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 ישיבת ועד מנהל 

 2020 אוגוסט 

 16:00-18:00, 6/8/2020 חמישייום   זמן: 

 זום מקום: 

https://us02web.zoom.us/j/83768909984?pwd=blhUKzJyMy9xTGZu

cW5Ydk1ZbEc4UT09 

ועד   נוכחים

 מנהל

דנה טבצ'ניק )המרכז למדיניות שינוי אקלים(, חגית אולנובסקי )הפורום הישראלי  

זונה בת קיימא(, חגית גפן )הרשת הירוקה(, יונתן אייקנבאום )גרין פיס(, מאיה  לת

יעקבס )צלול(, מיכאל רפאל )פעולה ירוקה(, משה בלסנהיים, עבד נמארנה )אל  

, אורלי רונן )פורטר(  אמל(, שי גולוב )ישראל בשביל אופניים(, תמי גנות )אט"ד( 

 ורחל עזריה )יו"ר( 

  נוכחים

 : ים אחר

 איתי חיים קורת : ועדת בי

 וערן בן ימיני , טלי קדמי , ורד דבש , מורן דימנטניר גירוןצוות: 

 משקיפה: רוני ארז )מרכז השל( 

 ערן בן ימיני  מסכם: 

 

 דיווחים ועדכונים 

קמפיין לעידוד כלכלה מקומית ביוזמת רחל עזריה. מיני תוכנית חילוץ    – הפרנסה שלנו  .1

למשק ירוקה וחברתית. היוזמה יכולה לחבר את ארגוני הסביבה לארגוני החברה ולפנות  

 לקהלים חדשים. 

בסוף השנה יפוג תוקף המינויים בוועד המנהל. בחירות יתקיימו   –  בחירות לוועד המנהל .2

 רי הוועד המנהל המעוניינים להמשיך להגיש מועמדות. לקראת סוף השנה. על כל חב 

היה   2017-2020. מיקוד חיים וסביבה בשנים 2021-2023חיים וסביבה לשנים   הערכות .3

בנושא חיזוק הייצוג בגופי הממשל. יש לבחון את המשך המיקוד לשלוש השנים הבאות.  

 לקראת הישיבה הבאה נתחיל תהליך של בחינת מיקוד חיים וסביבה. 

יש פניות של ארגונים וחששות מהשפעת הקורונה על גיוס   –  צב כלכלי של ארגוני סביבה מ .4

. נעשה מאמץ להקים קרן חירום לארגוני הסביבה, התקיימו פגישות  2021המשאבים בשנת 

 עם הקרנות ועם הממשלה. התבצעה פנייה לשרה להג"ס אך עדיין אין מענה. 

את ההיבטים והאפשרויות של התנועה  יד הנדיב מעוניינת לבחון   – מחקר תקשורת  .5

אלף ₪ למחקר בשיתוף   150הסביבתית בעבודתה עם התקשורת. התקבל מימון של 

 האגודה הישראלית לאקולוגיה.

תוכנית ללימוד אסטרטגיות לשינוי חברתי. המחזור הראשון הסתיים בשיתוף   –  מציתים שינוי .6

 מקום לשינוי. בוחנים את המשך התוכנית. 
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מיתוך רצון לעודד את שיתופי הפעולה  – יתופי הפעולה בתנועה הסביבתית מפה ודירוג ש  .7

בתנועה הסביבתית, יועלה בשבוע הבא באתר האינטרנט של חיים וסביבה מפת שיתופי  

 הפעולה ודירוג שיתוף הפעולה של ארגונים סביבתיים. 

 , לוקחים בו חלק ארבעים ארגונים. 30/10נדחה ל  –  ניקוי הים הגדול  .8

קואליציה של התארגנויות מקומיות בנושא עצים. הפורום מנסה לקדם   –  יםפורום עצ  .9

 מהלכים ברמה הארצית בנוסף לפעילות המקומית של חברי הפורום. 

חלו שינויים פרסונאליים )הרבה מנכ"לים התחלפו(, בשבוע הבא   –  מנכ"לים התארגנות  .10

 יתקיים מפגש חד יומי של התארגנות המנכ"לים. 

 בשבוע שעבר התקיים מפגש הדרכה לנציגי וועדות איכות סביבה.  – ועדות איכות סביבה  .11

גוף שהולך ומתחזק, יש לשקול מימון כדי לבסס ולמסד   –  פורום יו"ר ועדות איכ"ס מקומיות .12

 את הפורום. 

 

 נציג מדווח 

 של הים התיכון.  עדת היגוי של הניטור הלאומיוועדת המומחים והמלצות לו  - מיה אליסר

מתקיים ניטור רציף ומקצועי. יחד עם זאת חסרים משאבים המשפיעים על עבודת הניטור  נראה כי 

 ובעיקר מקשים על השקיפות. 

 מיה כבר לא חברה במחמ"לי ועתה היא ממקימי דלפי. 

 

 תוכנית החילוץ 

מצד אחד יש הישגים מאוד משמעותיים: רוב מכריע של התוכנית התקבל ע"י משרד האוצר )ומשרדי  

 ם( ופרקי התוכנית הוטמעו בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים. ממשלה אחרי

 מצד שני אין תקציב. 

 מחקים לראות מה יעלה בגורל הממשלה. 

 

 קואליציית ארגוני אקלים 

 ניר עדכן מהזירות השונות של קואליציית ארגוני האקלים. 

 . 2021מתארגנים לוועידת גלזגו שתתקיים בשנת 

 

 מינויים

מינויים שהשרה להגנת הסביבה צריכה לחתום. אין מענה מהשרה והיא לא  יש עיכוב רב במספר 

 מגיבה לפנויות. 
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 : 2020ישיבות ועד מנהל חיים וסביבה 

 21/9/20 יום שני  ספטמבר 

 24/11/20 יום שלישי  נובמבר 
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