18.6.12

תקנון העמותה
 .1פרטים כלליים:
שם העמותה " :אזרחים למען הסביבה " )אל"ס( -מס' 580172872
באנגליתCITIZENS FOR THE ENVIRONMENT (CFE) :
 .2מטרות העמותה:
לפעול לקידום נושאי שמירה על איכות הסביבה בגליל ,בארץ ובעולם בכלל ,בעיקר בנושאים הבאים:
איכות מי השתייה ,חיסול מפגעים כמזבלות ,שפכים בנחלים וכו' ,שמירה על אוויר נקי במיוחד באזורים
מתועשים ,הפחתת השימוש ברעלים ,מיחזור וחסכון במשאבים ,שמירה על השטחים הפתוחים וה"ריאות
הירוקות" מניעת זיהום מי הים וחופיו ,מניעת זיהום רעש ,קידום השימוש באנרגיה חילופית.
 .3דרכי מימוש מטרות העמותה:
למען מימוש מטרותיה ,תפעל העמותה באמצעות :חינוך ,הסברה והדרכה ,הגברת המודעות בציבור,
שימוש באמצעי שכנוע שונים כגון מכתבים ,החתמת עצומות ,שימוש בתקשורת ,חשיפה ומניעה של
מוקדי זיהום ומזהמים והבאתם לדין בעזרת תביעות משפטיות ,עידוד הרשויות להקצאת משאבים לנושאי
איכות הסביבה ,הכנת דו"חות ופרסומם ,שינויי חקיקה ובכל הדרכים המקובלות בתחום פעילותה.
 .4חברות בעמותה:
חבר בעמותה הוא  :א .אדם ששילם דמי חברות .או:
ב .מתנדב/מתנדבת שתורמים מזמנם ומהידע המקצועי שלהם לפעילות העמותה.
בנושאים שלהלן יחולו הוראות התקנון המצוי:
א .נוהל הצטרפות לעמותה
ב .זכויות וחובות החבר בעמותה
ג .פקיעת החברות.
מתן הודעות לחבר:
הזמנה ,דרישה ,התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח
בדואר רגיל אל מענו הרשום ב פנקס החברים או לכתובת הדואר האלקטרוני שלו כפי שנמסרה על ידו.
לפי בקשת החבר בכתב או בע"פ תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
 .5האסיפה הכללית:
בעניין זה יחולו הוראות התקנון המצוי למעט סע'  8לתקנון המצוי שיהיה כדלקמן:
מניין :האסיפה הכללית תתקיים בנוכחות שני חברים לפחות ובלבד שהתקיימו כל התנאים להזמנת
החברים כדין.
 .6הוועד המנהל:
בעניין זה יחולו הוראות התקנון המצוי למעט סע'  15לתקנון המצוי שיהיה כדלקמן:
ישיבות הועד :הועד ייפגש לפחות ארבע פעמים בשנה ובידיו תהיה סמכות שלא נתייחדה בחוק
העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית ,או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
 .7ועדת הביקורת:
בעניין זה יחולו הוראות התקנון המצוי לרבות ההוראות לעניין הקמת סניפים וארגונים.

 .8נכסי העמותה :
א.

העמותה הינה עמותה ה פועלת ללא כל כוונת רווח וחל איסור גורף על חלוקת רווחים ו/או טובות
הנאה בין חבריה ועל שימוש למטרות אישיות בתקציבי ונכסי העמותה מטעם מי מחבריה ו/או
עובדיה.
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ב.

אין בבעלות העמותה נכסי נדל"ן כלשהם ו/או נכסים אחרים למעט ציוד משרדי פשוט הדרוש
לפעילותה השוטפת .החל מאפריל  2006העמותה שוכרת משרד בכתובתה שלעיל .כל נכסי
העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה.

ג.

במקרה של פירוק :במידה ופורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו
נכסים/כספים כלשהם ,יועברו לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס
הכנסה ובשום אופן לא יחולקו בין חברי העמותה ו/או עובדיה.

 .9העסקת עובדים:
בנוסף לפעילות של המתנדבים  ,תעסיק העמותה עובדים במספר והיקף הדרוש לפעילות העמותה וזאת
בתמורה לשכר סביר וכמקובל ביחס לעבודה המושקעת על ידם.

 .10מורשי חתימה בשם העמותה:
הועד של העמותה ימנה  3מורשי חתימה מבין חברי הועד ו/או בעלי התפקידים בעמותה ]ובלבד ששניים
מהם לפחות הם חברים בוועד המנהל[ ורק חתימת משותפת של שניים מתוך המורשים הנ"ל תחייב את
העמותה.

 .11כל נושא שלא הוסדר במפורש בתקנון זה יחולו עליו הוראות התקנון המצוי ו/או החוק.
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