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 ישיבת ועד מנהל  סיכום

 2018 נובמבר

 15:00-17:00,  1/11/2018  שיחמייום  זמן: 

 ת"א  26בית העמותות, סעדיה הגאון חדר ישיבות ב  מקום: 

  משתתפים

 : חברי וועד

  ניר פפאי )חלה"ט(, תמי גנות )אט"ד(, מיכאל רפאל )פעולה ירוקה(, משה בלסנהיים, חגית אולנובסקי

)הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא(, יונתן אייקנבאום )גרין פיס(, ויקטור וייס )מרכז השל(, דנה טבצ'ניק  

 שי גולוב )ישראל בשביל אופניים(,)המרכז למדיניות שינוי אקלים(, ברק בן חנן )פרמקלצ'ר ישראל(,  

וסביבה(, נילי פרידמן )חיים   , עידן דורפמן )משקיף ממגמה ירוקה(, מורן דימנט )חייםאורית פרקש הכהן

 וערן בן ימיני )חיים וסביבה(  וסביבה(, אביבה שמש )חיים וסביבה(

 )צלול(, חגית גפן )הרשת הירוקה(עבד נמארנה )אל אמל(, ענת גולד )קק"ל(, שאול רייכמן, מאיה יעקבס  : יםנעדר 

 ויקטור וייס  :םמסכ

 

 

 בחירת יו"ר לחיים וסביבה 

)הוועד בחר   פה אחד  הוועד המנהל בירך על הצטרפותה של אורית פרקש הכהן לוועד המנהל של חיים וסביבה ובחר בה שוב

 בה לפני שהיא אושרה להיות חברת וועד מנהל ע"י האספה( להיות יו"ר הוועד המנהל. הוועד הודה ליו"ר היוצא ניר פפאי. 

 

 קק"ל 

בנושא בג"צ מינויים וקק"ל. ההחלטה בישיבה הקודמת, שקיבלה   25/10/18ב  ניר פפאי עדכן מהישיבה הדחופה שהתכנסה 

 משנה תוקף בהצבעה באימייל, היא שהוועד המנהל ממליץ לאספה הכללית להשעות את קק"ל לחצי שנה. 

ים  הנכנסת לבעלי התפקידים העוסקים בנושא כדי לבחון מה צריכים להיות הצעד  רסוכם שתתקיים פגישה ייעודית בין היו"

 באחריות ערן בן ימיני.  -הבאים

 

 אנרגיות מתחדשות 

, החברים בפורום הארגונים העוסקים  איתן פרנס בישראל ירוקהה  אנרגיה חברות איגוד הציג את עמדתו של יו"ר ויקטור וייס 

שנציגי חיים וסביבה מערימים קשיים וחוסמים את פיתוח האנרגיות  בנושא שינוי אקלים וביקש להעלות לדיון את הסוגיה 

ארגונים הירוקים. ניר הסביר את עמדת  ה. איתן אף הוסיף שיש בדעתם לפתוח בקמפיין נגד בדרום המתחדשות בישראל

 אחריות ניר גירון.  בנושא במסגרת מפגשי שק"ת )שותפות קהילה בתכנון( ייעודי  . נקבע שיתקיים דיוןהחברה להגנת הטבע
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 2019תקציב 

 .2019)מצ"ב תקציב ומצגת(. הוועד המנהל אישר פה אחד את תקציב  2019ערן הציג את תקציב 

 התקציב המאושר 

  הוצאות       

        

 סך הכל 
עלות  

 פעילות פעילות
עלות  
 שכר 

אחוז  
 משרה 

משרה  
  כח אדם  מלאה 

 1 מנהל תחום ייצוג  160000 100% 180000 ייצוג  70,000 250,000

 2 מנהל תחום רשויות מקומיות  160000 50% 90000 רשויות מקומיות  75,000 165,000

 160000 100% 180000 בניית תנועה סביבתית  148,500 328,500
מנהלת תחום שיח ושיתופי  

 3 פעולה 

196,000 106,000 
אינטרנט ורשתות  

 160000 50% 90000 חברתיות 
מנהל אינטרנט ורשתות  

 4 חברתיות 

 5 מנהל משרד  160000 0% 0 ניהול וכלליות  98,000 98,000

 6 ל "מנכ 250000 100% 250000   250,000

 7 גייס משאבים ופיתוח תוכניות  160000 50% 90000   90,000

 8 בן/ת שירות לאומי  25000 100% 25000   25,000

 9 מנהל תמיכה משפטית  160000 0% 0   0

 10 מנהל התפקדויות למפלגות  160000 0% 0   0

  סך הכל  1555000  905000  497,500 1,402,500

        

        

  הכנסות      

        

  מקורות מקורות מובטח  מבוקש  יתרה   

 1 ס"משרד להג 500000 500000    

 2 יד הנדיב  500000 500000    

 3 קרן סבה  200000 200000    

 4 דמי חבר  50000  50000   

 5 תביעה ייצוגית    240000   

 6 עיריית תל אביב    50000   

 7 הרשות לחדשנות   240000    

 8 לים "פורום מנכ 81000 81000    

  סך הכל  1331000 1521000 290,000 118,500  
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 עדכונים 

 25/10/18 מפגש נציגי ות"ל עם ארגונים בנושא אנרגיה 

 1/11/18 שק"ת אילת מפגש 

 18/11/18 חיים בסרט ירוק 

 19/12/18 אספה כללית 

 28/1/19 בג"צ מינויים 
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