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 ועד מנהל 

 2020 ינואר

 16:00-18:00,  27/1/2020  יום חמישי זמן: 

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

ועד    משתתפים

 : מנהל

ברק בן חנן )פרמקלצ'ר ישראל(, דנה טבצ'ניק )המרכז למדיניות שינוי אקלים(, ויקטור  

וייס )מרכז השל(, חגית אולנובסקי )הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא(, חגית גפן  

)הרשת הירוקה(, יונתן אייקנבאום )גרין פיס(, ניר פפאי )חלה"ט(, מאיה יעקבס )צלול(,  

 (, משה בלסנהיים, ענת גולד )קק"ל(, תמי גנות )אט"ד( מיכאל רפאל )פעולה ירוקה

  משתתפים

 : יםאחר

וערן  , , מורן דימנט )חיים וסביבה(ניר גירון )חיים וסביבה(מרדכי ירקוני )ועדת ביקורת(, 

 בן ימיני )חיים וסביבה( 

 שאול רייכמן, שי גולוב )ישראל בשביל אופניים(,  עבד נמארנה )אל אמל(, נעדרים: 

 ערן בן ימיני  מסכם:

 

 

 והחלטות  סיכום

 

המתקן  ובהם  נציגת חיים וסביבה בפארק אריאל שרון הציגה האיומים על הפארק  –סטלה אבידן 

 וקושי תפקודי של הדירקטוריון. החלטות:   הטרמי לטיפול בפסולת

 להגיש את רשימת המועמדים הקודמת  לשר.  •

זה תפקיד הארגונים השונים    - הטיפול הטרמי  חיים וסביבה לא יכול לנקוט עמדה בנושא •

לבחון כיצד חיים וסביבה יכולים לספק תמיכה טובה יותר   העוסקים בנושא, הועד הנחה 

 . עדות השונות כך שירגישו שאינם לבדולנציגי חיים וסביבה בו

כן/לא לתמוך במהלך  -ניתן לבצע פנייה לארגוני הסביבה בנושא על מנת שיביעו דעתם   פ •

 . ועדהומנסה לקדם ב שסטלה 

יש לברור מראש איזה נושאים נכון שיעלו בישיבות ועד מנהל ואיזה נושאים נכון שידונו   •
 .בהרכב אחר
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 רחל עזריה הועלת כמועמדת ליו"ר הוועד המנהל. תוצאות ההצבעה: 

 מצביעים  10 -  בעד  •

 נמנע אחד  •

 מתנגד אחד  •

הערה: ועדת האיתור, הכוללת את תמי גנות, ברק בן חנן, ניר פפאי וערן בן ימיני, תיפגש עם רחל  

 עד המנהל וההצבעה בעד בכפוף לשיח של ועדת איתור יו"ר ודיווח חזרה לו  עזריה ותדווח.

 

משתתפים מרוצים ואלפי   1,500הסתיימה בהצלחה עם  24/11/20219ועידת האקלים שהתקיימה ב  

 שידור חי. החלטה: צפיות ב

 . 2020חיים וסביבה ירכז את ועידת האקלים  •

 

, עלה הצורך לקיים דיון ארוך שימקד את פעילות הארגון  2021-2014אסטרטגיה לחיים וסביבה 

 לשלוש שנים הבאות. החלטה: 

 לקיים מפגש באורך יום שלם לדיון בנושא בהנחיה חיצונית.  •

 

 יתן. החלטה: ו פורום לוממלא מקום ב

הוועד המנהל מאשר פה אחד את מינוי חגית אולנובסקי כממלאת מקום ליובל ארבל בפורום.   •

 הועד מברך את חגית. 

 

האם נציג שאינו עובד  הנציג אסף בן נריה איננו עובד יותר באדם טבע ודין. הועדה לאיכות מי שתיה. 

 בארגון עדיין יכול לשמש נציג? החלטה: 

 וועדה בתנאים הבאים: אין מניעה להמשיך ולהיות נציג ב  •

o  אם אין ניגוד עניינים 

o  )הארגון עומד מאחורי הנציג )במקרה הזה אדם טבע ודין 

o  אם תפקוד הנציג מספק, והייצוג מקצועי 

עדות גם מועמדים שאינם משתייכים לארגון סביבתי  ובאופן עקרוני ניתן למנות נציג לו  •
  כלשהו
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מצטרפות לוועד המנהל. בנוסף לרחל עזריה שמצטרפת לוועד המנהל כיושבת ראש, הועלו להצבעה  

ושני אלוני ממגמה    הפורום הישראלי לעירוניותמשתי מועמדות נוספות לוועד המנהל: ד"ר אורלי רונן 

 ירוקה. החלטה: 

מתנגדים וללא   שתי המועמדות ד"ר אורלי רונן ושני אלוני אושרו להצטרפות לוועד המנהל ללא 

 נמנעים. 

 

 

 

 5/6/2020 תתקיים ב  אספה כללית 

 

 : 2020ישיבות ועד מנהל חיים וסביבה 

 27/1/20 יום שני  ינואר 

 24/3/20 יום שלישי  מרץ

 27/5/20 יום רביעי  מאי 

 23/7/20 יום חמישי  יולי 

 21/9/20 יום שני  ספטמבר 

 24/11/20 יום שלישי  נובמבר 
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