ישיבת ועד מנהל
ספטמבר 2019
זמן:

יום חמישי 16:00-18:00 ,12/9/2019

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

משתתפים

ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל) ,דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים) ,ויקטור
וייס (מרכז השל) ,חגית אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא) ,יונתן
אייקנבאום (גרין פיס) ,ניר פפאי (חלה"ט) ,מאיה יעקבס (צלול) ,משה בלסנהיים ,עבד
נמארנה (אל אמל) ,תמי גנות (אט"ד) ,מרדכי ירקוני (ועדת ביקורת) ,ניר גירון (חיים
וסביבה) ,מורן דימנט (חיים וסביבה) ,ורד דבש (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים
וסביבה)
חגית גפן (הרשת הירוקה) ,מיכאל רפאל (פעולה ירוקה) ,ענת גולד (קק"ל) ,שאול

נעדרים

רייכמן ,שי גולוב (ישראל בשביל אופניים)
ערן בן ימיני

מסכם:

סדר יום
החלטות

נושא

תיאור

הקרן לשמירה

אסף זנזורי תיאר את מודל העבודה של הקרן,

הוועד ממליץ לפורום השלושה לבחור

על שטחים

קולות קוראים והגשות דרך הרשויות

באסף כממלא מקום בקרן

פתוחים

המקומיות ,קריטריונים וסכומים

מועצת גנים

אסף זנזורי תיאר את מעמד המועצה ומצב

הוועד ממליץ לפורום השלושה לבחור

ושמורות

הייצוג בה

באסף כממלא מקום במועצה

(רט"ג)
וועדת שיפוט

השופטת דליה דורנר הסכימה לשמש יו"ר

ייבדק מקום מפגש ישיבת השיפוט (ת"א

לפרס נחמה

לפרס .נקבעה ישיבת שיפוט ל ,23/10/19

או ירושלים)

ריבלין לקיימות

הוועד המנהל ישמש כצוות השיפוט

בחירת יו"ר

הועלו שתי מועמדות :גבי לסקי ורחל עזריה

לוועד המנהל

עד הישיבה הבאה יש לשלוח הצעות
נוספות ליושב/ת ראש
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נציגים בוועדות

מקרה בוחן נציגת ראש העירייה מרעננה

מצטרף למקרה נציגים עובדי ממשלה,

איכ"ס

שרוצה להיות נציגת ציבור מטעמנו (במקום

צריך לייצר נהלים ומגבלות בנושא.

נציגת ראש העירייה)

לטיפול ניר גירון

מימון קק"ל

קק"ל מעוניינת לתמוך בוועידת האקלים

אין לקבל כסף מקק"ל עבור הוועידה

לוועידת אקלים

במסגרת מיזם משותף .המשמעות מושב של
קק"ל בוועידה .קק"ל עדיין לא העבירו את
הכסף עבור וועידת אקלים .2018

חברים חדשים

בעקבות עזיבה של חברי וועד ניתן להציע

חברי הוועד המנהל יציעו שמות

לוועד המנהל

מקום לחברים חדשים (אין הכרח)

להצטרפות לקראת הישיבה הקרובה.
אם ימצאו מתאימים יומלצו להצטרפות.

עדכונים:

.1
.2

.3
.4
.5
.6

 11/9/19כנס ארצי ליושבי ראש וועדות איכות סביבה מקומיות (מתוך מחשבה על הקמת
פורום יושבי ראש) – היה מוצלח למדי ,כ  50יושבי ראש השתתפו.
 12/9/19יום עיון לנציגים במוסדות התכנון (נציגי חיים וסביבה ,נציגי הארגונים החברתיים
ונציגי המשרד להג"ס) – היה מוצלח למדי ,נציגי הארגונים הסביבתיים ,נציגי הארגונים
החברתיים ונציגי המשרד להג"ס השתתפו.
 23/9/19הכשרה לנציגי חיים וסביבה בוועדות איכות סביבה מקומיות
ולא לשכוח  24/11/19וועידת האקלים.
פורום מנכ"לים האמיתי – מתוכנן לנובמבר/דצמבר
עתירה בנושא רשימות לשר – דיון ב 22/1/2020

ישיבת הוועד המנהל האחרונה לשנת  2019תתקיים ב  16:00-18:00 14/11/2019בבית העמותות
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