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 ישיבת ועד מנהלסיכום 

 2020 רנובמב

 16:00-18:00, 24/11/2020 י שלישיום   זמן: 

   זום מקום: 

ועד   נוכחים

 מנהל

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

ניר פפאי )חלה"ט(, מאיה יעקבס  לתזונה בת קיימא(, חגית גפן )הרשת הירוקה(, 

  , אורלי תמי גנות )אט"ד( )צלול(, מיכאל רפאל )פעולה ירוקה(, משה בלסנהיים, 

 רונן )פורטר( ורחל עזריה )יו"ר( 

 איתי חיים ועדת ביקורת : 

 וערן בן ימיני   , מורן דימנטניר גירוןוות: צ

עבד נמארנה )אל   יונתן אייקנבאום )גרין פיס(,  ברק בן חנן )פרמקלצ'ר ישראל(, נעדרים: 

 שי גולוב )ישראל בשביל אופניים( ו  ענת גולד )קק"ל(,  אמל( 

 ערן  מסכם: 

 

 סיכום

 2021תקציב  .1

)מצ"ב למטה( עם הערה אחת. במקרה והמענק של קרן יד   ₪  2,907,000על סך  2021אושר תקציב 

 לקיים ישיבת ועד מנהל נוספת ולאשר תקציב חדש.  הנדיב לא יאושר, יש 

 המלצות לצירוף והוצאת חברים .2

 .  )מצ"ב רשימות למטה(  חברים חדשים 10חברים וצירוף  10אושרו הוצאת 

 מינויים  .3

את   תוך שבוע נברר התגלו קשיים נוספים במינויים למרות הצהרת השרה להג"ס על אישור המינויים.  

אנו נפנה ונבקר את השרה להג"ס במכתב,   בירוקרטי אין זהו קושי משפטי או מקור הקושי ואם  

 תקשורת ובוועדת הפנים. 
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 2021תקציב 

 

    הוצאות 

 סך הכל  עלות שכר  עלות פעילות  פעילות 

 425000 160000 265000 ייצוג 

 400000 180000 220000 בניית תנועה סביבתית 

 300000 60000 240000 פיתוח ושיווק וועדה פתוחה 

 334000 250000 84000 ניהול וכלליות 

 96000 96000 0 פעילות גיוס משאבים 

 350000 180000 170000 אקלים פעילות  

 52000 32000 20000 הדרכות וחוברת 

 650000 180000 470000 תמיכה קרן של"י 

 300000 150,000 150,000 פורום סביבה וזכויות בעלי חיים

        

 2907000 1288000 1619000 סך הכל הוצאות 
 

 

    הכנסות

 סך הכל  מבוקש  מובטח  מקור 

 250000   250000 2020יתרה מ 

 1000000 1000000  יד הנדיב 

 230000  230000 משרד להג"ס 

 50000 50000  היינריך בל 

 72000  72000 תביעה ייצוגית 

 200000  200000 קרן סבה

 400000 245000 155000 רשות החדשנות 

 15000 15000  עיריית תל אביב 

 650000  650000 2של"י טראק קרן 

 350000 350000  קרן ברכה 

 300000  300,000 קרן מנמון 

    

 80000 30000 50000 דמי חבר 

 3597000 1690000 1907000 סך הכל הכנסות 
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  ארגונים להצטרפות והוצאה  

  2020אספה כללית דצמבר  

   

  ארגונים להצטרפות  

  דקות  15 1

  דלפיס  2

  ונטעת  3

  לשומרה 4

  מחאת הנוער למען אקלים  5

  שדולת ירושלים בת קיימא  6

  התנועה לקיימות עברית  -בר קיימא   7

  מורים למען האקלים  8

  מנקים את מפרץ חיפה  9

  כרכור  -מושבת האופניים פרדס חנה   10

   

  ארגונים להוצאה  

 אין מענה  הדסה ישראל  1

 אין מענה  ויצו  2

 התמזגה עם ויגן פרנדלי  יום שני ללא בשר  3

 לא פעיל  שאול רייכמן  4

 לא פעיל  שי לוי  5

 לא משלם דמי חבר  המרכז הבינלאומי לצפרות באילת  6

 לא פעילה  שומרה לסביבה טובה  7

 לא פעילה  תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל  8

 עמותה מחוקה  לינק לאיכות הסביבה  9

 אין מענה  מפעלים חינוכיים וקהילתיים  - סביבה ישראל 10
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