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ש סאקלר "אגודת הבוגרי של בית הספר לרפואה ע
 אביבבאוניברסיטת תל

 

 תקנו
 
 

 ש ומע: 'סימ א
 

ש "ת הבוגרי של בית הספר לרפואה עעמות: ש העמותה יהיה .1
 ").העמותה: "להל(  אביבסאקלר באוניברסיטת תל

 
ר "ד ד"לידי עו –' שרי הוכפלד ושות, אצל משרד עורכי הדי ויטנר: מע העמותה יהיה .2

  תל אביב20295. ד.ת,  תל אביב117החשמונאי ' רח, דוד שרי
3.  
 מטרות העמותה: 'סימ ב

 
 :מטרות העמותה הינ .3

  
ככל שתחליט , תעסוקה ונוספי, מסחר, מדע, קשרי חברהלמע קידו , לפעול .א 

 ( אביבש סאקלר באוניברסיטת תל"רפואה עבי בוגרי בית הספר ל, עמותהה 
אקדמיי , מדעיי,  לבי גורמי שלטונייבינאו /ו, לבי עצמ") הפקולטה: "להל

 .חברתיי ואחרי
 

 תכלכלי, תחברתי, תרפואיבעלי משמעות ציבוריי לקידו ענייני לפעול  .ב
הנוגעי לבוגרי בית הספר לרפואה , י העמותה"יוגדרו מעת לעת עכפי ש, ואחרי

 .אביבש סאקלר באוניברסיטת תל"ע
 
 .פעולות הכרוכות במטרות העמותהלסייע להשתת ולבצע , לקד, ליזו .ג
 
כפי ותי וכ לפתח ולהציע שיר, צרכי קידו מטרות העמותהלפתח שירותי ל .ד

 .י העמותה"שיוגדרו מעת לעת ע
 
 .ו מטרותיה של העמותהקידיי ואחרי לצור לגייס משאבי כלכל .ד
 
לשפר את השירותי הניתני , פי פניית מוסדותיה הנבחרילסייע לפקולטה על  .ה

 .לסטודנטי לרפואה ואת רווחת
 
ש סאקלר באוניברסיטת תל"בית הספר לרפואה עיעו וסיוע ל, לית תמיכה .ו

 .למע קידו הפקולטה ופיתוחה,  בכל דר אפשרית,ולתלמידיו, אביב
 
 נמחק .ז
 
 

 שינוי המטרות .4
 

אי באמור לעיל כדי למנוע הוספת .  לעיל3 של מטרות העמותה בסעי חל איסור על שינוי
, למטרות העמותה' א 3מטרות ובלבד שאי בה פגיעה במטרה הבסיסית הקבועה בסעי 

נוכחי  מה75%ואושרו ברוב של  לעיל 3אי ה סותרות את המטרות המנויות בסעי 
 .אסיפה הכלליתב
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 סמכויות העמותה .5
 

בי .  העמותה תהיה רשאית לבצע כל פעולה המותרת על פי כל די,יהמת מטרותלש הגש
 :היתר תהייה העמותה רשאית

 
להכי ולעבד רשימת נושאי לטיפול על פי מטרות העמותה ולקבוע סדר  .א

 .עדיפות
 
 מוסדות וגופי רפואיי,  עיסקיילבוא בדברי ולחתו הסכמי ע גופי .ב

תיאו ושיתו פעולה בכל הנוגע לפעילויות שיבוצעו על פי  בדבר ,או אחרי/ו
 .מטרות העמותה

 
 באר ,או ע אנשי פרטיי/ו, להחלי ידיעות ע מוסדות מדע רפואיי .ג

 .ל בכל הענייני הנוגעי למטרות העמותה"ובחו
 
או כל דר /עזבונות ו, מענקי, בדר של תרומות, או נכסי/לקבל כספי ו .ד

ל לצור ביצוע מטרות "גופי ומוסדות בי באר ובי בחו, ישי מאאחרת
 .בתנאי שיקבעו על ידי מוסדות העמותה, להתקשר בהסכמי ביצוע. העמותה

 
השתמש בה ל מתורמי ו,או בכל דר אחרת/ו, לקבל תרומות בכס וברכוש .ה

 .מטרות העמותהקידו ל
 
או שירותי /וולצייד מתקני לספק , להחזיק,לשכור, לרכוש, לקיי, להקי .ו

 .שיהיו לדעת מוסדות העמותה דרושי להשגת מטרות העמותה
 
ככל או אחרי /או יועצי ו עובדי ובי שלא בתשלו,  בתשלובי, להעסיק .ז

של העמותה ובתנאי שיקבעו על ידי הועד המנהל אשר יידרשו לביצוע מטרותיה 
 .של העמותה

 
, סטודנטי לרפואהמענקי כספיי או פרסי ל, תמיכותלהעניק ו, לפעול לגיוס .ח

 .עובדי מחקר ואנשי מדע לביצוע מחקרי שיוצעו על יד ל
 
כדי להכי , לעודד אנשי מדע הנכוני להתמסר לעבודות מחקר במדעי הרפואה .ט

לפי שיקול דעת , י סיוע כספי או אחר"וזאת ע,  לצרכי מחקר רפואיעתידדור 
 .העמותה

 
להשאיל מיטלטלי או נכסי דלא ניידי , להחלי, לקבל, לשכור, למכור, לקנות .י

 . הדרושי או המתאימי למטרותיה של העמותה
 
או בניצול בצורה אחרת /ומכירה ב, לשת פעולה בפרסו, לנצל , למכור, לפרס .יא

או ביוזמתה /של תגלית או המצאה או תוצאות של מחקרי שנעשו בעזרתה ו
 בתנאי שייקבעו על ידי הועד המנהל ובתנאי שישמרו זכויות ,או באמצעותה/ו

ההמצאה או עבודות המחקר בהתא לתנאי החוק הכללי או , בעלי התגלית
בתוק היות כפופי לתנאי חוזה עבודה , החוק המיוחד המסדיר את זכויותיה

 .דיובתנאי שלא יעמדו בסתירה לכל , או יחסי  שבי עובד ומעביד
 
ולבצע כל פעולה , להחזיק ולהשתמש בכל הכוחות הדרושי והמועילי, קלעסו  .יב

 .ותה א א לא הוזכרו במפורש בסעי זהמ למטרות העכדי
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 חברי העמותה: 'סימ ג
 
 ואשר זכאי  בפקולטה לימודיה מי שסיימו את  א ורק  יהיוחברי העמותה .א .8

שיו ירואי נפקא מינא לעניי זה א ה בעלי  ,"ר לרפואה"ד" האקדמי מטעמה לתואר 
 .'רופא מורשה'של 

 
 .אנשי) שבעה (7מספר חברי העמותה לא יפחת מ . ב 

 
 .הירוב החברי לא יהיו קרובי משפחה בינ, בכל מספר שהוא .ג 

 
מיסי החבר באופ שוט  הנ רק מי ששלמו את , הפעיליחברי האגודה  . ד

 ")חבר פעיל: "להל. (מותהואינ בעלי חוב של הע
, בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית חברי  יהיו חברי העמותה הפעילי .ה

 , בהתא לשאר ההגבלות המפורטות להל, למוסדותיה בחר יכשירי לבחור ולה
 
 קבלת חברי .9
 

 .בה  מיו רישו העמותה בפנקס העמותותפעילי מייסדי העמותה ה חברי  .א 
 

, בעמותה יתחייב לקיי את הוראות התקנופעיל בקש להיות חבר אד המ .ב
יסכי למסירת פרטיו בדיוור ישיר לגופי מסחריי עמ נושאת האגודה 

 . החלטות האסיפה והחלטות הועד המנהליתחייב לקיי את , ונותנת
 
ש מע (אני ": אד החפ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשו זו  .ג

ש סאקלר "מצהיר על היותי בוגר בית הספר לרפואה ע) ודת זהותומספר תע
ומבקש להיות חבר בעמותת הבוגרי של בית הספר , באוניברסיטת תל אביב

מטרות העמותה ותקנונה ידועי . אביבש סאקלר באוניברסיטת תל"לרפואה ע
אני מתחייב לקיי את הוראות התקנו ואת החלטות , א אתקבל כחבר בה. לי

 "יפה הכללית של העמותההאס
 
 כמו ג הבקשה להוציא חבר פעיל מהעמותה,  פעילהבקשה להתקבל כחבר .ד

 .תטופל בהתא לכללי שיקבע הועד  המנהל ותובא להחלטת הועד המנהל
 
 . א לעיל8עונה לדרישות סעי  איננומי שפעיל לא יתקבל כחבר  .ג
 
בלתו נתונה  או אי קהעמותהפעיל של ההחלטה בדבר קבלת המבקש לחבר  .ד

 מבקשרשאי ה, ועד המנהל לקבל את המבקשה סירב . לשקול דעת הועד המנהל
 .והחלטתה תהא סופית, סירוב לפני האסיפה הכללית הקרובהלערור על ה

 
פעיל יהיה חבר , בעמותה בהתא לאמור לעילפעיל אד אשר יתקבל כחבר  .ה

או החלטת האסיפה / ו החלטת הועד על קבלתושנתקבלהבעמותה החל מיו 
 .ולאחר ששיל את מסי החבר, לעיל' ק ד"הכללית כאמור בס

 
 זכויות וחובות חבר העמותה .10
 

עמותה זכאי להשתת ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד  בפעילחבר  .א
  הכל ,עד המנהל או לועדת הביקורתוהוא זכאי לבחור  ולהיבחר לו. בכל הצבעה

 .בתקנו זה לאמור ובכפ
 
 .הנות משירותיהיעמותה זכאי להשתת בפעולות העמותה ולפעיל בחבר  .ב
 
 
 
 
 



 ד ארקי"לאחר תיקוני עו
 

 2004 מאי 13 חמישי יו     
 

4

 
 פקיעת החברות .11
 

 :בעמותה תפקעהפעילה החברות  .א 
   
 .במות החבר )1  

 
 ועד שלושי יווהודעת פרישה בכתב תינת ל. בפרישתו מ העמותה )2  

 .מראש
 

 .להלעל פי האמור , בהוצאתו מ העמותה )3
 

מ פעיל להחליט על הוצאת חבר , לפי הצעת הועד, האסיפה הכללית רשאית .ב
 :העמותה מאחד הטעמי הבאי

 
 .החבר לא קיי את הוראות התקנו או החלטה של האסיפה הכללית )1 

 
 .תקנוהחבר פועל בניגוד למטרות העמותה או שהוא פועל בניגוד ל )2 

 
 .יש עמה קלושפלילית  בעבירה הורשעהחבר  )3
 
 

מ העמותה אלא לאחר שנת לו פעיל לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר  .ג
יוכל החבר הפעיל להעלות ,  בנוס.הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו

 .השגותיו בפני מליאת האסיפה
 
 

  פעילמת הודעות לחבר .12
 

י "תינת לו בכתב עעיל פהתראה והודעה אחרת של העמותה לחבר , דרישה, הזמנה
לפי בקשת החבר . מסירה ביד או תישלח בדואר רגיל אל מענו הרשו בפנקס החברי

 .בכתב תשנה העמותה את מענו הרשו בפנקס החברי
 
 
  מוסדות העמותה:' סימ ד

 
 האסיפה הכללית .13
 

 כללי .א 
 

 חברי העמותההמוסד העליו של העמותה היא האסיפה הכללית של  )1  
 .שתתכנס לפחות אחת לשנה ,הפעילי   

 
   
 תפקידי האסיפה הכללית וסמכויותיה .ב
 

 . ותדו בה המנהלו על פעולות הועדשבתשמע די וח )1 
 

 תדו בדי וחשבו הכספי ובמאז שהגיש לה רואה חשבו העמותה )2 
 .ותחליט על אישור   

 
 .ועד המנהלי ה"תדו ותאשר תכנית עבודה שנתית שהוכנה ע )3 

 
 .י הועד המנהל"שהוכ ע, י לעמותהתדו ותאשר תקציב שנת )4

 
 . להל14  להוראות סעיפובכ, תבחר את הועד המנהל )5
 
 .כל פע לתקופה של שנה אחת, ח שיבקר את ספרי העמותה"תבחר רו )6
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תבחר מתוכה שלושה חברי פעילי שישמשו ועדת הביקורת של  )7

 . העמותה
 
יבקשו להעלות הפעילי בכל נושא שעשירית מחברי העמותה תדו  )7

 יו לפני כינוסה ושרוב 14ר העמותה שתתקבל "בפניה בהודעה בכתב ליו
 . כי ה מעונייני לדו בוהחברי הנוכחי באסיפה יצביעו

 
 .ר האסיפה הכללית"י יו"בכל נושא שיועלה עתדו  )8
 
 

 מני .ג
 

לפחות ,  פעילי הודעה שתשלח לכל חבר"אסיפה כללית שנתית תכונס ע )1
 לעניי זה . וסדר יו לאסיפהמקו, שעה, תציי יומראש ו ימי 10

לכל חברי האגודה הפעילי או בפקס יראו משלוח הודעה באינטרנט 
 .כמספקת

 
בי בעצמ ובי באמצעות , אסיפה כללית לא תיפתח א לא נכחו בה )2

היה מני זה .  הפעיליי העמותהלפחות רבע ממספר חבר, מיופה כוח
רשאית היא להמשי בדיוניה ולקבל החלטות , נוכח בפתיחת האסיפה

 .א א פחת מספר הנוכחי בהמש הישיבה
 
יראו את ,  האמור תו שעה מהזמ הנקוב בהזמנהילא נתכנס המני )3 

לאותה שעה , בשבוע ימי, ללא צור בהזמנה נוספת, האסיפה כנדחית
, באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחי רשאי לדו ולהחליט. ובאותו מקו

 .יהיה מספר אשר יהיה
 

 
 

 
  האסיפה הכללית יושב ראש .ד
 

 .מנהל של העמותהר הועד ה"יויושב הראש של האסיפה יהיה  
 
 החלטות .ה
 

זולת א החוק (בלו ברוב קולות של המצביעי קהחלטות האסיפה הכללית ית 
רשאי יושב ראש , קולות שקוליההיו ). או תקנו זה דרשו רוב אחר לקבלתו

 .האסיפה להכריע
 
 פרוטוקול .ו

 
של ר ועדת הביקורת "י יו"וע, ר האסיפה"י  יו" ע  פרוטוקול האסיפה ייחת 

ניהולה , לכשרות כינוס האסיפה,  ומשנחת יהיה ראיה לכאורה לתוכנו,העמותה
 .וקבלת החלטותיה

 
 יאסיפה כללית שלא מ המני .ז
 

 .הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מ המניי )1 
י לפי דרישה בכתב יהועד המנהל חייב לכנס אסיפה כללית שלא מ המנ

 של היוע המשפטי של העמותה, ח העמותה" של רו,של ועדת הביקורת
 .או של עשירית מכלל חברי העמותה

 
 תכונס בכפו למת הודעה מראש לכל יאסיפה כללית שלא מ המני )2

מקו וסדר יו , תו ציו מועד, ימי מראש) 5(לפחות פעיל חבר 
 .לאסיפה

 



 ד ארקי"לאחר תיקוני עו
 

 2004 מאי 13 חמישי יו     
 

6

 
 
 

 פרוק מרצו .ח
 

טעונה ההחלטה רוב של שני , מרצובמקרה בו תבקש העמותה להחליט על פרוק  
י מ המצביעי באסיפה כללית או אסיפה שלא מ המניי שעליה ניתנת שליש

תו ציו העובדה שיוצע באסיפה ,  יו מראש21לכל חברי העמותה ההודעה של 
 .להחליט על פירוקה

 
 
 
 
 אביבהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תלנציג  .ט
 

: להל(הדקא או נציגו יהיה ב אבירסיטת תלהפקולטה לרפואה באוניבנציג  
 ")נציג הפקולטה"

ג א , רשאי להשתת כמשקי בכל ישיבות האסיפה הכלליתנציג הפקולטה 
 . א לא יהיה בעל זכות הצבעה, או חבר פעיל בה/איננו חבר ו

 
 

 הועד המנהל .14
 

 כללי .א
 

 ענייניה ואת והוא ינהל את,  הנו הגו המנהל של העמותההועד המנהל )1
 .יבצע את מטרותיה ויוציא לפועל את החלטותיה, עסקיה

 
כפי שנקבעה , מדיניות העמותהל יפעל בהתאשל העמותה הועד המנהל  )2

 משרה יונושא מוסדותיו ויפקח על ביצועה באמצעות , י האסיפה"ע
 .לרבות נושאי משרה בשכר, אחרי בעמותה

 
 מספר החברי .ב
 

עד אשר יקבע אחרת . נהל יקבע בהחלטת האסיפה הכלליתמספר חברי הועד המ 
 . חברי7הועד המנהל ימנה , י האסיפה הכללית"ע

 
 ר הועד המנהל"יו .ג

 
, ה הפעילי של האסיפה הכלליתיבחר מבי חבריר הועד המנהל י"יו )1

 .בכינוס השנתי של האסיפה
 .ר העמותה ולחברי הועד המנהל ייערכו אחת לשנה"הבחירות ליו 

 
או תפעולית /הנושא משרה ייצוגית ולא ייבחר אד , ר הועד המנהל "ליו )2

 .אביבאו באוניברסיטת תל) י"הר(בהסתדרות הרפואית בישראל 
 

 חברי הועד המנהל .ד
 
י " עה הפעילי של העמותהיר מתו חביבחרו, חברי הועד המנהל  )1

 .בכפו להוראות פרק זה, האסיפה הכללית הרגילה
  

 , עד לבחירת חברי הועד המנהל הראשו על ידי מייסדי העמותה )2           
מייסדי העמותה כחברי הועד המנהל יכהנו , כמתחייב מהוראות פרק זה

 .הזמני
 

. ר הועד המנהל דינה כדי התפטרות הועד כולו"התפטרותו של יו )3
יתקיימו , בחירות חדשות ליושב ראש הועד המנהל ולחברי הועד המנהל
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או , ר הועד" יו ממועד מכתבו של יו21סיפה הכללית בתו בא
  .מהתפטרותו של הועד

 
. יכולה האסיפה לקבל החלטה על העברת הועד המנהל מתפקידו, בנוס ) 4

 תבחר האסיפה ,  מתפקידוה האסיפה הכללית להעביר את הועדהחליט
   יו21ער בתו ישת, בישיבה הראשונה שלה , ועד מנהל אחרבור "יוב

' הכל בכפיפות לאמור בסעי ד   לאחר שהועבר הועד הקוד מתפקידו
 .זה

 
. האסיפה הכללית רשאית להחליט על העברת חבר ועד מסוי מתפקידו )5

והאסיפה הכללית תבחר , שארו שאר חברי הועד בתפקידיבמקרה זה י
 .מתו החברי הפעילי, ר אחר במקו החבר שהועבר מתפקידובחב

 
 
ייבחרו בהלי נפרד של , וחבריה,  ועדת הביקורת של העמותהר"יו )6

 .י האסיפה הכללית"בחירות ע
ידווח לאסיפה הכללית על ממצאיו בכל אסיפה ר ועדת ביקורת "יו )7

 .שנתית
 

 תקופת הכהונה .ה
 

היבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית יו הועד המנהל יכה מ )1
לנדרית או לאחר שהועד המכה בחלו שנה ק, אחרת תבחר ועד חדש

בחר יחבר הועד המנהל היוצא יכול לה.  לפי המוקד–הועבר מתפקידו 
 .ועד המנהל החדשול

 
ר הועד לכנס אסיפה כללית שלא מ "האמור לעיל רשאי יוכל על א  )2

 .י לש בחירת ועד מנהל חדשיהמנ
 
עה בכתב חבר הועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הוד )3

 ימי ממועד 7ההתפטרות תכנס לתוקפה תו . לחברי הועד המנהל
 .קבלת ההודעה

 
חבר הועד המנהל יחדל לכה א הוכרז פסול די או פושט רגל או א  )4

 .ייחס לו עבירה פלילית שיש עמה קלומהוגש לבית משפט כתב אישו ה
 
 

 השלמת הועד המנהל .ו
 

 למנות המנהל הנותריחברי הועד רשאי , נתפנה מקומו של חבר הועד המנהל
, עד המנהלואו אד הכשיר להתמנות כחבר ה/אחר של העמותה ופעיל חבר 

עד למינוי כזה רשאי תו ש, לחבר הועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה
 .עד מנהלוהנותרי להמשי לפעול כו

 
 ישיבות הועד המנהל .ז
 

 ,ההזמנה לה, את מועד ישיבותיוהועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו  )1 
 . הדרוש בה ודר ניהוליהמני    

 
תכונס ישיבת ועד מנהל בכל מקרה , מבלי לגרוע מ האמור לעיל )2 

 . יבקש זאתאביבשדקא הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל
 

 בכל ללא זכות הצבעה,  יהיה  רשאי להשתת כמשקיהפקולטהנציג  )3
 .ישיבת הועד המנהל

 
 החלטות .ח
 

 היו הקולות. החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעי )1 
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ר אותה "יו, יעדרוובה, ר הועד המנהל"תכריע דעתו של יו, שקולי
 .ישיבת ועד מנהל

 
בי , יכול שתתקבל ג שלא בישיבת הועד,  חברי הועד המנהלכלהחלטת 

 .בכתב ובי באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני
 

 
 
 פרוטוקול .ט
 

וישמר באופ שנית יהיה , הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו
 .לכל אחד מחברי העמותה לעיי בה

 
 זכויות חתימה/ זכות הייצוג .י
 

הועד המנהל רשאי להסמי שניי או יותר מבי חבריו או אחד מחבריו ביחד ע 
,  מסמכי שיחייבו אותהותה עללחתו בש העמ, נושא משרה מטע העמותה

 . פעולות שה בתחו סמכותוולבצע בשמה
 

  המנהלסמכויות הועד .יא
 

עד המנהל יהיו כל הסמכויות הביצועיות של העמותה אלא א כ ולו )1
 .י האסיפה הכללית"ע, כול או חלק, זמנית או ללא הגבלת זמ, הוגבלו

 
 אשר ישמש דעד המנהל אר הועד המנהל רשאי למנות באישור הו"יו )2

מש כהונתו ותנאי העסקתו של ,  תפקידיו.כמנהל הכללי של העמותה
ר הועד המנהל באישורו של הועד "י יו"המנהל הכללי יקבעו בכתב ע

 .עד המנהל וחייב לבצע את החלטותיווהמנהל והוא יהיה כפו לו
 

 ביקורת על ענייני העמותה .15
 

בחר רואה חשבו שיבקר את ענייני מותה תשנתית של העהכללית האסיפה ה .א
 . במהל אותה שנהעמותהה

 
ח "מסמכי ופנקסי העמותה וימציא ממצאיו בדו, רואה החשבו יבקר את פעולות .ב

 .לאסיפה הכללית השנתית של העמותה, בכתב
 
 במהל בקר את פעולות העמותהת ש,  ועדת ביקורתסיפה הכללית תבחר אה .ג

 .ת הביקורת למנות ג מבקר פני לעמותה רשאית ועד.אותה שנה
 
 .אביבהאוניברסיטה של אוניברסיטת תלהעמותה תהא נתונה לביקורת מבקר  .ד
 

 יוע משפטי .16
 

 . שוט לעמותהיית ייעו משפטיש, הועד המנהל ימנה יוע משפטי 
 

 פעילות העמותה: 'סימ ה
 

 כספי הו ונכסי .17
 

כשנכסי העמותה והכנסותיה משמשי א , ונת רווחהעמותה הינה מוסד ללא כו .א
, היא בי חבריהשורק למטרותיה וחלוקת רווחי או טובות הנאה בכל צורה 

 .אסורה
 
 .העמותה תתנהל באופ שהוצאותיה לא יעלו על הכנסותיה .ב
 
 .העמותה לא תתוקצב בתקציב המדינה ולא תהיה גו נתמ על פי חוק התקציב .ג
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 .או טובות הנאה לחברי העמותה/ל חלוקת כספי  וחל איסור ע .ד
 
כל הוצאת כספי העמותה וכל התחייבות כספית של העמותה תחייב לפחות שתי  .ה

 14י הועד המנהל על פי האמור בסעי "חתימות של אנשי שיוסמכו לכ בכתב ע
 .לעיל' י

 
 הנאמנות כספי העמותה כל הונה וכל נכסיה יוחזקו על ידה בנאמנות לפי חוק .ו

 .לטובת מטרותיה
 
 .הועד המנהל יקבע כללי לניהול הכספי של העמותה ולהשקעת כספי העמותה .ז
 
 ללוות כספי ובלבד שיהיו לה ,בהתא להחלטת הועד המנהל, העמותה רשאית .ח

. מקורות מימו לפירעונ ובלבד שס כל ההלוואות לא יעלה על שווי נכסיה
יה לשעבד נכס מסוי להבטחת החזר הלוואה מבלי לגרוע מהאמור נית יה

 .שועבד נרכש בכספי אותה הלוואה עצמהמסוימת אשר הנכס המ
 

 העמותהשימוש בש  .18
 

העמותה תשתמש בכל פעילותיה והתכתבויותיה בשמה המלא וזאת על מנת להדגיש את 
 .אביבממוסדות אוניברסיטת תלהיותה גו נפרד ומובח 

 
 הפירוק העמות: 'סימ ו

 
 דרכי הפירוק .19
 

 .פירוקה של העמותה יהי פירוק מרצו או פירוק לפי צו של בית המשפט .א 
 

. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק מרצו ועל מינוי מפרק או מפרקי .ב
שעליה ניתנת לכל , ההחלטה טעונה רוב של שני שלישי מ המצביעי באסיפה

 תו ציו  העובדה שיוצע באסיפה להחליט  ימי מראש21חברי העמותה הודעה 
 .על פירוק העמותה

 
 נכסי לאחר פירוק .20

  
 לא יחולק רכוש זה בי, פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא נשאר רכוש 

במידה והפקולטה לרפואה לא מעוניינת לקבל את . פקולטה לרפואהחבריה אלא יועבר ל
לפקודת מס ) 2 (9כמשמעותו בסעי " מוסד ציבורי "רכוש יועברו הנכסי ל/ הנכסי 

המוסד הציבורי אשר קיבל את . ר האסיפה הכללית"יולפי בחירת ) חדש  נוסח(הכנסה 
 .הציבורעבור ולטובת , בו למטרות דומות   הרכוש ישתמש

 
  

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 


