פרוטוקול אסיפה כללית שנתית
זמן:

17:00-19:40 16.07.2020

מקום:

בית העמותות ,סעדיה הגאון  26תל אביב

משתתפים

תמי גנות – אדם טבע ודין
יניב בלייכר – אזרחים למען אוויר נקי
עבד נמארנה – אל אמל
עומר גינזבורג – אנימלס
יונתן אייקנבאום – גרינפיס
דנה טבצ'ניק  -חברת העמותה
איל בהק – המועצה לפיתוח מקיים בכפר סבא
מיה נגב – איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
ברק בן חנן – טרנזישן ישראל
תומר ישראל – ירוק עכשיו
שי גולוב – ישראל בשביל אופניים
אבי מלינסקי – ליונס ישראל
רוני ארז – מרכז השל
משה בלסנהיים  -חבר ועד העמותה
ניר גירון  -חבר עמותה
ערן בן ימיני  -מנכ"ל העמותה
ברק בן חנן – פרמקלצ'ר ישראל
רחל עזריה  -יו"ר העמותה
ניר פפאי – החברה להגנת הטבע
מיכאל רפאל – פעולה ירוקה
חגית אולנובסקי – הפורום לתזונה בת קיימא
יאיר אנגל – קיימא
דודו אשכנזי – משמר האילנות
מאיה יעקבס – צלול
תחיה קרטברי – רשת ערים בריאות
תמר קינן – תחבורה מהיום למחר
איתי חיים – תחבורה בדרך שלנו

(בעלי זכות הצבעה):

סה"כ בעלי זכות הצבעה – .27
יו"ר האסיפה – משה בלסנהיים
מזכיר האסיפה – נתאי בראון ,עו"ד
רשם הפרוטוקול – נתאי בראון ,עו"ד

סדר יום:
הצגת המשתתפים במילה אחת.
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בחירת יו"ר לאסיפה:
-

משה בלסנהיים  -נבחר פה אחד.

בחירת מזכיר לאסיפה:
-

נתאי בראון ,עו"ד נבחר פה אחד.

ערן בן ימיני מנכ"ל העמותה מציג את פעילות העמותה.
עובדי העמותה :מורן דימנט ,ניר גירון ,ורד דבש ,טלי קדמי וטל גרינשפן – מרחיבים על פעילות העמותה
רחל עזריה ,יו"ר נכנסת של הועד – חזון לפעילות העמותה.
מוטי סילברה ,רו"ח  -מציג את את הדו"ח הכספי לשנת .2019
ערן בן ימיני ,מנכ"ל  -מציג הדו"ח המילולי .2018
תומר ישראל ,חבר ועדת ביקורת  -מציג את מסקנות חברי ועדת ביקורת – ממליצים לאשר הדוחות.
אישור הדוחות הכספיים לשנת  – 2018אושר פה אחד ( .)21אין מתנגדים.
אישור הדוחות המילוליים לשנת  – 2019אושר פה אחד ( .)19אין מתנגדים.
מועמדים להצטרפות מציגים את העמותה והעבודה שלהם בתחום החיים והסביבה.
אישור הצטרפות חברים חדשים:
-

מעוז אביב

-

The Good Food Institute Israel

-

איגוד יועצי בנייה ירוקה

-

אנו

-

ויגן פרינדלי

-

צפוף

-

הפורום הישראלי לעירוניות

-

שומרי הגולן

-

הורים למען האקלים

-

שומרי הטבע באר שבע

-

יד אליהו ירוקה

-

ימבאהבה

-

להציל את אפולוניה

כלל המבקשים להצטרף לארגון התקבלו פה אחד בהצבעה משותפת.
( 17מצביעים בעד)
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הצבעה על הסרת ארגונים:
-

קס"ם  -קהילה סביבתית מנוטרת

-

העמותה לקידום החינוך הסביבתי ומיחזור בגליל

-

הועד לשימור ופיתוח אם המושבות

-

העמותה לקידום הסביבה האורגנית בישראל

-

העפרונים  -צפרי השפלה

-

הפורום למען אוויר לנשימה

-

חבצלת לאיכות הסביבה

-

חוק הטבע

-

עמותה ישראלית לייזום בניה ירוקה

-

עמותה לרווחת נחף וקידומה

-

תחבורה.קהילה.חיפה

-

פסים

-

בוסתן לשלום

( 11מצביעים בעד)

שינויים מוצעים בתקנון:
סעיף .5
חבר :החברות בעמותה פתוחה בפני:
( )1ארגונים שלא למטרות רווח ,שבפעילותם תורמים לאיכות הסביבה ולקיימות;
( )2אדם אשר בהתאם לפועלו פועל ותורם לאיכות הסביבה ולקיימות;
תוספת לסעיף זה:
( )3קבוצת תושבים שאינה מאוגדת תחת ישות משפטית שבפעילותם המוצהרת הם תורמים לאיכות
הסביבה ולקיימות; הקבוצה תתקבל כחברה זמנית בעלת זכויות מלאות כשאר החברות אך ללא זכות
הצבעה או אפשרות להציע נציג לועד מנהל .לאחר שנתיים מיום קבלתה לעמותה תגיש בקשה להתקבל
כחברה מן המניין .לאחר המלצה של ועד מנהל ואישור האסיפה הכללית תקבל יחס כארגון רשום לכל
דבר ועניין;
ולקיימות;
הסביבה
לאיכות
תורמים
שבפעילותם
אקדמאיים
( )4מוסדות

סעיף .7
מספר החברים בעמותה שאינם ארגונים לא יעלה על עשרה אחוז ( )10%מסך הארגונים הכולל החבר
בעמותה.
תיקון סעיף זה ל:
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 . 7מספר החברים בעמותה שאינם ארגונים ,מוסדות אקדמאיים או קבוצות תושבים ,לא יעלה על עשרה
בעמותה.
החבר
הכולל
הארגונים
מסך
()10%
אחוז
סעיף .18
החברות בעמותה פוקעת -
(א) בפירוק הארגון החבר בעמותה.
(ב) בפרישת הארגון החבר בעמותה או האדם החבר בעמותה מן העמותה; הודעת פרישה תינתן בכתב
לוועד המנהל שלושים יום מראש;
(ג) בהוצאת הארגון החבר מן העמותה.
תוספת לסעיף זה:
(ד) במקרה של התארגנות תושבים שאינה מאוגדת תחת ישות משפטית ,בהגיע מועד אסיפה כללית
הראשונה שלאחר סיום שנתיים מיום קבלת ההתארגנות כחברה בחיים וסביבה לראשונה ,אלא אם
האסיפה הכללית אישרה מחדש את החברות של התארגנות זו.

מאושר פה אחד 14 :מצביעים בעד.

נציגי הארגונים מעדכנים כל אחד על נושאים חשובים שיש לקדם.
ניר פפאי – החברה להגנת הטבע
.1
תחיה קרבטרי – רשת ערים בריאות
.2
נעמי צור – קרן ירושלים ירוקה
.3
דודו – פורום עצים
.4
אלי בהק – המועצה לפיתוח מקיים בכפר סבא
.5

נעילת האסיפה

שם

יו"ר ועד מנהל
תפקיד

רחל עזריה

חתימה

יונתן אייקנבאום
שם

חבר ועד מנהל
תפקיד

חתימה
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