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 ישיבת ועד מנהל

 2017י ליו

 18:00-20:00, 18/7/2017יום שלישי  זמן:

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

 כרמית, כהנא פנחס, יעקבס מאיה, חיים איתי, וייס ויקטור, גלבוע מור, גולד ענת, בראון יהודה מוזמנים:

בן  ערןו רז מוסי, רונן אורלי, רון ציפי, פפאי ניר, עופרי יצחק, נמארנה עבד, ניר מרב, לובנוב

 ימיני

 אורלי, רון ציפי, פפאי ניר, עופרי יצחק, כהנא פנחס, וייס ויקטורעידן דורפמן, , בראון יהודה השתתפו:

 בן ימיני ערןו רז מוסי, רונן

 מרב, לובנוב כרמית, יעקבס מאיה, חיים איתי, וע )הוחלף ע"י עידן דורפמן(גלב מור, גולד ענת ו:נעדר

 נמארנה עבדו ניר

 ערן בן ימיני :מסכם

 

 סדר יום

 פירוט נושא זמן

 ערן תמונת מצב תקציב 18:00-18:15

 ערן תמונת מצב ארגונים 18:15-18:30

 ערן נציג למשרד האנרגיה 18:30-18:40

 מאיה וציפי שינוי ימי ועד מנהל 18:40-18:45

 ציפי רון כי"ל 18:45-19:00

 ניר פפאי סבב מינויים וייצוג 19:00-19:15

 ערן מפגש ארגוני הסביבה עם השר 19:15-19:30

 יצחק עופרי חופים 19:30-19:45

 אורלי פורום ישראל לעירוניות 19:45-20:00
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 החלטות

 החלטה נושא

תמונת מצב 

 תקציב

 חודשי פעילות. 9ש"ח בחשבון הבנק, מספיק ל  200,000נכון להיום יש 

 ש"ח 282,500התחייבויות 

כסף מיד הנדיב צפוי להגיע במהלך ספטמבר/אוקטובר, במשרד להגנת הסביבה יש עיכוב 

 במחלקה המשפטית.

תמונת מצב 

 ארגונים

 ארגונים. 35, בסימן שאלה 44, לא קיימים 44ארגונים, קיימים  123הערכה: מתוך 

 דקות ועוד TNS ,15ארגונים לא חברים, כמו: הפורום לתזונה בת קיימא, 

 יש הרבה מאוד התארגונויות שהן לא ישות משפטית הדורשות התייחסות

נציג למשרד 

 האנרגיה

 ולא מתפשרת ארגוני הסביבה מתנגדים לסידוק הידראולי. על הנציג להביא עמדה תקיפה

 שיעורי בית ולשלוח מסמך המציג את עמדתו, עליו להכין נבחר אלעד הוכמן

שינוי ימי ועד 

 מנהל

 עם אפשרויות נוספות מעבר לימי שלישי  DOODLEישלח 

 חיים וסביבה לא ינקוט בהליך משפטי בפרשת כי"ל כי"ל

 פלטפורמות שיסייעו להתארגונויות בנושא כי"ל ובנושאים אחרים ויפתח

סבב מינויים 

 וייצוג

 בנושא עיכוב במינוייםנקדם עתירה 

 יופץ קול קורא חדש המזמין מועמדים חדשים לייצוג בועדות תכנון

 ערן נבחר להיות נציג חיים וסביבה במליאת רשות הטבע והגנים במקום נאור ירושלמי

 יש למצוא נציג חדש בפארק איילון במקום משה )קושה( פקמן 

מפגש ארגוני 

הסביבה עם 

 השר

 מפגשיופץ סיכום 

 כמו במקרה של כי"ל יפתחו פלטפורמות שיסייעו להתארגונויות בנושא ובנושאים אחרים חופים

פורום ישראל 

 לעירוניות

 אורלי רונן ופנחס כהנא ישמשו נציגי חיים וסביבה בפורום ישראל לעירוניות

 

 https://doodle.com/poll/zk85zmft6zvaivybב: ישיבת הועד המנהל הקרובה תתקיים 

 נושאים למפגש הבא:

 מקד את נושאי הדיון למיקוד חיים וסביבה, קרי חיזוק הייצוג במנגנוני הממשללנא לנסות ו •

 נא לשלוח מראש חומרי רקע לנושא והצעה להחלטות •
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