פרוטוקול אסיפה כללית -חיים וסביבה  8לדצמבר 2017
האסיפה נפתחה בשעה  10:00בית העמותות ,סעדיה הגאון  26תל אביב.
נוכחים )בעלי זכות הצבעה( :ליעד אורתר – אזרחים למען הסביבה )אל"ס( ,צור משעל – אקולנוע ,ברק בן
חנן – ארגון הפרמקלצ'ר הישראלי ,יהונתן אייקנבאום – גרינפיס ישראל ,ניר פפאי  -החברה להגנת הטבע
)חלה"ט( ,פנחס כהנא – המועצה למען פיתוח מקיים בכפר סבא ,אורלי רונן – בית ספר פורטר ללימודי
הסביבה ,צבי רן – מ.א .גזר ,עמי שידלוביצקי – העפרונים צפרי השפלה ,אמנון האן – ידידי הסיסים ,גרא
צליחין – יוזמת האנרגיה הטובה ,תומר ישראל – ירוק עכשיו ,מור גלבוע – מגמה ירוקה ,ויקטור וייס – מרכז
השל ,עבד נמארנה – עמותת התקווה )אל-אמל( ,נאור ירושלמי – פורום גבעות הכורכר ,מיכאל רפאל –
פעולה ירוקה ,מוניקה כהן – פתח תקווה זה אני ,איתי חיים – תחבורה בדרך שלנו ,טל גולדמן – תחבורה
היום ומחר ,מאיה יעקבס  -צלול ,אלי בן ארי – אדם טבע ודין.
חברים שאושרו במהלך האסיפה :חגית אולנובסקי – הפורום לתזונה בת קיימא ,אביגייל כהן – טרנזישן
ישראל ,מרסלו ירקוני – גינות קהילה בישראל ,דוד אשכנזי – משמר אילנות כפר סבא ,שלי דביר – 2be-
 ,friendlyדנה טבצ'ניק ,משה בלסנהיים ,ניר גירון ,ערן בן ימיני ,חגית פלד ,אדם קרומר ,שאול רייכמן.
יו"ר האסיפה :אורלי רונן
רשם הפרוטוקול :נתאי בראון ,עו"ד
סדר יום:
 .1בחירת יו"ר לאסיפה :אורלי רונן נבחרה פה אחד – ) 18בעלי זכות הצבעה ברגע ההצבעה(.
 .2אישור הצטרפות חברים חדשים:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

הפורום לתזונה בת קיימא
עמותת קשת
גינות קהילה בישראל
משמר אילנות כפר סבא
קיימא בגליל המערבי לחיים וסביבה
2be-friendly
יואב אגוזי )טרנזישן ישראל(
תום פישר )לא בונים בחוף אכזיב(
יניב דודזאדה )היער הנדיב – יער מאכל בנימינה(
דנה טבצ'ניק
יניב פילדסט
משה בלסנהיים
ניר גירון
ערן בן ימיני
חגית פלד
אדם קרומר
שי לוי
ציפי רון
שאול רייכמן
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כלל המבקשים להצטרף לארגון התקבלו פה אחד בהצבעה משותפת ) 18בעלי
זכות הצבעה ברגע ההצבעה(

 .3דברי יו"ר האסיפה – אורלי רונן
 .4דברי מנכ"ל חיים וסביבה – ערן בן ימיני
 .5הרצאה מאת ליה אטינגר
 .6דיון משותף בשאלות מובנות בהמשך להרצאתה של ליה אטינגר בנושא התנועה הסביבתית
 .7הליך הבחירות
o
o
o
הצבעה

הצגת הליך הבחירות
הצגת המועמדים – לכל מועמד/ת ניתן/ה דקה להציג את עצמו
הסבר על אופן ההצבעה

 .8בזמן ספירת הקולות – הרצאה על "הרשת" – יוזמה מקומית למעורבות קהילתית בבאר שבע
 .9הכרזה על וועד המנהל הנבחר:
 oניר פפאי – חלה"ט )שריון בהתאם לתקנון(
 oתמי גנות – אט"ד )שריון בהתאם לתקנון(
 oויקטור וייס – מרכז השל
 oיונתן אייקנבאום – גרינפיס ישראל
 oמאיה יעקבס – עמותת צלול
 oברק בן חנן – פרמקלצ'ר ישראל
 oחגית אולנובסקי – הפורום לתזונה בת קיימא
 oמיכאל רפאל – פעולה ירוקה
 oעבד נמארנה – אמ-אמל
 oשי גולוב – ישראל בשביל אופניים
 oאדם קרומר
 oדנה טבצ'ניק
 oחגית גפן
 oמשה בלסנהיים
 oשאול רייכמן
 .10נעילת האסיפה
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