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 ישיבת ועד מנהל

 2017 אוגוסט

 16:00-18:00, 13/8/2017 ראשוןיום  זמן:

 ת"א 26בית העמותות, סעדיה הגאון חדר ישיבות ב מקום:

, רונן אורלי, פפאי ניר, עופרי יצחק, נמארנה עבד, יעקבס מאיה, עידן דורפמן, בראון יהודה :משתתפים

 .בן ימיני ערןו רז מוסי

 מטה המאבק נגד קידוחים ברמת הגולן – זלוצ'וברנפתלי ו מיכאל אלקיים

 רון ציפי, ניר מרב, לובנוב כרמית, כהנא פנחס, חיים איתי, וייס ויקטור, גולד ענת נעדרים:

 ערן בן ימיני :מסכם

 

 סדר יום

 פירוט נושא זמן

 ערן התנעת תוכנית העבודה 16:00-16:30

 אלקייםמיכאל  ועדה לסידוק הידראולי 16:30-17:00

דיווח נציגות בוועדה למתן היתרי  17:00-17:15

 הזרמה לים

 מאיה יעקובס

 ערן אספה שנתית ובחירות 17:15-17:30

 ערן צוות תכנון, צוות מוניציפלי 17:30-17:45

  נושאים אחרים 17:45-18:00
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 החלטות

 החלטהעדכון/ נושא

התנעת 

 תוכנית עבודה

 1/10/17התנעת התוכנית הוצגה תוכנית עבודה, זמן 

 שני צירי עבודה: תכנון ומוניציפלי. יוקמו שני צוותים שילוו את תוכנית העבודה

 הן הזדמנות לקידום ועדות איכ"ס מקומיות 2018הבחירות המקומיות 

 שמות מומלצים לצוות תכנון: איתמר בן דוד, יעל דורי, אודי חן, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן 

שמות מומלצים לצוות מוניציפלי: ויקטור וייס, אורלי רונן, מאיה קרפטר, קרנית גולדווסר, רוני 

 דניאל

ועדה לסידוק 

 הידראולי

ים ח, ומזמינים את מטה המאבק נגד קידואלעד הוכמן נשאר הנציג של חיים וסביבה בועדה

 גולן לשלוח נציג נוסף )ממלא מקום(רמת הב

 יש להזמין ארגונים העוסקים בנושא. בכל דיון על מינוי חדש

נותרה השאלה האם חוק הנפט נפתח מחדש והאם יש ארגון שיכול להתמודד עם כתיבה חדשה 

 של החוק.

דיווח נציגות 

בוועדה למתן 

היתרי הזרמה 

 לים

מעבר לדיווח המעניין, דנו בצורך לדווח על הנעשה בוועדה. יש דרישה לסודיות, אבל העמדה של 

 הארגונים מתנגדת לשמירה על סודיות.

 מאיה תיצור רשימת מכותבים המעוניינים בדיווח מהוועדה.

אספה שנתית 

 ובחירות

 ערן יכין תוכנית לאספה עם לוחות זמנים ומכאן נבחן האם ניתן לקיים את האספה לאחר סוכות

 להפיץ לוועד את התקנון המאושר

 יש להוציא קול קורא לנציג רט"ג נציג ברט"ג

 

 17/10/17 ב:ישיבת הועד המנהל הקרובה תתקיים 
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