
 

 אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל 

 תקנון כללי

 שם העמותה .1

 אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל 

 מטרות האגודה .2

קיום איגוד ליועצים בנושאי סביבה אשר יהווה פורום מוכר ומקור מחייב לחבריו  .א

 , אתיים וכלכליים.משפטייםלנושאים מקצועיים, ערכיים, 

לאת המודעות לשיקולי איכות סביבה בחקיקה, קידום רמת התכנון הסביבתי והע .ב

 בתקינה ובהליכי התכנון. 

גיבוש והצגת עמדה מקצועית וערכית בסוגיות סביבתיות שבסדר היום הציבורי,   .ג

 והצגתה בפורומים מתאימים ובפני הציבור הרחב.

 קידום מעמדם ועצמאותם של היועצים הסביבתיים בהליכי התכנון. .ד

עיים של היועצים הסביבתיים וייצוגם בפני רשויות הגנה על ענייניהם המקצו .ה

 ממלכתיות ציבוריות, מזמיני עבודות והציבור הכללי.

 יום ימי עיון, כנסים והשתלמויות בתחום התכנון הסביבתי.    ק .ו

 .ייזום מחקרים ופרסומים מקצועיים .ז

 יצירת קשרים ופעילות משותפת עם ארגונים דומים בעולם. .ח

 

 חברים באגודה .3

 :חברים באגודהו אלה יהי

 .החתומים על הבקשה לרישומה מייסדי האגודה  .א

 טופסבאגודה כחבר בלהתקבל בכתב  יועץ סביבתי כהגדרתו להלן שהגיש בקשה .ב

  .ובקשתו אושרה ע"י הועד קיבל המלצות משני חברי אגודה ,ועדהשקבע 

 :במצטבר יועץ סביבתי הוא מי שנתקיימו בו שני אלה 

או ראשון לפחות בתחום ההנדסה או במדעים מדויקים הוא בעל תואר אקדמי  (1

 . או הרוח בתחום רלוונטי במדעי החברהו במדעי הסביבה א

עיסוקו  השנים שקדמו להגשת בקשתו 15שנים לפחות מתוך  חמש במשך  (2

 : מאלהאו יותר אחד העיקרי הוא 

עריכת תסקירי השפעה על הסביבה או חוות דעת סביבתיות רב תחומיות  על  -

 .2003-פי תקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה( התשס"ג 

בקורסים העוסקים בתסקירי השפעה על  ההסביבאיכות  בתחום ה הורא -

 .במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"גהסביבה וחוות דעת סביבתיות רב תחומיות 

כהונה בתפקיד מקצועי בשירות הציבורי במסגרתו טיפל בנושאים סביבתיים  -

  .ומייםרב תח

 החברות באגודה תהיה אישית. .ג
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הועד, בהחלטה פה אחד, רשאי לאשר חברות לאדם שלא נתקיימו בו כל התנאים  .ד

 דלעיל מטעמים מיוחדים שירשמו.

 

 עמיתים .5

 :באגודהעמיתים אלה יכול שיהיו   .א

סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי איכות הסביבה במוסדות השכלה גבוהה  (1

 ל"ג.המוכרים ע"י המ

אחד או ב)ב( לעיל שתחום עיסוקו העיקרי הוא  3יועץ סביבתי כהגדרתו בסעיף  (2

  )כגון יועץ אקוסטי, יועץ זיהום אויר וכו'(. יותר מתחומי איכות הסביבה המוכרים

נלווה יחולו החובות החלות על חבר והוא זכאי להשתתף בפעילות האגודה  עמיתעל  .ב

גודה למעט הזכות להצביע באסיפות הכלליות וליהנות מכל הזכויות של חבר א

 ולהיבחר למוסדות האגודה.

יוכל לבקש להתקבל לאגודה באחת החלופות  עמיתמי שזכאי להירשם הן כחבר והן כ .ג

 לפי בחירתו.

 

 זכויות וחובות חברי האגודה .5

פה כללית ויהיה לו קול אחד בכל יזכאי להשתתף ולהצביע בכל אס כל חבר אגודה א.

 ה.הצבע

להכללת נושא ית החבר יפה הכללית. פניכל חבר זכאי להעלות נושא לדיון באס ב.

האסיפה רשאית לדון בנושא שלא נכלל  תעשה  בכתב לועד האגודה.בסדר היום 

בסדר היום אם הסכימו לכך רוב הנוכחים באסיפה  ומספרם של התומכים היה 

 שליש לפחות מחברי האגודה. 

 בחר למוסדות האגודה.יבחור ולהכל חבר באגודה זכאי ל ג.

 רותיה.יהנות משיאגודה זכאי להשתתף בפעולותיה ולועמית בכל חבר  ד.

האספה  תקבעבאגודה יהיה חייב לשלם את דמי החבר כפי שועמית כל חבר  ה.

דמי החבר לשנה הראשונה לפעילות האגודה יקבעו ע"י הועד הזמני שיקום  הכללית.

  להלן. 7.4על פי סעיף 

כללי האתיקה אשר יקבעו כאמור בסעיף באגודה יקפיד למלא אחר ועמית חבר ל כ ו.

 )ה( לתקנון.10

 

 נוהל קבלת חברים .7

 תוגש למזכיר האגודה בטופס שיקבע הועד.עמית בקשה להתקבל כחבר או כ א.

 לועדת הקבלה.המזכיר יעביר את הבקשה  ב.

 פים.ועדת הקבלה רשאית לדרוש מהמבקש ידיעות ופרטים נוס .ג

להחלטת הועד. אישר הועד את עביר המלצתה בחן את הבקשה ותועדת הקבלה ת ד.

   מיום אישור הועד.  לפי הענין עמית הבקשה יהיה המבקש חבר או 
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 פרישה והוצאה של חבר מן האגודה. .7

 "חבר" לרבות עמית –בסעיף זה  

ם של האגודה אגודה רשאי לפרוש מחברותו בה בהודעה בכתב למשרד הרשובחבר  א.

 יום מראש. 30שתימסר 

רשאי הועד להפקיע את חברותו  ,חבר אשר לא שילם את דמי החבר המגיעים ממנו ב.

באגודה לאחר שניתנה לו התראה בכתב והזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו 

 בכתב או בעל פה, כפי שיקבע הועד.

 רים הבאים:האסיפה הכללית רשאית להפסיק חברותו של חבר האגודה במק ג.

 .פעל נגד מטרות האגודה - 

  .פגע בשמה הטוב של האגודה - 

 .נהג באופן שאינו הולם חבר האגודה - 

 .הפר את תקנון האגודה או כללי האתיקה - 

 .הורשע בעבירה שסוגה, חומרתה או נסיבותיה מצדיקים הוצאה מן האגודה - 

פי בקשה של הועד או של לא יוצא חבר מן האגודה על פי ס"ק ג לעיל אלא על  ד.

חברי אגודה לפחות ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו לפני  שלושה 

 האסיפה הכללית.

 

 מוסדות האגודה .8

 כדלקמן: האגודה  האספה הכללית תמנה את מוסדות  7.1

 .יושב ראש האגודה .1

 האגודה. גזבר.מזכיר .2

  .ועד האגודה .3

 ועדת קבלה .4

  ועדת בקורת .5

 ועדת אתיקה .6

 של האגודה. מקצועית.דה מדעיתוע .7

 הועד רשאי להקים ועדות נוספות, קבועות או זמניות. .8

נן ניהול יהחלטותיהן של ועדות שאינן מורכבות מחברי ועד בלבד,  שעני .9

 העמותה, יהיו טעונות אישור הועד. 

אך נבחר שתמה תקופת כהונתו יכול  ,תקופת כהונתם של הנבחרים תהיה שנתיים 7.2

נבחר שתמה תקופת כהונתו ימשיך במילוי תפקידו עד שיתמנה  .להיבחר מחדש

 מחליפו על ידי האסיפה הכללית או הועד לפי הענין.

או חבר בועדת הביקורת  אולםביותר מועדה אחת  האגודה יכול שיהיה חבר חבר  7.3

 .היה חבר  בועדות  אחרותהאתיקה לא יבועדת 

בחרו מייסדי י ,אסיפה הכללית הראשונהבחירת בעלי התפקידים ע"י העד ל 7.4

  , ביו"ר ובמזכיר.גזבר זמניים. ועדב ,האגודה

המחאה, שטר, הסכם וכל התחייבות אחרת בשם האגודה יהיו טעונים חתימת  7.5
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יו"ר האגודה והגזבר גם יחד. נבצר מאחד מהם זמנית למלא תפקידו יקבע הועד 

 ממלא מקום מבין חברי הועד.

  

 

 ליתהאספה הכל .:

 ועד האגודה.על ידי יומה, שעתה ומיקומה של האספה הכללית יקבעו  .א

הודעה באמצעות לפחות אחת לשנה על ידי הועד  סתכונהרגילה האספה הכללית  .ב

. בהודעה יצויינו יום, שעה, מראשלפחות שבועיים ימים ועמית שתינתן לכל חבר 

וא"ל שצוינה לכתובת הד ההודעה תועבר בדוא"ל מקום וסדר היום של האספה.

בטופס הבקשה להצטרפות או לכתובת דוא"ל עליה הודיע החבר בכתב לאגודה 

 .במועד מאוחר יותר

רישום האסיפה תיפתח ע"י יו"ר האגודה או חבר אחר של הועד שיקבע הועד.  .ג

  .הפרוטוקול יהיה בידי מזכיר האגודה

הם ובדין , תדון בהאגודה האספה הכללית תשמע דין וחשבון על פעולות מוסדות .ד

 גיש לה הועד ותחליט על אישורם.יהחשבון הכספי ש

שנתיים או במועד מוקדם יותר ל אחתהאגודה האספה הכללית תמנה את מוסדות  .ה

 וכלל את הנושא בסדר היום. מראשכך  אם התעורר בכך צורך והועד הודיע על

או הוגשה דרישה בכתב של חמישית מחברי האגודה לפחות  יהיו הבחירות למוסדות 

 לחלקם שננקב בדרישה חשאיות.

 ראש האספהיושב ברוב קולות. היו הקולות שקולים יהיה ל החלטות האספה יתקבלו .ו

 .קול נוסף

  .ראש האספהיושב האספה תנוהל על ידי  .ז

 האספה הכללית תחל את דיוניה לאחר שנכחו בתחילת הישיבה רבע ממספר חברי .ח

אך לא פחות  הקטן מבין השניים()לפי  חברי אגודה לפחותחמישה עשר או  אגודהה

. האספה רשאית להמשיך בדיוניה אף אם פחת מספר הנוכחים מחמישה חברים

 ובלבד שנוכחים חמישה חברים לפחות. במהלך הדיונים

 יום ממועד האסיפה. 21 תוךבועמיתיה יופצו בין חברי האגודה האסיפה החלטות  .ט

)א( 43-ו 35, 11פי סעיפים , למעט החלטה לאגודה החלטה החתומה ע"י כל חברי ה .י

   .יראו אותה כהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה כללית, 1870-לחוק העמותות תש"ם

מחברי האגודה לפחות רשאים לדרוש כינוס אסיפה עשירית הועד, ועדת הביקורת או  .יא

 יום מהגשת הדרישה. 45כללית שלא מן המנין וזו תכונס בידי הועד בתוך 

 חבר בעל זכות הצבעה. –, יא "חבר" לענין פיסקאות ה, ו, ח, י .יב
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 מוסדות האגודההרכב  .21

 והגזבר מזכיר האגודה -יו"ר האגודה .א

ו ע"י האסיפה הכללית ויהיו חברי הועד יבחריו"ר האגודה, מזכיר האגודה והגזבר 

 מכוח תפקידם.

 יו"ר האגודה יכהן כיו"ר הועד.

 ועד האגודה .ב

אשר יבחרו נוספים חברים לושה בר, ושגז.את יו"ר האגודה, המזכירהועד יכלול  (1

אך בעל תפקיד שתמה תקופת כהונתו אספה הכללית. המינוי יהיה לשנתיים ע"י ה

 יוכל להיבחר מחדש. 

 .והראשונה יקבע הועד את סדרי עבודת תובישיב (2

 ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו באמצעות הודעה בכתב. החבר  (3

אחד מחברי האגודה האחרים ועד האחרים חברי הימנו נתפנה מקומו של חבר הועד  (4

 כחבר ועד ותקופת כהונתו תהיה עד לתום כהונת חבר הועד שנתפנה מקומו. 

 המנין החוקי לפעולות הועד הוא שלושה חברים. (5

 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות. (6

 הועד ינהל רישום של החלטותיו. (7

ות שהגישו לדיון , תשלומיהם ובקשועמיתיה הועד ינהל רישום של חברי האגודה (8

 בנושאים השונים.

יועצים מקצועיים אם עמיתים או הועד יהיה רשאי להזמין לישיבותיו חברים או  (9

 ראש האגודה.יושב מצא לנכון. הזימון יהיה מטעם 

 ועדת קבלה .ג

 ועדת הקבלה תהיה תמנה שלושה חברים שיבחרו באופן שיחליט עליו הועד. (1

 יים אך ניתן לחזור ולמנותו.תקופת כהונתו של חבר ועדה  תהיה שנת (2

 .חבר הועדה שתמה תקופת כהונתו ימשיך בתפקידו עד לבחירת מחליף (3

הועדה תבחן את עמידת המבקש בתנאי הסף לחבר או לחבר נלווה ותעביר המלצתה  (4

 לועד.

  עדת הביקורתו .ד

 יבחרו בידי האסיפה הכללית.חברים אשר  3או  2תכלול ועדת הביקורת  (1

 תהיה שנתיים אך ניתן לחזור ולמנותו.  הועד תקופת כהונתו של חבר (2

שתמה תקופת כהונתו ימשיך בתפקידו עד לבחירת מחליף  הועדהחבר  (3

 באסיפה הכללית הקרובה.

"ח הכספי ובדו"חות הפעילות של הועד ותגיש מסקנותיה תדון בדו העדוה (4

 והמלצותיה לאסיפה הכללית.

לחוק  30סעיף  הועדה תמלא כל תפקיד המוטל על ועדת ביקורת על פי (5

 י.1870 –העמותות תש"ם 
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 ועדת האתיקה  ה.

או על פי בקשות של ביוזמתה אתיקה תדון ותפרסם הנחיות בסוגיות אתיות העדת ו

   חברים וכן תדון בתלונות ובישוב מחלוקות בין חברים.

 כללי האתיקה יהיו נהלים פנימיים שאינם חלק מהתקנון. 

 מקצועית0עדה מדעיתו ו.

המדעית . הועדה בת שלושה חבריםמקצועית .ועדה מדעיתבחר ה הכללית תהאספ . 1

על הצגת נושאים מקצועיים בפני האספה  ,, בתיאום ואישור הועדתהיה אחראית

 , קיום ימי עיון, יזום והובלת מחקרים וכיו"ב.הכללית, הזמנת מרצים

ישיבה שלא לזימון האספה הכללית ל ,יחד עם ועד האגודה ,הועדה תהיה אחראית . 2

  העומדים על סדר היום הציבורי.חשובים מן המניין לצורך גיבוש עמדות בנושאים 

 

 

 והשימוש בהם תשלום דמי חבר לאגודה .22

כללית על פי הצעת פה היהאסתקבע ש כוםהתשלום יהיה שנתי והוא יעמוד על ס .א

 דמי החבר בשנה הראשונה לקיום האגודה יקבעו בידי הועד הזמני. הועד.

 מדמי החבר. 50%תינתן הנחה של שהם סטודנטים יתים עמל .ב

 למימון פעולות האגודה בלבד על פי החלטות הועד. וישמשדמי החבר  .ג

 . לא יקבלו תשלום עבור עבודתםבאגודה נושאי התפקידים  .ד

 

 פירוק האגודה .23

 פורקה האגודה יועברו יתרת נכסיה לארגון דומה ללא מטרת רווח ולא יחולקו לחברים. 

 


