ישיבת ועד מנהל
פברואר 2018
זמן:

יום חמישי 16:00-18:00 ,1/2/2018

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

מוזמנים:

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

נוכחים

אדם קרומר (תובנה ירוקה) ,ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל) ,ויקטור וייס (מרכז השל) ,חגית אולנובסקי (הפורום
הישראלי לתזונה בת קיימא) ,חגית גפן (הרשת הירוקה) ,יונתן אייקנבאום (גרין פיס) ,מיכאל רפאל (פעולה
ירוקה) ,משה בלסנהיים ,עבד נמארנה (אל אמל) ,ניר גירון (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)

נעדרים:

דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים) ,ניר פפאי (חלה"ט) ,מאיה יעקבס (צלול) ,שאול רייכמן ,שי גולוב
(ישראל בשביל אופניים) ותמי גנות (אט"ד)

מסכמת:

חגית גפן

מנחה:

ברק בן חנן

סדר יום והחלטות
נושא

מציג

פירוט והחלטות
התכנסות

ניהול ישיבות

עד שיבחר יו"ר קבוע לוועד המנהל ,ניהול הישיבה יהיה על ידי אחד מחברי הוועד המנהל.
ברק מנחה ישיבה זו.

כספים

קריאת הדו"חות הכספיים ,בקרות חשבון כל תקופה (לבחירה) לבדיקת תזרים מזומנים,

ערן

הגבלת סכום חתימה על צ'קים.
תכנון

הרבה אנרגיה מושקעת בתחום זה (אחד משני עמודי התווך של חיזוק הייצוג) .ניר פפאי

ערן

כתב מסמך .ניר גירון מנהל את התחום בחיים וסביבה.
רשויות

רוב בעיות הסביבה מתרחשות ברשויות המקומיות ,בהם מתחילים הדברים בתכנית

מקומיות

המתאר ,עם מהנדס הרשות .גיבוש עבודה של רשויות מקומיות ,העברה דרך וועדת א"ס
הסטטוטורית ,לאישור מועצת העיר .יכולות השפעה גדולות .פיקוח ,בקרה ורגולציה של
ארגון חיים וסביבה כארגון גג ,לפעילות הוועדות הסביבתיות .שיגור מדיניות.
תפקיד חיים וסביבה להגדיר את תפקיד האנשים בוועדות א"ס מקומיות ,להכשיר אותם
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משה וויקטור

ולתת להם תמיכה מקצועית
גיוס משאבים

חברות בחיים
וסביבה וקשר
עם גופים
חיצוניים

 .1לא לנגוס בגיוס משאבים של גופים.
 . 2מקורות שלנו של גיוס משאבים לא נמצאים בניגוד אינטרסים (כמו המשרד להגנ"ס
וגורמים עסקיים מסוימים).
 .3עזרה לאחרים לגייס משאבים.
 .4בניית תכנית עבודה לגיוס משאבים.
 .5הגדרת מדיניות ברורה ונהלים לערוץ תקציבי לארגונים קטנים.
 .6מודל כוח משימה לחברה הערבית.
 .7הרחבת פוטנציאל התורמים לתנועה הסביבתית באשר היא.
עמותות סביבתיות :יונתן –  3המלצות:
 .1ייצוג של מגזרים שהם בתת ייצוג בחיים וסביבה ובתנועה הסביבתית בכלל
(ערבים ,חרדים)
 .2קבוצות קטנות ,שקיימות ברשויות מקומיות – איך לייצר יותר חברות מארגונים
מקומיים .המלצה לא לעסוק בכך עכשיו ,אלא להתמקד במה שקשור בגיוס
הנציגים ואז לחשוב על זה מחדש .נעסוק בזה כשיש מבנה חסון ורחב.
 .3עמותות עם השלכה משמעותית על יחסי הסביבה ,אך עניינם העיקרי אינו
סביבה (דיור ,תחבורה וכו') .היתה תנועת צדק סביבתי בארה"ב יצרה ברית בין
זכויות סביבה לזכויות אדם .המלצה לקיום דו שיח אסטרטגי – פעם בשנה ,עם
ארגוני דיור ,תחבורה .לבחור נושאים אסטרטגיים כאלו .המלצה לנושא ראשון:
לצרף ארגון אחד חרדי ואחד ערבי בכל שנה.
ניר ואדם
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

– מה חיים וסביבה יכול לתת לארגונים ,חברים ולא חברים.
ייצוג בוועדות א"ס
אירועים ומפגשים ,גם פלטפורמה להעברת מידע ושת"פ
יעוץ – זכות לשתי פגישות ייעוץ איתנו לאורך השנה.
פרסום פעילות באתר ,בפייסבוק ובערוצים הזמינים.
סיוע מקצועי בפאן המשפטי ובפאן של חיבור לארגונים מקצועיים מהחברה
האזרחית
קידום של שת"פ .ארגונים יכולים לפנות אלינו כגורם מקשר.
ארגונים ישלחו דו"ח פעילות שנתי ואנחנו נפרסם.
מיפוי ארגונים סביבתיים

ברק – מה עושים עם מי שהוא לא ישות משפטית? מרמת אדם בודד ,עד גינות קהילתיות,
יערות מאכל.
הערות והארות:
 .1לשים לב שלא רק דיור ,אלא גם אומנותי ,בריאותי .שדה רחב .מהו סביבתי ומהו
משהו שהוא אחר? שתי שאלות:
א .שאלת חברות בחיים וסביבה
ב .מה רמת המעורבות ואיזה ,מול כאלו שהם חלק שהם בתנועה הסביבתית
והם לא חברים רשמיים .על פי התקנון ,עד  10%מהחברים יכולים להיות
אנשים פרטיים.
 .2בגלל הגדרתנו כארגון אזרחי סביבתי .האם אזרחי? האם סביבתי? האם פועל
ברוח עקרונות חיים וסביבה? מי ראוי שיענה על שאלה זו? יכול להיות שלא וועד
מנהל ,אלא מישהו מתוך הארגון עצמו.
אקדמיה  -חגית
רוב האקדמיה הם מדעני הסביבה ,שמאוגדים באגודה ישראלית לאקדמיה וסביבה.
נפגשה עם נטע ליפמן ,מנכ"לית האגודה הישראלית .איך המדענים יכולים לסייע
לאג'נדה של חיים וסביבה?
• עידוד פעילי האקדמאים לקחת פעילות ברשויות מקומיות שלהם
• הנגשת ידע מדעי רלבנטי לנציגי הוועדות לא"ס .יכול להיות גיאוגרפי ,או
סביב סוגיה מקצועית ספציפית.
• עידוד הקמה בכל קמפוס מגמה ירוקה.
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עאבד

יונתן ,אדם ,ברק
וחגית

תת וועדה ברמה הבינלאומית .באחריות מייקל לכתוב על כך מסמך קצר.
חלוקה לתת

חברות/ים

ועדה

ועדות
כספים

חגית גפן ,חגית אולנובסקי ושי גולוב

תכנון

ניר פפאי ,תמי גנות ,מאיה יעקובס ,יונתן אייקנבאום

רשויות מקומיות

משה בסנהיים וויקטור וייס

גיוס משאבים

עבד נמארנה ,דנה טבצ'ניק שאול רייכמן (אפשרות :גדעון ב .ואריק ר).

חברות בחיים וסביבה וקשר עם

ברק בן חנן ,אדם קרומר ,מייקל רפאל

גופים חיצוניים
אישור מינויים

הועד המנהל מאשר פה אחד את מינויים של ניר פפאי למועצה הארצית ,ודרור בוימל
לותמ"ל ,זאת בהינתן שהאישור הינו חוקי ובכפוף לאישור משפטי (במידה ולא ,תיבדק
האפשרות להצביע הצבעה מהירה במהלך השבוע הקרוב באופן אחר ,על פי התקנון)

משימות נוספות
לערן

•
•
•

פתיחת קבוצת ווטסאפ לוועד המנהל
עדכון במייל ובווטסאפ על עדכונים בקבצים המשותפים
בדיקת היתכנות זמני מפגש וועד מנהל – הרחבה ל –  3שעות מפגש והתחלה
בשעה 17
פנייה לאנשים שלא נכחו במפגש לבדיקת הצטרפות לתתי הוועדות

•

התייחסות לצה"ל? צה"ל מחזיק  52%משטחי מדינת ישראל .גם במקומות אלו
ראוי שיהיו נציגים סביבתיים לייצוג הציבור.
תת וועדה בנושא ממשל .באחריות ערן להכין נושא זה למפגש הבא

•
שאלות פתוחות

•

ישיבת הועד הקרובה תתקיים ביום חמישי 16:00 ,5/3/2018

חלוקה לתת ועדות (למי שפספס)
חברות/ים

נושא
כספים

חגית גפן ,חגית אולנובסקי ושי גולוב

תכנון

ניר פפאי ,תמי גנות ,מאיה יעקובס ,יונתן אייקנבאום

רשויות מקומיות

משה בסנהיים וויקטור וייס

גיוס משאבים

עבד נמארנה ,דנה טבצ'ניק שאול רייכמן (אפשרות :גדעון ב .ואריק ר).

חברות בחיים וסביבה וקשר עם גופים חיצוניים

ברק בן חנן ,אדם קרומר ,מייקל רפאל

(מספר חברים בועדה :מינימום  2מקסימום )5
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