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מטרת הכנס: קיום מפגש חברים והצגת תוצרים ראשוניים של הועדה המקצועית וועדת  .2

 האתיקה.

  

 :נושאים שנדונו בכנס .3

 

הרצאה של גב' ולרי ברכיה בנושא "תסקיר סביבה או תסקיר קיימות, מתי ואיך   3.1

 .עמוקה רים רבים. על כך נתונה לולרי תודהבלהכין". ההרצאה עוררה תגובות של ח

סביר כי נושא זה יידון בעתיד כנושא מקצועי של  –המצגת תועלה לאתר האגודה 

  החברים.

 

ודה. בסה"כ מונה האגודה ר החברים והמצטרפים לאגדרור נחמיאס דיווח על מספ  3.2

  .רישוםההליכי שלבים שונים של ברים בח 67-כיום כ

 

רשם אצל שום האגודה יכי הסתיים תהליך ראלי גליקסמן עידכן את החברים   3.3

המיידע על הקמת חשבון הבנק של האגודה. כמו כן נשלח מכתב נפתח והעמותות 

למספר חברות וגופים מובילים  איכות הסביבה  כארגון יציג של יועצי אגודהה

  במשק.

  

וולד (חב' תו"פ סביבה ם מרכז הועדה  המקצועית ושירה בוקמשה בלסנהיי  3.4

ואקוסטיקה) הציגו את הצעת הועדה לגבי נושאים בהם מומלץ לדעת חבריה 

  להתמקד. הנושאים שנבחרו בשלב זה הינם:

יזוי איכות אויר (ערכי רקע בעיות הנובעות מהחמרת דרישות במודלים לח •

 באחריות גלעד מחב' גיאופרספקט. –גבוהים, מודלים מחמירים) 

באחריות אסנת ארנון מחב'  -בהקמת תשתיות  ותדרישות סביבתיות לעבוד •

 תו"פ סביבה ואקוסטיקה.

 –יחסות למקורות ריח מחקלאות ימקדמי ריח ומתודולוגיה סדורה להת •

 באחריות עמית טל מחב' אמפיביו.



 –שטחים פתוחים באתרי טבע עירוניים  שמירתקריטריונים בתכנון עירוני ל •

 באחריות אהוד בר לבב מחב' סביבות.

 באחריות שמואל עין יהב וורדה שפיר. –תכנית מתאר למעברי בעלי חיים  •

בנושא בין מחוזות המשרד להג"ס הנחיות ודרישות ב ותדיאחחוסר  •

 .ESDמחב' עמיר  ריות ניריתבאח –חות ומיקרואקלים הצללה וזרימת ר

  

האחראים מתבקשים לגבש נייר עמדה קצר ולהגישו לועדה המקצועית בתוך 

  .21/5עד תאריך  חודשיים

חברי האגודה מתבקשים לסייע בידי החברים וכן להעביר הערות והצעות לועד 

  הזמני או באמצעות אתר האגודה.

  

הציג הצעה ראשונית לגבי תפיסת  ,מרכז ועדת האתיקה אתוסברק כץ מחב'   3.5

  המסמך (מסמך תמציתי וקצר) ועקרונות האתיקה.

לאחר ההצגה התקיים דיון עירני בין החברים. הוחלט ע"י הפורום לאפשר לברק   

לפגישה שנועדה לדון בנושא הצטרף לגבי ולרי ברכיה לכץ, כמרכז ועדת האתיקה, 

אגודה. התקבלה היקה של לאחר גיבוש עקרונות האתעם יועמ"ש הגנ"ס, זאת 

במקום  "חבר האגודה"ירשם כללי האתיקה נוסח של גב' ענת שרטר כי בצעתה ה

  ."יועץ סביבתי"

  חברי האגודה. אישורועדת האתיקה מתבקשת להציג בכנס הבא תקנון אתיקה ל

  

כל המצגות יועלו לאתר האגודה. חברי האגודה מתבקשים  להעביר את הערותיהם   3.6

  ת, לועד הזמני או באמצעות האתר.למרכזי הועדו

  

ור בזמן. סרים עקב מחבאתר האגודה הוקם ע"י מר אלון טופציק אך לא הוצג לח  3.7

  כתובת האתר הינה:

  

www.aguda-sviva.org.il 

  

  חברי האגודה מתבקשים להעלות רעיונות והערות לאתר האגודה.   

  

ה לבין המשרד להג"ס, ד"ר בני פירסט אשר מונה לשמש כאיש הקשר בין האגוד  3.8

  השתתף בפגישה והבטיח שיתוף פעולה. על כך נתונה לו תודת חברי האגודה.

  

אגודה יוכלו ב התקבלה הצעתה של גב' ענת שרטר כי משרדים ויועצים החברים  3.9

את עובדת היותם חברים לציין לשלב במסמכים הנערכים על ידם את לוגו האגודה ו

  בה. 

  ."סביבה בישראלאיכות היועצים לודת חבר באג "הנוסח המוצע: 



  

החברים מתבקשים להעביר לגילה שניידר שמות של מתכננים/יועצים סביבתיים   3.10

שכשירים להיות חברים באגודה שטרם נכללו ברשימת התפוצה בצירוף פרטי קשר 

  אליהם (כתובת דוא"ל).  

  

ם חשובים כגון בכנס הבא תוקם ועדה לנושאים מיוחדים אשר תסייע בנושאי   3.11

תעריפים, מכרזים, יחסים עם הרגולטור, יחסים עם יזמים ועוד. שמואל עין יהב 

  הסכים לרכז ועדה זו.

  

עיצוב לוגו האגודה נפתח לתחרות. החברים מתבקשים להעביר את רעיונותיהם   3.12

הלוגו הזוכה יזכה לתודת החברים  – לועד הזמני ישירות או באמצעות האתר

  .חת ערב זוגית במסעדה ראוייהולהזמנה לארו

  

  לחב' אקו על הכיבוד.לאוניברסיטת ת"א על האירוח והועד וחברי האגודה מודים 

  

  

  

    הועד הזמני                  

  

  העתקים: 

  חברי האגודה

  הגנ"ס –דר' בני פירסט 

    מר אורי יונגרייס –אורח הכנס 

  

  

  

  

  


