
 

 

 פרוטוקול אסיפה כללית שנתית

 

 17:00-20:00בשעות  03.08.2021יום חמישי  זמן: 

 תל אביב  26בית העמותות, סעדיה הגאון   מקום:

 משתתפים  

 )בעלי זכות הצבעה(: 

 אנימלס  –עומר גינזבורג

 פעולה ירוקה  -מייקל רפאל

 בישראל קיימא המרכז לתכנון ועיצוב מקיים  -יאיר אנגל

   שומרי הבית -יוני ספיר

 ץ יוסף אברמובי

 האגודה הישראלית לאקולוגיה  -אורי שרון

 משמר האילנות כפר סבא  -דודו אשכנזי

 עם אדם -אלחנן לואיס

 התנועה לקיימות עברית  בר קיימא –אופנהיימר נתן 

 הפורום להתחדשות עירונית  -דוד סונינו

 ישראל בשביל אופניים  -שי גולומב

 למען אקלים מחאת הנוער -זיורעות 

 ויקטור וייס 

 ישראל בשביל אופניים -יותם אביזוהר

 יוזמת האנרגיה הטובה  -הדס תדמור

 רחל עזריה  

 החברה להגנת הטבע   –ניר פפאי  

 ישראל בן דרור 

 דלפיס  -אביעד שינין

 רשת ערים בריאות   –תחיה קרטברי  

 אדם טבע ודין   -תמי גנות

 מחאת הנוער למען האקלים   –רעות זיק 

 

 21  –סה"כ בעלי זכות הצבעה 

 שי גולומב  –יו"ר האסיפה   

 הדס תדמור–האסיפה   תמזכיר

 , שקד אדר אוסטרייכרשני  –רשם הפרוטוקול 

 

 סדר יום: 



 

 

 הצגת המשתתפים במילה אחת.

 בחירת יו"ר לאסיפה: 

 נבחר פה אחד.  -שי גולומב •

  לאסיפה: ה בחירת מזכיר

 פה אחד. הנבחר תדמור,הדס   •

 : ערן בן ימיני מנכ"ל העמותה מציג את פעילות העמותה

 מוסי רז מקדם את הנושא להרחבת הייצוג בגופים סטוטוריים –הרחבת חוק הייצוג 

 קואליציה של ארגוני בעלי חיים וסביבה, מיקוד במזון, יש ועידת מזון עולמית. 

 וסביבה, בתוך זה קם מאיץ צמרות שמסייע לארגונים.קרן שלי עוברת להיות תחת חיים 

קואליצית ארגוני האקלים כוללת כמאה ארגונים, שתי הצלחות משמעותיות הן "כסף נקי" שמקדם את  

עבודה בתחום העסקי ומדד ירוק בבורסה. הצלחה נוספת היא ועידות האקלים האזוריות שארגונים  

 שונים קידמו. 

 קדם את הנושא של מקצוע השיווק של הארגונים והתנועה. לירז התחיל ל -תחום שיווק  

 נצא בקרוב עם פודקאסט על נושאי סביבה. 

 

  –, רוני גרוסאדר  שקד, רימון חן ברדה, שני אוסטרייכר, לירזעובדי העמותה: מורן דימנט, ניר גירון, 

 . מרחיבים על פעילות העמותה 

 ערן מפרט על ההזדמנות שבחירות הקרובות לרשויות המקומיות  

 

בשעה הקרובה נעמיק בהזדמנויות של התנועה הסביבתית לקראת בחירות לרשויות  -חן ברדה

 . חשוב לנו לחשוב יחד, כמובילי התנועה איך להיערך ולתת מענה ראוי ורוחבי.2023מקומיות, 

המקומית והארצית,    -רחל עזריה, יו"ר העמותה, מספרת על הניסיון שלה להשפעה דרך הפוליטיקה

תוך סיפורה האישי מפרטת על ההזדמנויות שברשויות המקומיות. מספרת על האפשרות של הפוליטיקה  

 המקומית.  

 הנדין, יו"ר ועדת איכות הסביבה, עיריית כפר סבא: -עילאי הרסגור

השלטון המקומי? מפרט על דרכי השפעה על הנציגים, על פוטנציאל ההשפעה   מדוע להשפיע דרך  

 הרחב.  

רחלי תדהר, תושבת קריית טבעון, מספרת על הניסיון של קבוצת התושבים בטבעון להריץ חברת  

 מועצה סביבתית בטבעון.  

 

 , את מטרותיו ויעדיו.  מורן דימנט מציגה את ההצבעה על הקוד האתי של חיים וסביבה

 . (, אין ממתנגדים. נמנע אחד 17) - הקוד האתי מאושר פה אחד

 



 

 

 .2020מציג את הדו"ח הכספי לשנת  -מוטי סילברה, רו"ח 

 . 2020מציג הדו"ח המילולי  -  ניתאי בראון, יועץ משפטי

 ממליצים לאשר הדוחות.   – מציג את מסקנות חברי ועדת ביקרת  -ניתאי בראון

 (. אין מתנגדים. 17אושר פה אחד ) –  2020אישור הדוחות הכספיים לשנת 

 (. אין מתנגדים. 17אושר פה אחד )  – 2020אישור הדוחות המילוליים לשנת 

 מועמדים להצטרפות מציגים את העמותה והעבודה שלהם בתחום החיים והסביבה. 

 אישור הצטרפות חברים חדשים:

 על נובמבר מתלבשות  •

 לחקלאות מודרנית העמותה  •

 לשומרה  •

 עם אדם •

 תנו לחיות לחיות  •

 תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה  •

 כלל המבקשים להצטרף לארגון התקבלו פה אחד בהצבעה משותפת.  

 מצביעים בעד(  17)

 נעילת האסיפה 

 

 

 


