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 ישיבת ועד מנהל

 2022 יוני

 

 14:00 21/6/2022 שלישייום  זמן:

 :זום מקום: 

רחל עזריה, אביעד שיינין )דלפיס(, דנה טבצ'ניק )המרכז למדיניות שינוי   נוכחים 

)גרין פיס(, מור גלבוע )צלול(, מיכאל  אקלים(, ויקטור וייס, יונתן אייקנבאום

רפאל )פעולה ירוקה(, דן אלון )החברה להגנת הטבע(, יוסף אברמוביץ',  

תמי גנות )אדם טבע ודין(, נועה טל )קרן קיימת   יוני ספיר )שומרי הבית(,

 תומר ישראל )ועדת ביקורת((, עבד נמרנה )אל אמל, לישראל(, אורלי רונן

 וערן בן ימיני 

הדס תדמור )יוזמת האנרגיה הטובה(, חגית גפן )הרשת הירוקה(, שי גולוב   נעדרים 

 )ישראל בשביל אופניים(

 ערן בן ימיני  מסכם:

 

 החלטות

   החלטות נושא 

   

המלצה על הוצאה וקבלת  

ארגונים חדשים לחיים  

 וסביבה

תת ועדת ארגונים )תמי, מייקל 

קריטריונים ודנה( + דן יכינו 

 לאישור הוועד המנהל

יש להכין את 

הקריטריונים עד ה  

כדי שנוכל לדון   19/7/22

בהם בישיבת הוועד  

 הבאה 

תגובה למחזירים את הטבע 

 ולציבור 

תמי תכתוב נקודות 

להתייחסות ורחל תכין ותשלח 

 מכתב תגובה 

 

אישור נציגי ארגוני סביבה 

 בגופי ממשל

 אושרו המינויים ל 

איריס האן,  –מועצה ארצית 

 דרור בוימל, אסף זרזורי 

דנה אלשטיין, מתן   –ות"ל 

 נחום, דרור בוימל 

יש להכין את ההמלצות 

כדי   19/7/22עד ה 

שנוכל לדון בהם 

 בישיבת הוועד הבאה
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דנה אלשטיין, שי  –ותמ"ל 

 טכנאי

 נדחו המינויים ל

 עודד נשר -מועצה ארצית 

 עודד נשר –ות"ל 

לדיון )הרכב הועדה: מור,  

 נועה, דן ותמי( 

עינת  –מועצה ארצית 

 בורנשטיין, ינאי שני 

 ינאי שני – ות"ל

לצורך תיעדוף הנושאים למפת  קשרי ממשל 

הדרכים צוות מצומצם )הרכב: 

שיר, ויקטור ויונתן( יכין  

 המלצות לוועד

יש להכין את ההמלצות 

כדי   19/7/22עד ה 

שנוכל לדון בהם 

 בישיבת הוועד הבאה

ובה למנכ"ל משרד  תש

 האנרגיה

יונתן, רחל וניר גירון יגבשו  

 תגובה מעשית

 

  לא הספקנו  כסף מהמדינה

  לא הספקנו  בחירות

  סיכום 

 

 

 16:00בשעה  26/7/22בבית העמותות )פגישה פיזית( ב ישיבת הוועד הבאה תתקיים 
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