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 : משתתפים/ות

ערן בן  לירז רימון,  , דב חנין, מיטל פלג מזרחי, שקד ארד, רוני גרוס,  שיר גולדובסקי, ניר גירון, מורן דימנט

קיימא;    –; יאיר אנגל  חיים וסביבה   -זהר ברמן  רחל עזריה,  שני אוסטרייכר,  בוריס סטולבה,  ימיני, חן ברדה,  

מרכז השל; יעל אלפסי    –איגוד יועצי בניה ירוקה; רוני ארז    – מכון הערבה; מיכל ויטל    – טארק אבו חאמד  

; דודו  MAF  – פעולה ירוקה; לבנה שיפמן    –קרן ירושלים ירוקה; מייקל רפאל    –בינוי שפוי; נעמי צור    –

רשת ערים בריאות;    –ישראל בשביל אופניים; תחיה קרבטרי    –משמר האילנות כפ"ס; שי גולוב    –אשכנזי  

שומרי   –אקואושן; עטרה הורוביץ  – ק רוזנבלום ימבאהבה; ארי  –אדם טבע ודין; יוסי אהרוני  –תמי גנות 

בר קיימא;    –עו"ד, יועץ משפטי; נפתלי    –המועצה לבנייה ירוקה; נתאי בראון    – טבע באר שבע; טל מילס  

ישראל;   SDG  –יעל גיני    יד אליהו;  –מנקים את מפרץ חיפה; שרה מילוא    –צלול; רוית שטוסל    – מור גלבוע  

אזרחים למען אוויר   –קחו איתכם את הזבל; יניב בלייכר   – ; מיכל ציון קבוצת סול – גרינשפון הילה קדוש 

מגמה ירוקה; אורי שרון    –החוג ללימודי הסביבה, אוניברסיטת ת"א; אלעד הוכמן    –נקי; אורלי רונן רותם  

ביילסאן; יעל קריגר  אל   –; נזיר כנאענה  The natural step   -ארבל   ליאתהאגודה הישראלית לאקולוגיה;    –

  – רובין פוד; עומר גינזבורג    –; שי רילוב  עמותת הסביבה מדבר וים אילת  –ויגן פרינדלי; שמוליק תגר    –

החלה"ט;    –מחזירים את הטבע לציבור; דן אלון    – מנקים את מפרץ חיפה; אורי שחף    –אנימלס; תומר חזן  

איגוד רופאי   –סחר הוגן ישראל; מיה נגב  –שומרי הטבע והחוף של שבי ציון; רז פרוגל  –גדי אוסטרובסקי 

  – פזית שביד   גרינפיס;  –יונתן אייקנבאום   קחו איתכם את הזבל;  -בריאות הציבור; חגית אוסובלנסקי  

נו עושים  א  – יוני בלסבלג   שומרי הבית;  -יוני ספיר   הפורום להתחדשות עירונית;  – דוד סונינו   החלה"ט;

סולובי   שינוי; נקי;  –מרים  כסף  גפן פורום  הירוקה; – חגית  חן   הרשת  ולקידום    –אודי  לפיתוח  איגוד 

חבר    –ויקטור וייס  היער הנדיב;    –  יניר דודזאדהבאר שבע ירוקה;    –היועצים לבנייה ירוקה; חיים אדירי  

רמות למען הסביבה;   –חביבה שפר  חברת ועד מנהל;    –יעקבס    מאיהבינוי שפוי;    –דרור בקל  ועד מנהל;  

 . ציפי רוןדלפיס;    –אביעד שיינין ; אל אמל –חבר ועד מנהל; עאבד נמארנה  –אברמוביץ יוסף 

 

 . 21 :סה"כ נוכחים בעלי זכות הצבעה באספה

 פעולה ירוקה מייקל רפאל,  ליו"ר האספה נבחר:

 ישראל   גרינפיסיונתן אייקנבאום,  כמזכיר האספה נבחר:

 

 :על סדר היום

 חשבון  תאישור רוא .1



 היכרות עם ארגונים חדשים והצבעה על הצטרפותם  .2

 מה עשינו השנה? עדכון פעילות  .3

 2021הצלחות בשנת  .4

 2021הצלחות בשיתופי פעולה בשנת  .5

 חלוקה לקבוצות:  .6

 חיבור התנועה הסביבתית לקהלים חדשים  .א

 אתגרים בפתחנו  .ב

 הסביבתית הישראלית בניית התנועה  .ג

 

 מהלך האספה: 

 ה רואת החשבון טובי קרויזר כרואת החשבון החדשה של העמותה.  אושר .1

סחר הוגן  , רובין פודמעגלי סול, קחו אתכם את הזבל, נעשתה היכרות עם ארגונים חדשים:  .2

שומרי הטבע והחוף של שבי  ישראל,   SDG, מחזירים את הטבע לציבוראלביילבסאן, ישראל, 

 . ציון

 . השנה הארגון  פעילותערן בן ימיני, מנכ"ל העמותה, סיכם את  .3

את הצלחות הארגונים  מצגת המראה הציגה שקד ארד, רכזת תחום בעלי חיים, מזון וסביבה,  .4

 . 2021לשנת 

ות  ת המראומצג  והציג  כסף נקי(פורום ומרים סולובי )  ()ועד מנהל ויקטור וייסו  אלעד הוכמן .5

 .  2021הצלחות בשיתופי פעולה בין הארגונים לשנת 

,  חיבור התנועה הסביבתית לקהלים חדשיםים התחלקו לקבוצות, לשיח בנושאים: ות/המשתתפ .6

 . התנועה הסביבתית הישראליתאתגרים בפתחנו, בניית 

 ם: החדשי ארגונים ה הצטרפותם של נערכה הצבעה לאישור   .7

  1) פה אחד התקבלו   – ישראל SDGקחו אתכם את הזבל, מעגלי סול, רובין פוד, אלביילבסאן,  .א

 . נמנע(

  נמנעים(.  4נגד,   1בעד,  16התקבלו ) –, סחר הוגן ישראל שומרי הטבע והחוף של שבי ציון .ב

ם דיון  . הוחלט לקיינמנעים( 8נגד,    9בעד,  4) לא התקבלו –מחזירים את הטבע לציבור   .ג

 . לקראת האספה הבאה

 

 

 מאשרים את פרוטוקול האספה הכללית: 

 

 

 

 ________________________________                                ____________________________ 

 מייקל רפאל                                                                                  יונתן אייקנבאום                   


