מידעון אלקטרוני לחברים ,נובמבר 2022
ידוע והזמנה לאסיפה כללית מיוחדת ,יום ד' 7.12.2022 ,בשעה .18:30
חברי עמותת ליל"ך ,אשר שילמו דמי חבר לשנת  ,2022מתבקשים ומוזמנים להתכנס לאסיפה כללית
מיוחדת ,ביום ד' 7.12.2022 ,בשעה  .18:30האסיפה תתקיים בכינוס זום בקישור אשר יפורסם באתר
העמותה ביום האסיפה החל מהשעה .10:00
מטרת ההתכנסות הינה שינוי נדרש בתקנון העמותה לשם התאמתו לדרישות החוק לצורך הכרה
בעמותה כמוסד ציבורי כמשמעו בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף  46לפקודת מס
הכנסה ,במטרה להקנות לתורמים לעמותה ,חיצוניים וחברי עמותה ,הטבת הנחה ממס לפי פקודת
המיסים .השינויים המוצעים בתקנון העמותה הינם כדלקמן:
סעיף  21לתקנון :העברת נכסים עודפים
המקור" :פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת
בעלת מטרות דומות".
השינוי"" :פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר,
בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת המס ,ולא יחולקו בין חבריה".
אימוץ סעיף  :22שונות
"נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא ,בין
חבריה ,אסורה".

ההצבעה באסיפה הינה אישית  .זכות ההצבעה אינה ניתנת להעברה ,אלא באמצעות יפוי כח שיועבר
לא יאוחר מהשעה  10:00בבוקר ביום ההצבעה למשרדי העמותה בכתובת
.lilach19office@gmail.com
נוכחותכם חשובה מאוד!

פרטי קשר

טלפון03-6730577 :
פקס03-6730582 :
lilach19office@gmail.com
מענה לשיחות טלפון
ימים א'-ה' – 09:00-12:30

וועד עמותת ליל"ך

הזדמנות חשובה למאחרים בתשלום דמי החבר של שנת 2022
כל פעילות העמותה היקרה שלנו ליל"ך ,נשענת על תשלום דמי החברים.ות ,שמתמידים לעשות זאת
עשרות שנים או שנים! .חברות.ים שטרם שילמו את דמי החבר השנה ,אנא עשו זאת בחודש שנותר!
)המעוניינים ,יכולים לשלם כבר ברצף על שנתיים של  ,2022ו.(2023-
ניתן לשלם באתר לילך ,או בכרטיס אשראי למשרד ,03-6730577 ,בהעברה בנקאית או צ'ק.

https://www.lilach.org.il/

הזמנה לסרט ״הטיסה האחרונה הביתה״ ופנל של ליל"ך ,בפסטיבל סולידריות.
פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם בסינמטק של תל אביב ,שילב בתוכנית הקרנה של סרט על
התמודדות עם סיום החיים .הסרט יוקרן בשבת ה 3/12-בשעה  .11:30הסרט עוסק בהחלטתו של אלי
טימונר ז"ל לסיים את חייו לאחר התמודדות עם מחלה קשה .הבמאית היא ביתו ,אונדי טימונר ,עטורת
פרסי קולנוע .הסרט מראה את החסד שיכול להפציע גם בהתמודדות לקראת המוות.

לסרוק בנייד לפרטים

לאחר הסרט יתקיים פנל של ליל"ך ,בהשתתפות ד"ר ענת מאור ,חגית סלם והרב דובי אביגור.
לינק לסרטו בקובץ המצורף למדעון ,וחברים.ות ליל"ך המעוניינים להזמין כרטיס ,זכאים להנחה.

מצורפת הזמנה לסרט "הטיסה האחרונה הביתה" והזמנה
נוספת בהנחה לחברי ליל"ך למופע של אמל ופיראס.

כתובת :רח׳ שאול המלך  ,6דירה ,5
קרית אונו5565410 ,

