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 he good foo institute T - בנימין  מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס; אור    - אביעד שיינין    : משתתפים 
Israel;   שייניס  אורי- ; TIME  מגמה   -תחבורה בדרך שלנו; אלעד הוכמן    -איתי חיים     ורלי רונן;א  -רונן  אורלי

   - חווה ואדם; ברק בן חנן     –  הפורום הציבורי לאיכות סביבה באשדוד; ברק בן חנן -  ירוקה; בועז רענן 
  - משמר האילנות; דודי חריף      – דודו אשכנזי    פורום להתחדשות עירונית;   - דוד סונינו    פרמקלצ'ר ישראל;

  - הרשות הירוקה; יאיר אנגל  -חגית גפן ויקטור וייס;  -דנה טבצ'ניק; ויקטור וייס  - מעוז אביב; דנה טבצ'ניק 
מרחבי רחובות;    - טרנזישן ישראל; יובל רוזנברג    – יואב אגוזי    מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל;  -קיימא  

  - יוסף אברמוביץ   גרינפיס ישראל;   -יונתן אייקנבאום     ;שומרי הבית   –ני ספיר  אג'נדה; יו   -אנו    - יוני בלסברג  
עמותת    -מורים למען האקלים; מאיה יעקובס   - ישראל בן דור; ליאל/הילה   -; ישראל בן דור  יוסף אברמוביץ

סנהיים;  משה בל   - גינות קהילה בישראל; משה בלנסנהיים    -פעולה ירוקה; מרסלו ירקוני    -צלול; מייקל רפאל  
מושבת אופניים פרדס חנה כרכור;  -מתן יעקב גולן; נאווה ליכטר  - בינוי שפוי; מתן יעקב גולן  -משה פישר  
   ניר גירון;  -איגוד מנהלי היחידות הסביבתיות; ניר גירון    - מחאת הנוער למען האקלים; ניצן לוי    -נועה בר ניר  

פפאי   צור   - ניר  נעמי  להגנת הטבע;  י   -   החברה  קיימא שדולת  בר  ירוקה   רושלים  ירושלים  נפתלי  ;  וקרן 
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 הטובה; ויקטור וייס;  יוזמת האנרגייה -; דניאל כץ     GFI-אור בנימין   ערן בן ימיני;-; ערן בן ימיני  הסביבה 
  פיעים תושבים מש  - רז ילינק     מנקים את מפרץ חיפה;  - טבע באר שבע; רוית שטוסל    שומרי   - צילה וייס  
  - הורים למען האקלים; צור פולק  -עמי - ישראל בשביל אופניים; שירה לב - שי גולוב  רחל עזריה;במודיעין; 

רחל עזריה;     - רחל עזרי     רמות למען הסביבה;  - מרכז השל; רחל אדם    - רוני ארז      הפורום לישראל ירוקה;
  - תחייה קרבטרי     ;יד אליהו הירוקה  - דקות; שרה מילוא    15  -טמן  נועמותת ונטעת; שמרית  - שי אטיאס  

הפורום    -   חגית אולנובסקי    ; יוזמת האנרגייה הטובה  -דני כץ   ;אדם טבע ודין   -  רשת ערים בריאות; תמי גנות 
 פעולה ירוקה.  -מייק רפאל  ו רמות למען הסביבה  -רחל אדם   לתזונה בת קיימא;

 סה"כ נוכחים בעלי זכות הצבעה באסיפה: 

 רה להגנת הטבע. ב: מר ניר פפאי, החנבחר  יו"ר האסיפהל

 עליזה מאיו, מכון הערבה ללימודי הסביבה   ה:מזכירת האסיפה נבחרכ

 : על סדר היום

 חברי עמותה חדשים. הצבעה על אישור  .1

 ערן בן ימיני, מנכ"ל עמותת חיים וסביבה.  -    2021-2023כום תקופה והחזון לשנים יס .2

 הכרזה על ההצבעה של הארגונים.  .3

 שאלות ותשובות עם המועמדים לוועד המנהל.  .4

יו"ר   -טלי יריב משעל  - ארגונים  על שיתופי פעולה בין  נקודת מבט פילנטרופית  - ה משותפת בסבי .5

 קרנות ומנכ"לית קרן ברכה. פורום ה

 ייצוג ארגוני הסביבה.  .6

 הצבעה על הקוד האתי של הארגונים החברים בחיים וסביבה.  .7

 הצבעה על שינוי בתקנון.  .8

 הכרזה על תוצאות הבחירות לוועד המנהל.  .9

 אישור האסיפה למינוי לוועדת ביקורת.  .10

 
 
 



 : מהלך האסיפה 
 

 אחד(: אושרה חברותם של חברי עמותה חדשים )פה   .1
 ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל דקות  15 . א
 עמותת דלפיס  . ב
 עמותת ונטעת  . ג
 מתן יעקב גולן  . ד
 ויקטור וייס  .ה
 ישראל בן דור  . ו
 יוסף אברמוביץ'  .ז

 מעמד עמית בחיים וסביבה באושרו   .2
 מחאת הנוער למען האקלים  . א
 שדולת ירושלים בת קיימא  . ב
 בר קיימא  . ג
 מורים למען האקלים  . ד
 מנקים את מפרץ חיפה  .ה
 מושבת האופניים פרדס חנה כרכור  . ו

 

 ופירט לגבי חזון העמותה לשלוש השנים הבאות. שנה  את הימיני, מנכ"ל העמותה סיכם  בן ערן  .3
 

 . הסבר על הליך ההצבעה לוועד המנהל .4
 

 המועמדים לוועד המנהל השיבו על שאלות שהוצגו בפניהם.  .5
 

 טלי יריב משעל נשאה דברים.  .6
 

 . בתחומים השונים  הסביבהארגוני נציגי  הוצגו  .7
 

הוחלט להמשיך לדון ולהעלות    -נערכה הצבעה על הקוד האתי של הארגונים החברים בעמותה .8
 להצבעה באסיפה הבאה. 

 
 . ידי רשם העמותות-בהתאם לנוסח שאושר על  נערכה הצבעה על שינוי בתקנון .9

 
 . הוכרזו תוצאות הבחירות לוועד המנהל .10

 

 המועמדים להלן: ועד המנהל נבחרו ול

 
   1קטיגוריה 

     23-יונתן אייקנבאום  .1
 17-רוני ארז   .2
 23-חגית גפן  .3
 16-אלעד הוכמן   .4
 26-מאיה יעקבס  .5

 2קטיגוריה 
 24-שי גולוב  .1
 13-רז ילינק  .2
 5-שרה מילוא   .3
 11-דוד סונינו   .4
 17-יוני ספיר  .5



 28-מייקל רפאל   .6
 15-אביעד שיינין  .7
 20-הדס תדמור  .8
 10-שרי סלע  .9

 3קטיגוריה 
 24-יוסף אברמוביץ  .1
 20-ויקטור וייס  .2
 15-דנה טבצ'ניק   .3
 12-מתן יעקב גולן  .4
 32-רחל עזריה  .5
 13-אורלי רונן  .6
 14-אורי שיינס  .7

 

 פה אחד.  –לוועדת הביקורת של העמותה  איתי חייםאישור צירופו של מר  .10
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