדת הביקורת או הגו המבקר רשאי להסדיר בעצמ את מועד
ישיבותיה ,ההזמנה לה ,המניי הדרוש בה ,דרכי ההצבעה בה ודר
ניהול.

)תוק (2.9.99

ה.

ועדת הביקורת או הגו המבקר ינהלו פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

)תוק (2.9.99

.13
)תוק (5.11.03

.14

.15

הכנסות ורכוש:
א.

הכנסות העמותה ורכושה שנתקבלו ,הופקו ,נצמחו ,נצטברו או ניתנו מכל
מקור שהוא ,ישמשו א ורק למטרות העמותה ,להגשמת מטורתיה
ולקידומ .העמותה לא תחלק רווחי או טובות הנאה בי חבריה.

ב.

חבר יוצא או חבר מוצא מ העמותה לא יהיה זכאי לקבל כל חלק שהוא
מרכוש העמותה.

ניהול חשבונות:
ב.

הוועד יגרו לכ כי ינוהלו חשבונות על כל הסכומי שיתקבלו או יוצאו על
ידי העמותה וכמו כ שיעשה רישו לגבי רכושה של העמותה ,זכויותיה
וחובותיה .ספרי החשבונות יוחזקו במשרד הרשו של העמותה או במקו
אחר כפי שהחליט הוועד וכל אחד מחברי העמותה יהיה רשאי לבדוק את
ספרי החשבונות בשעות המשרד הרגילות.

ג.

הוועד יביא לפני כל אסיפה כללית רגילה די וחשבו של ההכנסות יחד ע
הדו"ח של פעולות העמותה בתקופה המקבילה.

ד.

שנת הכספי לגבי העמותה תהיה השנה הקלנדרית.

שינויי בתקנו:
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שינוי או תיקו בתקנו העמותה יעשה רק על פי החלטה של האסיפה הכללית ,שנכחו
בה לפחות שליש מחברי העמותה ובתנאי שבהזמנה לאותה אסיפה צוינה ההצעה
לשינוי או תיקו התקנו.
פירוק העמותה:

.16

)תוק (5.11.03

י.

על פירוק העמותה רשאית להחליט האסיפה הכללית ,שנכחו בה לפחות 2/3
מחברי העמותה ובתנאי שהודעה על אסיפה זו נשלחה לכל חברי העמותה 21
יו מראש וצוי בה כי יוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.

ב.

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא נשארו נכסי ,יועברו נכסי
אלה למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעי  (2)9לפקודת מס הכנסה ,בעל
מטרות דומות למטרות העמותה.

ג.

בהעדר מוסד ציבורי אחר כאמור ,יועברו נכסי העמותה ורכושה לאגודה למע
החייל )בכפו לכ שהאגודה תהיה במועד העברת הנכסי מוסד ציבורי לפי
סעי  (2)9לפקודת מס הכנסה( ,כתרומה יעודית לשייטת הצוללות של מנת
שישמשו לקידו רווחת של שחיילי שייטת הצוללות.

ד.

נכסי העמותה לא יחולקו בכל מקרה לחבריה בי במישרי ובי בעקיפי.

