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  אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל 

  סיכום הכס -  2כס מס' 

 פיה באוניברסיטת תל אביב.גרבמח' לגיאו 9/11/17הכנס התקיים ביום  .1

 

ואתחול  מטרת הכנס היתה לקיים מפגש חברים לצורך קידום הליכי הקמת האגודה .2

 .הפעילות

  

  :סדר היום של הכנס היה

במשרד להגנת  סביבתי ובניה ירוקהשיחה עם מר שחר סולר, ראש אגף תכנון   .א

בפעולות ובמדיניות המשרד, ענה שחר  הלאחר הקדמה קצרה אשר עסק .הסביבה

 על שאלות החברים.בהרחבה 

סוכם לקיים דיאלוג קבוע בין האגודה והמשרד להג"ס ולצורך כך שחר ימנה איש 

 איש קשר מטעמה. קשר מטעם המשרד והאגודה תמנה 

דרור נחמיאס דיווח על מספר החברים והמצטרפים לאגודה. בסה"כ מונה   .ב

 חברים בהליכי רישום כאלו ואחרים. 50-האגודה כיום כ

סלע המחלוקת  .אלי גליקסמן עידכן את החברים בנושא הליכי רישום האגודה  .ג

ים כוח ההצבעה של קבוצת חבראת העיקרי הינו סירוב רשם העמותות להגביל 

 קולות בלבד. 3 -לאחד חברה/משרד הנמנים על 

 בחירת מוסדות האגודה.  .ד

 מענה לשאלות החברים אשר עלו בכנס היסוד של האגודה.  .ה

 דיון חופשי אשר הוקדש בעיקרו לשמיעת הערות והצעות החברים.  .ו

   

 מוסדות האגודה .3

  מוסדות האגודה אשר נבחרו הינם:

טל,  שלאין, יוסי גמליאלי, עמית : משה בלסנהיים (מרכז), אפריםיתעוצועדה מק •

 את הועדה תלווה ולרי ברכיה. .גלעד חזן, שירה בוקוולד

 : ברק כץ, סמדר מאיר, יאיר ברמןועדת האתיקה •

 : רונית טורק, ליאת רודד, קובי אלוןתרועדת הביקו •

 : טרם הוקמה.ועדה לעניינים מיוחדים •



  

  

יושבי הראש של האגודה בפעילותו.  בתקופה הקרובה ימשיך הועד הזמני הנוכחי 

  דרור נחמיאס ואסנת ארנון.בינתיים יהיו 

  

  האגודה. גזבר/דרור נחמיאס ימשיך לשמש כמזכיר  

  

תכנית  ,להעביר את רשימת הנושאים רכזמתבקשות למנות יו"ר/מהשונות הועדות   

  כחודשיים ימים.תוך בלועד הזמני נוהלי העבודה ו

  

 הקמת אתר אינטרנט והכנת הצעה ללוגו האגודה .4

עמוד ראשון של  בר לבב. טופציק ואודי ןאתר האינטרנט של האגודה יוכן ע"י אלו  .א

 הקרובים. שבועות האתר יועלה ב

 .(תודה ליאיר ברמן על הצעתו) אסולין הצעה ללוגו של האגודה תוכן ע"י רותם  .ב

  

 הערות והצעות משתתפי הכנס .5

  ו היו:ההערות וההצעות שעל

יש לפתוח את האגודה להשתתפות עובדי ציבור ובעיקר מתכננים סביבתיים   .א

 ביחידות מקומיות.

 רשם כחבר עמית.ישנים יוכל לה 5מוצע כי יועץ סביבתי שאינו בעל ותק של   .ב

 .יההאקדממהגופים הירוקים ונציג מציג נומלץ להזמין לשיחה הבפגישות הבאות   .ג

נתקלים  ןדיון בשאלות ובעיות שבההוצע להקים פורום להחלפת דעות ול  .ד

 החברים.

חוק התכנון והבניה דווח למשתתפים כי הועלה נושא של הגדרת עורך תסקיר.   .ה

יקבע את הכישורים הדרושים לעורך כי השר להגנת הסביבה  (ב)ב83קובע בסעיף 

תסקיר. הוכנה טיוטת תקנות בנושא לפני למעלה מעשור אך חקיקתן הוקפאה 

 מטעמים משפטיים.

  הוצע לטפל בנושא הכללת נושאים לא רלוונטיים בהנחיות לעריכת תסקירים.   .ו

 

 סיכום .6

 ענות להקמת האגודה מרשימה ורשימת החברים הולכת וגדלה.יהה •

ואת  עמותותיפיץ את התקנון המתוקן לאחר שיאושר ע"י רשם ההזמני הועד  •

מספר חשבון הבנק להעברת התשלום. החברים מתקשים להשלים את תהליך 

 תשלום.ההרשמה וה

  חודשים. 4-5 -הודיע בסיום המפגש כי הכנס הבא יתקיים בעוד כהזמני הועד  •



להעביר לגילה שניידר שמות של מתכננים/יועצים סביבתיים  יםבקשתמ חבריםה •

בצירוף פרטי  שטרם נכללו ברשימת התפוצהשכשירים להיות חברים באגודה 

  . קשר אליהם (כתובת דוא"ל)

  

  

  

  הזמניועד ה              

 


