סיכום ישיבת ועד מנהל
ינואר 2021
זמן:

יום שני 16:00-18:00 ,1/2/2021

מקום:

https://us02web.zoom.us/j/89910343339

נוכחים

רחל עזריה ,אביעד שיינין (דלפיס) ,דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים),
ויקטור וייס ,הדס תדמור (יוזמת האנרגיה הטובה) ,חגית גפן (הרשת הירוקה),
יונתן אייקנבאום (גרין פיס) ,מאיה יעקבס (צלול) ,מיכאל רפאל (פעולה ירוקה),
יוני ספיר (שומרי הבית) ,ניר פפאי (החברה להגנת הטבע) ,יוסף אברמוביץ' ,שי
גולוב (ישראל בשביל אופניים) ,תמי גנות (אדם טבע ודין) ,ענת גולד (קרן קיימת
לישראל) ,אורלי רונן ,מרדכי ירקוני (ועדת ביקורת) ,איתי חיים (ועדת ביקורת),
ניר גירון (חיים וסביבה) ,מורן דימנט (חיים וסביבה) ,טלי קדמי (חיים וסביבה),
שני אוסטרייכר (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)

מסכם:

ערן בן ימיני

סדר יום
 .1היכרות
 .2הצגת פעילות חיים וסביבה לשנת 2021
•

יש לקיים דיון אודות אסטרטגיית השינוי של חיים וסביבה וכיווני פעולה תשתיתיים .ערן
ייזום דיון בנושא.

•

יש לבחון הוספה של משקיפים לוועד המנהל מהחברה הערבית ומארגונים נוספים.
חברי הוועד יציעו שמות משקיפים.

 .3חלוקה לוועדות משנה
ועדה

צוות

חברים/ת

כספים

תמי גנות ,חגית גפן

ערן

גיוס משאבים

ויקטור וייס ,אביעד שיינין

ערן

ייצוג בתכנון

תמי גנות ,ניר פפאי ,ענת גולד

טלי

ייצוג בגופים ציבוריים

דנה טבצ'ניק

טלי
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רשויות מקומיות

אורלי רונן ,שי גולוב ,אביעד שיינין

טלי

אקלים

יוסף ,ויקטור ,מייקל ,תמי ,חגית ,יוני ,אורלי

ניר

מאיץ קרן שלי

אביעד ,מייקל ,ניר ,הדס ,חגית ,יוני

שני

פיתוח מקצועי

חגית גפן ,הדס תדמור

מורן

זכויות בעלי חיים
חברות בחיים וסביבה

מורן

מייקל רפאל ,דנה טבצ'ניק ,תמי גנות

 .4קמפיין קצא"א (גיוס המונים) וקמפיינים אחרים
קמפיין מאושר לגיוס על פי הנוהל הקיים .קמפיינים אחרים בהם יש חילוקי דעות יועברו לאישור ועדת
חריגים .חברים מוזמנים להציע את עצמם לוועדת חריגים.

 .5ערעור על בחירת ועדת השקעות
ההחלטה תועבר לוועדת ביקורת לאחר בדיקה משפטית.

ישיבת ועד מנהל שניה 2021
ישיבת ועד מנהל שלישית 2021
ישיבת ועד מנהל רביעית 2021
ישיבת ועד מנהל חמישית 2021
ישיבת ועד מנהל שישית 2021

20
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מאי  ,2021יום ה׳
יולי  ,2021יום ה׳
ספטמבר  ,2021יום ה׳
נובמבר  ,2021יום ה׳
ינואר  ,2022יום ה׳

 6 – 4אח.
 6 – 4אח.
 6 – 4אח.
 6 – 4אח.
 6 – 4אח.
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