סיכום ישיבת ועד מנהל
מרץ 2022

זמן:

יום ראשון 16:00 27/3/2022

מקום:

חדר הדרכה ,בית העמותות ,סעדיה גאון  26תל אביב

נוכחים

רחל עזריה ,מור גלבוע (צלול) ,מיכאל רפאל (פעולה ירוקה) ,דן אלון
(החברה להגנת הטבע) ,תמי גנות (אדם טבע ודין) ,נועה טל (קרן קיימת
לישראל) ,אורלי רונן ,מור גלבוע (צלול) ,אלעד הוכמן (מגמה ירוקה) ,רוני
ארז (מרכז השל) ,מרדכי ירקוני (ועדת ביקורת) ,ניר גירון (חיים וסביבה),
מורן דימנט (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)

נעדרים

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) ,יוני ספיר (שומרי הבית) ,יוסף
אברמוביץ' ,שי גולוב (ישראל בשביל אופניים) ,עבד נמרנה (אל אמל),
תומר ישראל (ועדת ביקורת) ,איתי חיים (ועדת ביקורת)

מסכם:

ערן בן ימיני

שירותיות של חיים וסביבה
לאחר הצגה קצרה מבנה ארגוני ותחומי פעילות התקיים דיון שהתכנס למספר תחומים:
האם חיים וסביבה שירותי מספיק לאור הציפיות של הארגונים?
את מי חיים וסביבה משרת (ארגונים קטנים/גדולים ,ממשל/סטטוטורי/שטח?)....
האם חיים וסביבה צריך רק להיות שירותי (תגובה) או לזהות וליזום תהליכים?
מהו המיקוד הרצוי?
החלטה :חברי הוועד המנהל ישלחו את תגובותיהם והצעותיהם לערן ונקיים דיון המשך לאור
התגובות.

השעיה זמנית של חבר ועד מנהל
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שי גולוב מוביל את קורס רשויות מקומיות ויש צורך לשלם לו עבור התכנון ,הניהול ,ההנחיה
והייעוץ .אין לשלם שכר לחבר ועד מנהל.
החלטה :שי גולוב יושעה מהוועד המנהל לתקופה של שלושה חודשים .שי יחזור לוועד
המנהל לאחר סיום קורס רשויות מקומיות.

קק"ל וייעור
נועה הציגה את התפיסה של קק"ל והחשיבות של הייצוג לקק"ל .לקק"ל יש עניין רב בייצוג הן
במסגרת חיים וסביבה והן במסגרת נוספת (חוק היער).
החלטה :יש לקיים דיון בנושא חוק היער .בכל הקשור לייצוג קק"ל יש לקיים דיון מתוכנן ,עם
הכנה ומקום לכל הצדדים להשמיע את קולם.

מינויים
החלטה :ניר גירון ישלח את ההצעות המינויים לחברי הוועד המנהל

קבלת ארגונים חדשים
החלטה :צוות שיכלול את מייקל רפאל ,תמי גנות ומור גלבוע יכינו הצעה לוועד המנהל.
ההצעה תכלול :קריטריונים ,נוהל וגיבוי עובדתי.

אספה כללית
יש רצון שהוועד המנהל יהיה מעורב יותר בארגון האספה הכללית.
החלטה :רחל עזריה ורוני ארז ביחד עם צוות חיים וסביבה יכינו את האספה הכללית הקרובה
(יולי).

ניוזלטר לארגונים
אחת לשבועיים יוצא ניוזלטר לארגונים .יש רצון כי חברי הוועד המנהל יכתבו את הפתיחה
לניוזלטר (כפי שיונתן ורחל כבר כתבו).
החלטה :נתחיל בסבב של חברי הוועד המנהל (ואולי גם מנהלי ארגונים אחרים החברים
בחיים וסביבה) שיכתבו את הפתיח לניוזלטר.
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