דיון בנושא מינויים בוועדת התכנון הארציות
כחלק ישיבת ועד מנהל שלא מהמניין
פברואר 2018
זמן:

יום חמישי 16:00-18:00 ,1/2/2018

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

נוכחים:

אדם קרומר (תובנה ירוקה) ,ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל) ,ויקטור וייס (מרכז השל),
חגית אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא) ,יונתן אייקנבאום (גרין פיס) ,ניר
פפאי (חלה"ט) ,מיכאל רפאל (פעולה ירוקה) ,משה בלסנהיים ,עבד נמארנה (אל אמל),
שאול רייכמן ,שי גולוב (ישראל בשביל אופניים) ,תמי גנות (אט"ד) ,דנה טבצ'ניק (המרכז

נעדרים:

למדיניות שינוי אקלים) ,חגית גפן (הרשת הירוקה) ,מאיה יעקבס (צלול) ,ענת גולד (קק"ל)
מוזמנים אחר:

ניר גירון (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה).

מסכם:

ערן בן ימיני

סדר יום
פירוט

נושא
מינוי נציגים קבועים במועצה

לאור סיום תפקידו של איתמר בן דוד בחלה"ט הוועד מתבקש לבחור

הארצית והותמ"ל

חברים קבעים בוועדות התכנון הארציות – המועצה הארצית והותמ"ל –
מבין ממלאי המקום הקיימים

מועצה ארצית ,וותמ"ל ,ות"ל

החלטה בנוגע לערר שהוגש הנוגע להחלטת הוועד המנהל מה5/12-
(הוועד הישן) הנוגעת למינוי נציגים בוועדות התכנון הארציות
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דיון
נושא
מינוי נציגים
קבועים
במועצה
הארצית
והותמ"ל

מועצה
ארצית,
וותמ"ל ,ות"ל

החלטה
 הצגת ההחלטה הראשונה הנדרשת והדחיפות שלה לאור העובדה שלחבר קבועבוועדות התכנון הארציות יש סמכות גדולה יותר ממלאי מקום והמחסור בחבר קבוע בא
לעוכרנו
 נכון להיום ממלאי המקום בותמ"ל הם :שי טחנאי ודרור בוימל (חלה"ט) ויעל דורי(אט"ד) .יש לבחור מתוכם חבר קבוע
 המלצת פורום הארבעה למנות את דרור בוימל כחבר קבוע בותמ"ל נכון להיום ממלאי המקום במועצה הארצית הם :ניר פפאי ,אסף זנזורי ,דרור בוימל(חלה"ט) ,אלי בן ארי (אט"ד) .יש לבחור מתוכם חבר קבוע
 המלצת פורום הארבעה למנות את ניר פפאי כחבר קבוע במועצה לאור דיון קצר בתוך הוועד ,ויקטור ויס נתן המלצה חמה על שני האנשים שהומלצווחיזק את המלצת פורום הארבעה
 הצגת ההחלטה השנייה הנדרשת:בנוגע למינוי נציג הארגונים הסביבתיים ,החוק מסמיך את "חיים וסביבה" כגוף אשר נותן את
רשימת המומלצים לשר .הנוהל הוא ש"פורום הארבעה" המורכב מנציגי חיים וסביבה ,חלה"ט,
אט"ד וקק"ל מתכנסת וממליצה לוועד המנהל על רשימת המומלצים.
באותו פגישה ,פורום הארבעה גם מחליט על רשימות המומלצים לוועדות התכנון האחרות.
בפגישה שהתקיימה ב 30/11-התגבשה המלצה לוועד המנהל של "חיים וסביבה" שעלתה לדיון
הוועד המנהל ב.5/12-
ההמלצה הבאה (המסומנים בצבע הנם מינויים חדשים):
מועצה ארצית
חלה"ט
דרור בוימל
1
חלה"ט
איתמר בן דוד
2
אט"ד
אלי בן ארי
3
חלה"ט
אסף זנזורי
4
חלה"ט
ניר פפאי
5
אט"ד
יעל דורי
6
אט"ד
אסף רוזנבלום
7
חלה"ט
טל צפריר
8
מגמה ירוקה
הגר בן שלמה
9
הוסכם לחרוג מהכמות המוסכמת
ות"ל
1
2
3
4
5

איתמר בן דוד
דרור בוימל
ניר פפאי
אסף זנזורי
ערן בן נון

חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
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ותמ"ל
איתמר בן דוד
1
שי טחנאי
2
יעל דורי
3
דרור בוימל
4
אסף זנזורי
5
ערן בן נון
6
לירון שפירא
6
פנחס כהנא
7
משה פרלמוטר
8
יעל לביא אפרת
9
 10ארנון פנץ

חלה"ט
חלה"ט
אט"ד
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
חלה"ט
תחבורה בדרך שלנו

החלטות
נושא
מינוי נציגים קבועים במועצה
הארצית והותמ"ל

מועצה ארצית ,וותמ"ל ,ות"ל

פירוט
 הוסכם פה אחד לקבל את ההמלצה ולמנות את ניר פפאי ודרורבוימל לחברים הקבועים בוועדות
 כיוון שלא מדובר בישיבה רשמית של הוועד המנהל ,ההחלטהתעבור במייל ותאושרר בהתאם לתקנון
מועצה ארצית  -הוסכם לחרוג מהכמות המוסכמת
ותמ"ל -הוסכם לחרוג מהכמות המוסכמת
לאחר דיון בוועד המנהל הוסכם לקבל את המלצת פורום הארבעה במלואה

ישיבת הועד הקרובה תתקיים ביום חמישי 16:00 ,5/3/2018
לאחר סיום הישיבה ,פנחס כהנא ,חבר וועד (וגם מועמד לוועדות) ערער על ההחלטה .להלן הערר:
אני מערער על החלטת הועד המנהל בנושא המינויים כפי שהתקבלה אתמול.
התוצאה של הדיון איננה טובה לדעתי ודרך הכנת החומר לא טובה.
מדובר על הגשת מינויים בהיקף משמעותי.
הקריטריונים לא היו ברורים ולא כוללנים וללא משקלות .לא ברור מה המשקל שניתן לניסיון אלא מול העדר
תשתית רחבה.
כאשר ממנים  8מ"מ אין מצב שלא נעודד ארגונים קטנים להיות מ"מ .זה בניגוד להחלטות העקרוניות
שקבלנו על הדרך.
יש חברים שהרחיבו מאד את חברותם במספר וועדות  .זה לא סביר לחלוטין .אנחנו עם הפנים לקשר הדוק מאד
של הנבחרים עם הארגונים המקומיים והציבור ואין זה סביר שאותו נבחר יהיה במספר וועדות וכל השיקולים
הפנימיים של החלה"ט של המינוי נבחר בכמה מחוזות – לא לעניננו.
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אמנם היתה פניה אבל צריך לעשות מעבר לכך כמו פניה אישית ושיחה עם מנהלי ארגונים כמו איגוד אדריכלי
הנוף.
לא מקבל ההשתלחות באילנה פרידמן ממחוז חיפה .אם רוצים במחוז זה הצרחה בתפקיד אז לדעתי צריך לשוחח
עם קק"ל ולעשות הצרחה במחוז אחר למשל צפון .חושב שהנתק מקק"ל איננו טוב לחיים וסביבה .יש לי טענות
קשות למשל על משה פרלמוטר הנציג במחוז מרכז שלא עמד בקשר עם ארגון מקומי כמו המועצה לפיתוח מקיים
בכפר סבא בעת דיונים על תכנית המתאר הכוללנית .דבר בוועדה דברים המנוגדים לעמדתנו בנושא ,ואנחנו
מביאים בקשה להרחיב פעילותו בעוד מחוזות וועדות תכנון.
וועדת ה 4-לא כללה  4כי נציג קק"ל לא היה  .אולי היה מאמץ לתאום אבל העובדה שלא היה וצריך היה לפתור
זאת ולא לתת לפורום ה 4להיות פורום .3
לא יקרה דבר ויש להחזיר החומר לוועדה ולעשות עבודה רצינית יותר.
אני חושב גם שההתייחסות לחברים הותיקים בנושא אחר שעלה לדיון הייתה ללא רגישות הולמת.
לאחר התייעצות עם עורך הדין המלווה את "חיים וסביבה" – עו"ד נתאי בראון.
הוחלט לעלות את הערר הזה לוועד המנהל החדש .כשהטיעון המרכזי לכך הוא חוסר רישום פרוטוקול מלא
(מילולי)
-

-

הוועד המנהל מתבקש להכריע האם לקבל את הערר?
במידה ולא  -לא יתקיים דיון על ההמלצות שהוסכמו ב 5/12/17-ותהליך המינויים יקודם.
במידה וכן  -יתקיים דיון מחודש בהקדם על המינויים.
הוב הר לוועד המנהל את הדחיפות בהחלטה זו לאור מיעוט הנציגים בוועדות הארציות והעומס שנופל על
בעלי המינויים.
כיוון שלא מדובר בישיבה רשמית של הוועד המנהל ,ההחלטה תתקבל במייל בהתאם לתקנון.
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