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ישראל בשביל אופניים (ע"ר)  
 

")העמותה(להלן: " 580272359מס' עמותה:   

 

ת ק נ ו ן  
 

 

1. מטרות העמותה:    

 

1.1 לקידום תחבורה בת קיימא, בכלל ותחבורת אופניים ותרבות האופניים, העמותה פועלת ותפעל   

ם ואיכות בפרט, על מנת להגביר את הבטיחות בדרכים, לשם שיפור בריאות ציבור, איכות החיי

הסביבה ולמען צמצום הפערים החברתיים.   

 

1.2 , לפחות, מחבריה הרשומים 51%מטרות העמותה לא ישונו, אלא באסיפה כללית בה ישתתפו   

מהנוכחים באסיפה. 2/3של העמותה וברוב של   

 

 

2. החברות בעמותה:    

 

2.1 חבר העמותה.ניתן יהיה לפעול במסגרת העמותה בשני אופנים: כתומך העמותה או כ    

 

2.2 העמותה, יכול לשמש כל אדם המזדהה עם מטרות העמותה, מכיר את פעילותה ומעוניין  כתומך  

לתמוך בפעילותה, בדרך זו או אחרת.  

 

2.3 הרישום כתומך העמותה יכול ויתבצע באמצעות אתר האינטרנט של העמותה, או בכל דרך   

אחרת.  

 

2.4 העמותה, כחבר בצוותי עבודה ו/או בכל דרך אחרת, יקבל תומך העמותה יוזמן להשתתף בעבודת   

את פרסומי העמותה המקוונים ויוזמן להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה, אף כי נוכחותו 

הוא לא יהיה זכאי להצביע , לא תחשב במסגרת דרישת הנוכחות המזערית באסיפות הכלליות

יהיה רשאי להביע דעתו במהלכן., אך במהלכן  
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2.5 העמותה, יכול לשמש כל אדם המזדהה עם מטרות העמותה, אשר התחייב לנהוג עפ"י  חברכ  

תקנון העמותה ולשלם את דמי החבר בעמותה, כפי שיקבעו מעת לעת בהחלטת ועד העמותה.  

 

 

 

 

2.6 המבקש להתקבל כחבר בעמותה, יגיש בקשה להתקבל לחברות בנוסח הבא:    

 

___ (שם מלא, מען מלא, מספר זיהוי/מספר "אני הח"מ ________, ___________  

דרכון ) מבקש להיות חבר בעמותה.   

 

אני מצהיר כי אני תומך במימוש מטרות העמותה, כמוגדר בתקנונה ומזדהה עימן.    

 

אני מצהיר כי קראתי את הוראות תקנון העמותה, אני מסכים עימן במלואן וכי, אם   

ם את הוראות התקנון, את החלטות האסיפה אתקבל לחברות בעמותה, אני מתחייב לקיי

הכללית ואת החלטות ועד העמותה (לרבות תשלום דמי החבר)."  

 

2.7 המבקש להתקבל לחברות בעמותה, יחתום על הוראה לחיוב חשבון ו/או על הוראה לחיוב כרטיס   

ם אשראי ו/או יסדיר את תשלומיו לעמותה בכל דרך אחרת עליה החליט ועד העמותה לשם תשלו

דמי החבר בעמותה.  

 

2.8 הסמכות לאשר את מועמדותו של המבקש להיות חבר העמותה, או את דחיית בקשתו, נתונה בידי   

הועד.  

 

2.9 ימים מהיום בו הוגשה המועמדות, יתקבל המועמד לחברות,  60לא החליט הועד בבקשה בתוך   

ו 2.6אם עמד המועמד בתנאי ס.ק.  ה.לעיל ובכפוף לתקופת אכשר 2.7 -  

 

2.10 תקופת האכשרה תמשך שנה אחת מיום הגשת הבקשה למועמדות, במהלכה לא תוקנה לחבר   

החדש זכות הצבעה באסיפות הכלליות של העמותה ולא הזכות לבחור ולהבחר לועד העמותה 

ולוועדת הבקורת.  

 

2.11 ו של כל בדיקה של מועמדות - בכל עת –לבצע  - מכל סיבה וטעם –לוועד העמותה תהא הזכות   

.לדחות את בקשת החברותו פונה שמועמדותו לא נדונה על ידי ועד העמותה קודם לכן  
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2.12 .ועדת הביקורתדחה הועד בקשת חברות, כאמור, רשאי המועמד לערור על הסירוב לפני     

 

2.13 מובהר כי הטעמים לדחיית בקשה להתקבל לחברות בעמותה יהיו אותם הטעמים לפקיעת   

יים המחוייבים.חברות, בשינו  

 

2.14 , 2.12בערעור לפי ס.ק.  ועדת ביקורתעד לקיום ישיבת ממועד בו החליט הועד בקשת חברות ו  

תהא חברותו של הפונה על תנאי, אך הוא יהיה חייב בקיום כל התחייבויותיו.  

 

2.15 את על פי תנאים שיקבע הועד עצמו וז חברים של כבודועד העמותה יהיה רשאי לקבל לעמותה   

כהוקרה על תרומתם לקידום מטרות העמותה.  

 

חברים של כבוד לא יהיו חייבים בכל חובה המוטלת על חברי העמותה ולא יוקנו להם זכויות 

החברים.  

 

 

:פקיעות חברות  

 

2.16 החברות בעמותה פוקעת:    

 

בגמר פירוקו; –במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד  2.16.1    

 

ה; בפרישת החבר מהעמות 2.16.2    

חבר המבקש לפרוש מהעמותה ימסור לועד הודעת פרישה בכתב שלושים ימים     

מראש;   

 

  2.16.3 בהוצאת החבר מן העמותה.   

 

2.17 להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד הטעמים הבאים:תוקנה הסמכות וועד המנהל ל    

 

  2.17.1 יו לעמותה משך שלושה החבר לא שילם לעמותה את מגיע לה ממנו ו/או פיגר בתשלומ 

חודשים, לפחות;  

 

  2.17.2 החבר לא קיים הוראה מהוראות התקנון, או לא קיים החלטה של האסיפה הכללית ו/או  

של ועד העמותה;  
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  2.17.3 החבר פעל, או פועל בניגוד למטרות העמותה ובפעולותיו הוא עלול לפגוע בעמותה,  

בסיכוייה לממש את מטרותיה, או בחבריה;  

 

  2.17.4 ) כי ביצועה 1עדת הביקורת של העמותה קבעה (והחבר הורשע בבית משפט בעבירה ו 

של אותה עבירה אינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות החבר על פי תקנון זה ועם 

) שאילו נעברה העבירה בטרם הגיש החבר את מועמדותו 2מטרות העמותה, או (

הועד מקבל את המועמד לחברות .לא היה  –לחברות ולועד היה ידוע אודותיה   

 

 

 

2.18 לא יוציא הוועד חבר מן העמותה, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו   

ו 1לפניו, ולא יציע הועד להוציא חבר מהעמותה מהטעמים האמורים בס.ק.   2.17של סע'  2 -

לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.  

 

2.19 לערור על הסירוב לפני ועדת  חברכאמור, רשאי הלהוציא חבר מן העמותה, הועד החליט   

.הביקורת  

 

2.20 האמור לעיל, לגבי הוצאת חבר מחברותו בעמותה יחול, בהתאמה, גם על הוצאת תומך   

מחברותו בעמותה.  

 

 

3. :זכויות וחובות של חבר    

 

3.1 ותה וליהנות משירותיה.חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמ    

 

3.2 חבר זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.    

 

3.3 חבר זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולועדת הביקורת.    

   

3.4 על כל חבר בעמותה לשלם לעמותה את דמי החבר במועדם ובמלואם.    

 

3.5 תיהם, כישוריהם ואמצעיהם למען הגשמת מטרות חברי העמותה יעשו כמיטב יכולתם, כישרונו  

העמותה ופעילותה השוטפת.  
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4. האסיפה הכללית:    

 

4.1 האסיפה הכללית  היא הפורום הכולל את כל חברי העמותה, מלבד חברים של כבוד.    

 

4.2 אסיפה האסיפה הכללית תכונס, פעם אחת לשנה, לפחות, לכינוס שנתי קבוע (להלן, ביחד: "  

").ילהכללית רג  

 

4.4 יומה, שעתה ומיקומה המדויקים של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.     

 

4.5 מראש ותציין יום, שעה, יום  21אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות   

מקום וסדר יום לאסיפה.  

 

 

 

4.6 ועדת הביקורת, תדון  אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות  

בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת, 

בכפוף להוראות מיוחדות אשר בתקנון זה.  

 

4.7 ממספר חברי העמותה, יהיה חייב הוועד ית עשירעל פי דרישה מנומקת בכתב, החתומה בידי   

וחד שלא מן המניין שיתקיים לא יאוחר מאשר שלושה לכנס את האסיפה הכללית לכינוס מי

").אסיפה כללית שלא מהמנייןשבועות מיום קבלת הדרישה (להלן: "  

 

4.9 לפחות, מחברי הועד, יהיה חייב הוועד לכנס  מחצית  על פי דרישה מנומקת בכתב, חתומה בידי  

התאמה.וב 4.7 את האסיפה הכללית לכינוס מיוחד, כאמור, על פי הוראות ס.ק.  

 

4.10 סדר יומה של אסיפה כללית שלא מהמניין, כאמור, יקבע על פי נוסח נימוקי הדרישה.    

 

4.11 אסיפה כללית (רגילה, או שלא מהמניין) לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספרי חברי   

העמותה;    

 

קבל החלטות אף היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, תהא האסיפה רשאית להמשיך בדיוניה ול 

אם פחת מספר הנוכחים במהלך קיומה של האסיפה.  
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4.12 לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לקיים את   

האסיפה, לדון ולקבל החלטות, יהיה מספרם אשר יהיה, בכפוף לקבוע להלן:  

 

  4.12.1 בלו, יופץ בין חברי העמותה, בתוך פרוטוקול האסיפה, הכולל את ההחלטות שהתק 

שבוע מיום קיומה.  

 

  4.12.2 ממספר חברי העמותה, יהיה חייב הועד לכנס את  יתעשירלפי דרישה החתומה בידי  

האסיפה הכללית למועד נוסף, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות מיום קבלת הדרישה 

טה שהתקבלה ובכינוס זה תהיה רשאית האסיפה לאשר, לקבל, או לשנות כל החל

במניין חסר.  

 

ימים מהיום בו הופץ הפרוטוקול, תהפוכנה  10לא נתקבלה דרישה, כאמור, כי אז, מקץ 

ההחלטות  שהתקבלו באסיפה לחלוטות.  

 

4.13 יו"ר הועד ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.    

 

4.14 ו בתקנון החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת  אם באיזה דין, א  

זה, נקבע רוב אחר לשם קבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.  

 

4.15 הועד יוודא כי ינוהל פרוטוקול בכתב של האסיפה.    

 

 

5. הועד:    

 

5.1 ועד העמותה יבחר על ידי האסיפה הכללית מבין חברי העמותה.    

 

, לפחות, לכל מין.%40בועד העמותה ישמשו בני שני המינים,  1.5.1    

 

אם יתברר מספירת הקולות בבחירות לועד, כי לא ניתן ייצוג מתאים, כאמור, יועדף בן   5.1.2

המין שלא קיבל ייצוג מספיק על פני בן המין שקיבל ייצוג עודף, אף אם בספירת 

הקולות הצביעו בעדו פחות חברים.  
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5.2 להנחיות והוראות של האסיפה, על פי תקנון  ועד העמותה ינהל את העמותה ניהול שוטף, בכפוף  

זה ובכפוף לדיני מדינת ישראל.  

 

5.3 ועד העמותה למנות מנכ"ל לעמותה, לקבוע את תנאי עבודתו ושיעור שכרו, למסור לו בסמכות   

הוראות והנחיות בקשר למילוי תפקידו וכן, לפטרו, להחליפו באחר ולממש כל סמכות נלוויית 

יות הללו.ו/או הנובעת מהסמכו  

 

5.4 בכפוף לאמור לעיל, לועד יהיה הכח והסמכות להתחייב בשם העמותה לכל דבר ועניין ו/או   

להסמיך את המנכ"ל לעשות כן, ולהורות על ביצוע כל פעולה שתראה לו לשם קידום מטרות 

העמותה ויישומן.  

 

5.5 הכללית אך לא יהיה פחות מ מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה   ולא יותר מ חמישה - - 

11.  

 

5.6 , בכפוף לקבוע להלן:בחר בכינוס האסיפה הכללית הרגילה ויכהן עד שיבחר ועד חדשיהועד י    

 

חברי הועד יבחרו לשתי קדנציות. 5.6.1    

 

  5.6.2 ם, בכל פעם בו יתקיימו בחירות לועד, יבחרו שליש מחברי הועד ושני השלישים הנותרי 

ימשיכו בכהונתם.  

 

  5.6.3 חברי הועד שיוחלפו יהיו שליש מחברי הועד שכיהנו בועד את פרק הזמן הארוך ביותר  

מבין כל חבריו ו/או השלימו כהונה בת שתי קדנציות.  

 

 

5.7 חבר ועד יוצא יכול להבחר לועד החדש.    

 

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

 

העדרותו של חבר ועד משלש ישיבות ועד רצופות, או מחמש ישיבות ועד במהלך שנה אחת,   5.9

ללא מתן הסבר לכך, תחשב כהודעת התפטרות של חבר הועד מחברותו בועד העמותה.  

 

5.10 ועדת הביקורת, תהיה רשאית, בכל פניית האסיפה הכללית, מיזמתה, או על פי פניית הועד, או   

עביר חבר ועד מכהונתו.עת, לה  
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5.11 נתפנה מקומו של חבר הועד, מכל סיבה וטעם, רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר של   

העמותה לכהן כחבר הועד, עד לאסיפה הכללית הקרובה ועד לבחירת ועד חדש רשאים הנותרים 

להמשיך לפעול כועד.  

 

עד כמה שדבר זה יהיה אפשרי  –הועד ימנה  עד חדש את מי אשר זכה בבחירות כחבר ו -

שנערכו באסיפה הכללית לבחירת הועד המכהן במירב הקולות מבין אלה שלא נבחרו לועד.  

 

5.12 נתפנה מקומם של למעלה ממחצית חברי הועד, יהיה חייב הועד לכנס אסיפה כללית שלא   

מהמניין, על מנת שהיא תבחר בועד חדש.  

 

5.13 ידיו כחבר ועד, רשאים חברי הועד הנותרים, ביוזמת אותו חבר  נבצר מחבר ועד למלא את תפק  

עד שישוב למלא את  או ביוזמת החברים האחרים, למנות חבר עמותה אחר למלא את מקומו,

תפקידו, או לכל יתרת משך כהונתו של הועד.  

הצעה לנוסח אחר:  

ביוזמת אותו חבר   נבצר מחבר ועד למלא את תפקידיו כחבר ועד, רשאים חברי הועד הנותרים,  

שיתרום לעמותה  או ביוזמת החברים האחרים, למנות חבר עמותה אחר למלא את מקומו,

עד שישוב למלא את תפקידו, או לכל יתרת משך כהונתו של הועד., מכישוריו ומנסיונו  

 

במחלוקת בשאלה האם נבצר מחבר ועד למלא את תפקידיו יכריע בית הדין.    

 

5.14 מו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין המזערי הדרוש בהן ודרך ניהולן.הועד יסדיר בעצ    

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפגש הועד לפחות אחת לריבעון, מייד לאחר תום הרבעון 

(בחודש אפריל, יולי וגו').  

 

5.15 ל שני חברי מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי על פי קביעת יו"ר הועד ובאישור ש  

ועד אחרים, יהיה רשאי הועד לקיים כל דיון ולקבל כל החלטה, בדרך של דיון טלפוני ו/או 

בפקס. ו/או באמצעי תקשורת אלקטרוניים (דוא"ל, צ'ט וכיוב') ובלבד שההחלטה תאושר 

בישיבת הועד הקרובה שתתקיים בנוכחות פיזית.  

 

5.16 הכריע בקולו.היו הקולות שקולים יהיה רשאי יו"ר הועד ל    

 

5.17 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.    
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5.18 הועד יבחר ביו"ר מבין חבריו.    

 

5.19 העמותה יהיה רשאי לבחור ולמנות (וכן, לפטר, להחליף ו/או לשחרר מתפקיד) כל אדם מנכ"ל   

או ועדות לנושא משרה ו/או בעל תפקיד, או ועדות קבועות, לטיפול בעניינים מסויימים וכן/

שימונו ויוקמו לשם טיפול בצרכים "אד הוק" ולקבוע את גדר סמכויותיהם, נהלי עבודתם, היקף -

תפקידיהם, היקף עבודתם, שכרם ותנאי עבודתם של כל הללו.  

 

על ידי יבוצע מכל סוג ולכל צורך ומטרה, מינוי ועדות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   

ל.הועד המנהעם בתיאום המנכ"ל   

 

 

6. :ועדת הביקורת    

 

6.1 ).3מספר חברי ועדת הביקורת יקבע בהחלטת האסיפה הכללית אך לא יהיה פחות משלושה (    

 

6.2 חברי ועדת הביקורת יהיו חברי עמותה שאינם חברי הועד.    

 

6.3 ועדת הביקורת תרכיב, או תשמש במליאתה, לפי הצורך, גם כבית הדין של העמותה וכוועדת   

.גופי הביקורת")שלה (להלן, ביחד: "הבחירות   

 

6.4 סמכותם של גופי הביקורת ואופן פעולתם יהיה כמבואר בתקנון הביקורת ובהעדר הסדרה   

על פי הוראות תקנון העמותה ובהתאמה. –פוזיטיבית של עניין זה   

 

 

 

 

 

 

6.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:    

 

יות והבלעדית לפרש את הוראות תקנון זה ונספחיו לבית הדין של העמותה תהיה הסמכות הייחוד

ולדון בכל מחלוקת שתתגלע בין חברי העמותה לבין עצמם ו/או בין חברי העמותה לבין 

מוסדותיה.  
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6.6 חברי העמותה מסכימים לעשות את סעיף זה להסכם בוררות ביניהם, כך שלהכרעות בית הדין   

חוק הבוררות, תשכ"ח יהיה תוקף של פסק דין בוררין מחייב על פי  -1968.  

 

6.7 עד כמה שהדבר אפשרי  –בבית הדין של העמותה יהיה    עורך דין חבר אחד, לפחות, שהוא  -

עד כמה שהדבר אפשרי  –ואם אין בועדת הביקורת חבר כזה, תזמין  פעיל מליאת הועדה  -

.פעיל עורך דיןלהצטרף לדיוני ביה"ד, כחבר נוסף בו, חבר עמותה שהוא   

 

6.8 ת תהיה בעלת הסמכות לארגן כל מערכת בחירות בעמותה ולפקח על קיומה על פי קורועדת הבי  

על פי הוראות תקנון העמותה  –תנאי תקנון זה ונספחיו ובהעדר הסדרה פוזיטיבית של עניין זה 

ובהתאמה.  

 

6.9 פני לועדת הבחירות תהיה הסמכות לדון בערעורי בחירות וערעורים על החלטותיה יובאו ב  

מליאת ועדת הביקורת, אשר להחלטותיה יהיה תוקף של פסק דין בוררין מחייב, כמבואר ב ס.ק. 

דלעיל ובהתאמה. 6.6  

 

6.10 ועדת הביקורת תגיש לאסיפה הכללית הרגילה דו"ח על פעילותה במהלך השנה שחלפה.    

 

 

7.   זכויות חתימה וניהול כספי:  

 

7.1 לגבי בעלי זכויות החתימה מטעם העמותה, חברים בעמותה ועד העמותה יקבע מעת לעת הסדרים   

או שאינם חברים בה.  

 

7.2 כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הועד:    

 

(אחד מחברי אחד ממורשי החתימה מטעמה, העמותה תזוכה זיכוי גמור ובלתי מותנה בחתימתו של 

על גבי חותמתה המוטבעת.הועד, או המנכ"ל)   

 

, בחתימתם של שני חברי ועד, יחדיו, או בחתימתו ובכל סכום וענייןלכל דבר העמותה תחוייב, 

של המנכ"ל יחד עם אחד מחברי הועד, על גבי חותמתה המוטבעת של העמותה.  
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7.3 העמותה לא תיטול הלוואות, לא תיטול התחייבויות מעבר לתקציב שאושר לה ולא תמצא במשיכת   

רים בועד העמותה.יתר בבנק, אלא באישור רוב מוחלט של החב  

 

7.4 העמותה תנהל את ענייניה הכספיים בסניף בנק אחד בלבד ובחשבון בנק אחד בלבד אלא אם ניתן   

לכך אישור רוב מוחלט של החברים בועד העמותה.  

 

 

8. שמירה על טוהר המידות:    

 

שי ו/או העמותה הוקמה וקיימת אך ורק לצורך הגשמת מטרותיה והיא לא תשמש לצורך הפקת רווח אי

יתרון מכל סוג לחבריה  ישירות, או בעקיפין. -  

 

דבר יהיה רשאי לציין את  ,על מנת להסיר ספק, חבר עמותה ו/או כל מי שהיה מעורב בפעילותה

"הפקת רווח" אסורה, הדבר יחשב למעורבותו בפעילות העמותה ואת השגיו בפעילותו עבורה מבלי ש

כאמור.  

 

 

9. הודעות:    

  

9.1 אשר יש למוסרה על פי תקנון זה ניתן יהיה למוסרה במסירה אישית (והיא תחשב  כל הודעה  

שאילו התקבלה מייד עם מסירתה), או באמצעות שיגור דאר רשום (והיא תחשב כאילו התקבלה 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בבית הדאר) לכתובת שצויינה על ידי החבר בעת שהגיש  72מקץ 

באמצעות דאר אלקטרוני לכתובת שצויינה על ידי החבר בעת מועמדותו להתקבל לעמותה, או 

שהגיש מועמדותו להתקבל לעמותה (והיא תחשב כאילו התקבלה רק אם הנמען אישר את 

קבלתה).  

 

9.2 הודעה על קיומן של אסיפות כלליות רגילות, הודעה על קיומה של ישיבת  למרות האמור לעיל,  

ים לעמותה, ישלחו באמצעות דאר אלקטרוני לכתובת ועד העמותה וכן הודעות שעניינן תשלומ

שצויינה על ידי החבר בעת שהגיש מועמדותו להתקבל לעמותה.  

 

9.3 על חברי העמותה ותומכיה ובאחריותם לוודא כי פרטיהם וכתובתם המפורטים בפנקס החברים   

של העמותה הינם מדוייקים ומעודכנים.  
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10. סניפים וארגון מחדש:    

 

, להקים סניפים, להקים כל תאגיד, הועד המנהלהעמותה רשאית, בהחלטה של ראות תקנון זה, בכפוף להו

לנהל כל ארגון ועסק ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.  

 

11. כללי:    

 

11.1 כל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה מפורשת או משתמעת בתקנון זה יוכרע על פי הוראות   

חוק העמותות, תש"םהתוספת הראשונה של  ועל פי כל דין. 1980-  

 

11.2 ניסוח התקנון בלשון זכר נעשה לשם הנוחיות בלבד והוראותיו יחולו בשווה על שני המינים   

כאחד.  

11.3 לכותרת הסעיפים לא תוקנה כל משמעות, פרשנית או אחרת והן נועדו להקלת העיון     

בלבד.    

 

 

12. נספחים:    

 

12.1 עד כמה שהתקבלו  –נספחי תקנון זה    מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם: -  

 

).6.4תקנון הביקורת (סעיף     

 

)6.8תקנון הבחירות (סעיף     

 

 

13. נכסים לאחר פירוק:    

 

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או 

ארגון גג של שוחרי איכות  –על פי קביעת מנכ"ל חיים וסביבה עמותות אחרות בעלות מטרות דומות, 

שתיל.הסביבה, או מנכ"ל   

 

 

14. :הוראות מעבר    
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14.1 הוראות תקנון זה יחולו גם על מי שהיה חבר בעמותה עובר לאישורו של תקנון זה, למעט   

על ההוראה המסמיכה את הועד לבדוק (ולדחות) את מועמדותו של חבר בעמותה שלא תחול 

החברים בה עובר לאישורו של תקנון זה.  

14.2 ו 2.6מובהר בזה כי מי שלא התקיימו בו הוראות סעיפים    לעיל, לא יחשב לחבר  2.7 -

העמותה ערב אישורו של תקנון זה.  

 

14.3 , כקבוע בתקנון זה לעיל, תהיה האסיפה גופי הביקורתהכוללת של  סמכותהמבלי לגרוע מ  

ראות משמעתיות לגבי אופן אכיפת הוראות תקנון זה על מי שהתקבלו הכללית רשאית לקבוע הו

לעיל, הוצאת  2.17לחברות בעמותה טרם כניסתו של תקנון זה לתוקפו, לרבות, כאמור בסע' 

מחברות בעמותה.  


