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 כנס יסוד להקמת איגוד יועצי איכות הסביבה 

 סיכום הכנס

 

 פיה באוניברסיטת תל אביב.גרבמח' לגיאו 22/6/17הכנס התקיים ביום  •

 מפגש חברים לצורך קידום הליך הקמת האגודה.קיים מטרת הכנס היתה ל •

 סדר היום של הכנס: •

ום העירוני וההשפעות הסביבתיות חוני בנושא "אי ההרצאת פתיחה של פרופ' הדס סער -

 שלו".

 מסירת דיווח לחברים על סטטוס ההקמה. -

 הצגת התקנון המוצע לאגודה. -

 ושמיעת הערות החברים. ןדיו -

 :הערות החברים ללהלן סיכום תמציתי ש •

 

 הערות משתתפי הכנס להקמת איגוד יועצי סביבה        

 ן המנין לחבר נלווה לא מספיק ברורה.ההבחנה בין חבר מ: טל עמית

שנים  2-3ניסיון הינו  פילטר קשוח מדי. עובדים צעירים בעלי ניסיון של  ותשנ 5 : ברק כץ

בעלי  חבר נלווה גם לצעיריםהגדרה של הלא יכללו עפ"י פילטר זה באגודה. מציע להרחיב 

 .שנים העונים לתנאים האחרים 5-נסיון של פחות מ

דומים.  האם מצאנו אירגון דומה העוסקים בנושאים ים אירגונים אחרים קיימ :טל בן דב

 בחו"ל?

כדי להגן או בארגון אחר אך להצטרף כתא באיגוד המתכננים  ה האפשרות שקלנ:  תשובה

 כי יש עדיפות להקמת אגודה יעודית עצמאית.נמצא על האינטרס של המתכנן הסביבתי 

תיפקוד שונה של  לחיזוי, מודלים  –באגודה:  לדון בהםדוגמאות של נושאים סביבתיים 

לעיתים נדרשת  –מחוזות הגנ"ס, אתיקה, נושאים כלכליים, דיאלוגים על מתודולוגיה 

 תגובה מגובשת של חברי האיגוד.

 . מה הפעילות המוצעת?בדומה לפנקס המהנדסים האם מתוכנן פנקס יועצים :גלעד חזן

 .תנאי סף במכרזיםברות באגודה כח –לדיון מוצע נושא   : עין יהבשמואל 

היה בעבר, לפני כעשר שנים, נסיון של המשרד להג"ס לקבוע תקנות שיגדירו מי  תשובה:

 .חופש העיסוקיסוד ק וחגלל שלא עמד בתנאי בכשל הנושא נרשאי להיות עורך תסקיר. 



קעות בו כל לקיים קורס בסגנון הקורס של הגנ"ס בנושא קר :לדוגמא –ים יאפשרתכנים 

 .לשלוח נציג אחד בלבד. ליזום קורסים למתכננים מתחיליםהיה יכול משרד 

 .שתקים האגודה מציעה שיתוף ידע באתר אינטרנט  :וטין דניאלה

 מתנדב לטפל באירגון.  –ליזום נסיעות לימודיות  –סעיף ח   :עין יהבשמואל 

 היה משוב ודיאלוג מולם.ראוי שי –עם הרגולטור ניתן ליצור מסלול הדברות  :תשובה

לבחון חברים בהם. מציעה חלקנו איגודים שישנו מספר רב למדי על  :אורית כפרי

 איגוד המתכננים.לכתא  פותהצטר

. אבד ממשקלואיגוד המתכננים מונה היום מאות חברים. תחום הסביבה הולך ומ תשובה:

 וסטיקאים.באיגוד יוכל לקום בעתיד תא לתחום ספציפי אחד. כמו באיגוד האק

 –אמנת היועץ הסביבתי מוצע לגבש אנחנו נמצאים במקום רגיש בפרויקטים. : כץברק 

 מציע להפוך אותה למטרה מרכזית של העמותה.

 ."חזון" העמותהלהוסיף לתקנון את מציע  :אודי בר לבב

ש"ח  361בתום הכנס מספר חברים כבר הגישו טפסי הרשמה ואף הפקידו דמי חבר )
 לשנה(

 :סיכום

 בצרנ רענות ליוזמה היתה מרשימה. התקבלו תגובות תומכות מחברים רבים אשיהה •

 היה מהם להשתתף בכנס היסוד.

כם כי ועד ההקמה יפיץ את טפסי ההרשמה והתקנון לכל המשתתפים והמוזמנים. וס •

 כמו כן תופץ כתובת להעברת טפסי ההרשמה והתשלום.

 לכל רשימת המשתתפים והמוזמנים. . הזמנה וסדר יום יופצו2בסתיו יערך כנס מס'  •

 

 

 

  בברכה,        

 

 ועד הקמה זמני        


