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זמן:

יום חמישי 15:00-18:00 ,2/8/2018

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

נוכחים:

ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל) ,דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים) ,חגית
אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא) ,מאיה יעקבס (צלול) ,משה בלסנהיים ,עבד
נמארנה (אל אמל) ,אלי בן ארי (אט"ד)
אדם קרומר (תובנה ירוקה) ,חגית גפן (הרשת הירוקה) ,יונתן אייקנבאום (גרין פיס) ,ניר פפאי

נעדרים:

(חלה"ט) ,ענת גולד (קק"ל) ,שאול רייכמן ,ויקטור וייס (מרכז השל) ,מיכאל רפאל (פעולה
ירוקה) ,שי גולוב (ישראל בשביל אופניים)
סטלה אבידן ,חגית שמאי ,ניר גירון (חיים וסביבה) ,מורן דימנט (חיים וסביבה) וערן בן ימיני

מוזמנים אחר:

(חיים וסביבה)
מורן דימנט

מסכמת:

דיון
נושא
נקודות שעלו

-

עדכונים

•

•

החלטה
קיום ישיבות ועד מנהל בארגונים השונים של חברי הועד -ישיבות נודדות .עלתה הצעה
לשילוב ביקור בארגונים נוספים בזמן הישיבה של הועד בקרבתם
מורן דימנט הציגה את עצמה לחברי הועד הנוכחים
משה בלסנהיים הציע להזמין את אריה רחמימוב מרשות נחל הירקון להציג את תכנית
תכנון של רשות נחל ירקון מול הועד
הועד הביע את שמחתו לקיום המפגש עם נציגות הציבור בדירקטוריון פארק אריאל שרון
ועל הרצון לשלב את הועד בפתרון בקידום פתרון לבעיית הניהול הקיים בפארק
עדכון על אי הסכמות בינארגוניות והשיח החריף בנושא אסדת הגז .התקיימו שני מפגשי
גישור– אחת בהובלת יעל גרמן ואחת עם יעל פארן (השתתפו :חלה"ט ,אט"ד ,צלול,
שומרי הבית ,שומרי החוף) .ערן בן ימיני סיכם שהמפגשים לא היו מוצלחים ולא הגשימו
את מטרתם .כרגע יש מחשבה לקיים פגישה נוספת רק של הארגונים (כשהמוקדים הם
חלה"ט ,צלול ,אט"ד ומגמה ירוקה) ובה ינסו להגדיר את כללי המשחק והשיח בסיטואציות
שכאלה
עדכון על הפגישה עם אורית פרקש ,מועמדת ליו"ר ועד מנהל .הועד הנוכח אישור את
הפנייה לאורית בבקשה לשמש כיו"ר חיים וסביבה .לפני כן יש לוודא שאין לה ניגוד
העניינים .ברק -לא יכולה להיות מעורבת בכל הקשור לשטייניץ .היות ולא מגיעה מרקע
סביבתי או חברתי יש לבנות לה הכשרה וליווי של התחומים.
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דיון פארק
אריאל שרון

• הצטרפו לפגישה סטלה אבידן /חגית שמאי -נציגות מטעם ארגון הגג בפארק אריאל שרון
• חגית הציגה רקע לפגישה .מינואר  2018אין תגובה מהשר לגבי המינוי של מנכ"ל הפארק.
גם לא מינוי של מנכ"ל בפועל.
• עלו מספר הצעות פעולה להמשך:
 oמכתב לפני עתירה מועד חיים וסביבה לרשות החברות ,לשר אלקין ,השרד כחלון,
מבקר המדינה ,יועמ"ש ,יו"ר פנים ואיכה"ס ולרוה"מ הקורא לקידום המינוי
 oעתירה משפטית למינוי מנכ"ל אפילו בפועל
 oלהפעיל לובי מול השר
 oציבורי -הוצאה של מכתב הועד לתקשורת ,כתבת תחקיר גדולה (הוצע לחבר את
אבי עמית) ,לבנות מהלך במדיה החברתית ,כתבות במקומונים
 oלהפעיל את ראשי הערים החברים בדירקטוריון שיפנו לרוה"מ

החלטות
נושא
פעילות בנושא פארק אריאל שרון

פירוט
כל הפעילויות התקבלו .חיים וסביבה ירכזו עבודה למימוש צעדים לסייע
לתפקוד הפארק .חיים וסביבה תרתום את הגורמים והמסמכים לאישור של
הועד לפני.

ישיבת הועד הקרובה תתקיים ביום חמישי 16:00 ,06/9/2018
החלטת וועד שאושרה במייל על ידי כל חברי הוועד (מלבד ענת גולד שלא הגיבה):
המשך תפקודו התקין של פארק אריאל שרון הוא אינטרס סביבתי מהמדרגה הראשונה ,והותרתו ללא מנהל
עלולה לסכל את המשך פעילותו ולכן יש לפעול כדי למנוע מצב בלתי סביר זה מיידית.
לפיכך ,הוועד המנהל של חיים וסביבה – ארגון הגג של שוחרי איכות החיים והסביבה (ע"ר) ,בישיבתו מיום
 2.8.18ולאחר שמיעת הדירקטורים מטעמו ,מוצא לנכון לפנות לכל בעלי הסמכות השלטונית שביכולתם
ובסמכותם להביא למינוי מיידי של מנכ"ל בפועל בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,וכן למינוי של מנכ"ל קבוע
בהקדם האפשרי .על ראש הממשלה ,השר להגנת הסביבה ,ומנהל רשות החברות לפעול באופן מיידי למינוי
האמור וכן להביא להעברת התקציבים הנדרשים להמשך פעילות הפארק בהתאם להתחייבויות הקודמות שניתנו.
נכון להיום ,אין מינוי מנכ"ל בפועל מאז  ,12.7.18בו הודיעה מ"מ המנכ"לית ,עו"ד מיכל זלכה ,על סיום תפקידה.
בנוסף ,לא אושר מינוי מנכ"ל של קבע ,למרות מתן אישור הוועדה לבדיקת מינויים בחודש מרץ האחרון למינויו של
מר נחום חופרי לתפקיד .כמו כן ,הוצג בפני הועד המנהל החשש שבתוך כחודש וחצי לא ניתן יהיה לשלם משכורת
ולממן פעילות שוטפת של החברה.
לאור האמור לעיל ,הועד מחליט על פנייה דחופה לבעלי התפקידים לשם פעולה מיידית בנושא .במידה והפניות לא
יענו בחיוב ,מחליט הועד לנקוט בצעדים נוספים העומדים לרשותו לשם הבטחת תפקוד חברת הפארק באופן מלא.
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