ישיבת ועד מנהל
יוני 2019
זמן:

יום חמישי 16:00-18:00 ,6/6/2019

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

משתתפים

דנה טבצ'ניק  ,ויקטור וייס ,חגית אולנובסקי ,מאיה יעקבס ,מיכאל רפאל ,משה בלסנהיים,
שי גולוב ,תמי גנות ,מרדכי ירקוני (ועדת ביקורת) ,תומר ישראל (ועדת ביקורת) ,ניר גירון,
מורן דימנט וערן בן ימיני

נעדרים

ברק בן חנן ,חגית גפן ,יונתן אייקנבאום ,ניר פפאי ,עבד נמארנה ,ענת גולד ,שאול רייכמן

מסכם:

ערן בן ימיני

סדר יום
סעיף ראשון  -צירוף ארגונים חדשים לחיים וסביבה:
הצבעה

ארגון
איגוד רופאי בריאות הציבור

פה אחד

אנימלס

פה אחד

הפורום להתחדשות עירונית שפויה

פה אחד

להציל את אפולוניה

 5בעד 1 ,נגד

סינדינאט הגליל לקידום ופיתוח

פה אחד

קרן ירושלים ירוקה

פה אחד

שומרי הבית

 4בעד 3 ,נגד 1 ,נמנע

תושבים משפיעים במודיעין

פה אחד

חווה ואדם

פה אחד

•

חיים וסביבה ממליץ לאספה הכללית לצרף את הארגונים הללו לחיים וסביבה.

•

יש להוסיף לטופס הצטרפות סעיף נוסף ובו יציינו ארגונים מצטרפים מה הייתה הפעילות שלהם
בשנתיים האחרונות?

•

יש לנסח קוד אתי לארגונים החברים בחיים וסביבה ,תמי גנות ומייקל רפאל ינסחו את הקוד האתי.
האספה הכללית תאשר אותו ויש לצרף אותו לטופס ההצטרפות.
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סעיף שני – ארגונים פורשים:
הצבעה

ארגון
עמקים ומרחבים – חדלה להתקיים

מאשרים לגרוע אותם מרשימת החברים

המועצה לישראל יפה – מבקשים לפרוש

מאיה וויקטור יבררו את העניין

•

ערן יכין מסמך עם הטענות כלפי קק"ל שישלח עם הזמנה לשימוע.

•

ערן יפנה ליועץ המשפטי של חיים וסביבה ויבדוק האם יש השפעה על חיים וסביבה במקרה וארגון
החבר בחיים וסביבה עובר על החוק.

סעיף שלישי – ארגונים לדיון
ארגונים לא קיימים יש לגרוע .יש ליצור מנגנון אוטומטי הגורע ארגונים לא קיימים.
ארגונים ללא פרטי קשר .יש לנסות מספר פעמים סביר ליצור קשר ואם אין הצלחה יש לגרוע .יוצא מן הכלל
ארגונים גדולים שאין לנו איש קשר ,במקרה זה יש לנסות וליצור קשר עם גורם בכיר (הנהלה) ולנסות להגדיר
את הקשר.

סעיף רביעי – דו"ח כספי 2018
התקיים דיון ,אין צורך בהחלטות (בסמכות האספה הכללית לאחר אישור ועדת ביקורת).

סעיף חמישי ואחרון – יו"ר ועד מנהל לחיים וסביבה
חברי הועד המנהל יציעו שמות מתאימים

הישיבה הבאה תתקיים ב 11/7/19
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