ישיבת ועד מנהל
ינואר 2019
זמן:

יום חמישי16:00-18:00 ,1/1/2019

מקום:

חדר ישיבות בבית העמותות ,סעדיה הגאון  26ת"א

נוכחים

ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל) ,דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים) ,ויקטור
וייס (מרכז השל) ,חגית אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא) ,מאיה יעקבס
(צלול) ,מיכאל רפאל (פעולה ירוקה) ,משה בלסנהיים ,עבד נמארנה (אל אמל) ,תמי
גנות (אט"ד) ,מרדכי ירקוני (ועדת ביקורת) ,עידן דורפמן (מגמה ירוקה) ,ניר גירון (חיים
וסביבה) ,מורן דימנט (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)

נעדרים

חגית גפן (הרשת הירוקה) ,יונתן אייקנבאום (גרין פיס) ,ניר פפאי (חלה"ט) ,ענת גולד
(קק"ל) ,שאול רייכמן ,שי גולוב (ישראל בשביל אופניים)

מסכם:

ערן בן ימיני

סיכום שנת  2018פעילות ותקציב
הכנסות
הוצאות
יתרה

742,148
707,428
₪ 34,720

מצ"ב תעודת סוף שנה של חיים וסביבה (ביצוע מול תכנון)

ייצוג בגופים שעניינם איכות סביבה
הוצגה מצגת שנשלחה לחברי הוועד המנהל .התקבלה החלטה להגביל את מינוי הנציגים בגופים ציבוריים
לשנתיים עם אפשרות לחידוש.

פיתוח מקצועי בתנועה הסביבתית

חיים וסביבה – תשתית לתנועה הסביבתית
רח' סעדיה גאון  ,26תל אביב  ∙ 6713521טלפון ∙ 03-5602256 :פקס∙ 03-5602104 :
www.sviva.net ∙ sviva@sviva.net

יד הנדיב החל בתהליך לבחינת צרכי הפיתוח המקצועי בתנועה הסביבתית .רונית זלברשטיין ודפנה קלנברג
מובילות את התהליך ,צפנת נבחרו לסייע במחקר וחיים וסביבה ילווה את התהליך ויסייע ארגונית.

מיזם משותף עם המשרד להג"ס
המיזם אושר ונחתם ע"י החשב .ניתן להתחיל אותו.

פיתוח דיגיטלי לתנועה הסביבתית
ברק ומייק התנדבו לסייע בחשיבה

מינויים בתכנון ופארק אריאל שרון
יש לנו שני נציגים :סטלה אבידן ומרטין וייל (בתהליך אישור)
אט"ד הגיש עת ירה נגד מינוי מנכ"ל ויו"ר .מינוי המנכ"ל בוטל לפני הדיון והעתירה נגד מינוי היו"ר נדחתה.

אספה כללית בדצמבר
המשוב וסיכום אספה כללית בנושא בחירות מוצלח 85 ,משתתפים מ  25ארגונים .הדיונים היו פורים והוחלט
על הקמת צוות בחירות .התקיימה ישיבת המשך שהתקיימה היום והוחלט על מספר כיוונים .התקבלה החלטה
על גיוס רכז לבחירות.

פורום מנכ"לים
התקיים מפגש דו יומי לפורום מנכ"לים בסוף דצמבר באלון התבור .התקבלו החלטות על פעולות משותפות
בנושא אקלים.

ועדות איכות סביבה
התקבלו כ  140בקשות לחברות בוועדות איכות סביבה ב  63רשויות מקומיות .אנו מראיינים את כולם.
התקבלה החלטה כי כל חבר ועד המנהל יראיין מספר מועמדים .ניר גירון ישלח לכל חבר וועד מנהל שמות
וטלפונים לראיין.
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ישיבות ועד מנהל 2019
ימי חמישי בשעה ארבע
תאריך

מקום

שעה

10/1/2019

16:00-18:00

בית העמותות

7/3/2019

16:00-18:00

בית העמותות

16/5/2019

16:00-18:00

בית העמותות

11/7/2019

16:00-18:00

בית העמותות

12/9/2018

16:00-18:00

בית העמותות

( 14/11/2019יום הולדת לשי גולוב)

16:00-18:00

בית העמותות
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