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 0582852 פגישת הועד הזמני סיכום דיון -אגודת היועצים לאיכות הסביבה בישראל )ע"ר( 

 

 0582852הפגישה התקיימה ביום 

 נכחו: דרור נחמיאס, גילה שניידר, משה בלסנהיים,  יאיר ברמן, אסנת ארנון

 להלן עיקרי הנושאים וההחלטות שהתקבלו בפגישה.

 האינטרנט עלת אתרהפ .1

באחריות ילי ממשרד אדםה  –תחת הלשונית "אודות"  לאתר תועלה רשימת החברים 5.5

 לאחר בדיקת התאמת רשימת החברים עם גילה, 

 תר.איזום מעת לעת העלאת דיווחים ועידכונים ביהועד  5.0

, אקדמיה, גופים ציבוריים ופרסומים חברי האגודהבאתר יוצגו עבודות נבחרות של  5.1

קול קורא לחברים, אלו יופנו ליואל ממשרד אדםה  איוצ של המשדר להג"ס. מעניינים

 ויועלו לאתר לאחר בחינת גודלם.

יזומה של  היפעלו למציאת פתרון להעברממשרד תופ ואלי גליקסמן  אדםהיואל ממשרד  5.6

 אתר מידע חדש.לעלה וכאשר מהודעות לחברים 

הודיע על האפשרות לגורמים תצא קריאה לחברים ל –הועלה רעיון לפרסומות באתר  5.1

 רלוונטיים .

 העלאת "פורום" או "בלוג" תידחה בינתיים. 5.4

 טוחיז ברמכ .2

לביטוח אחריות  למכרז תעריפים  TORדרור יפנה למיכל להב לקבלת הצעה להכנת  0.5

. תעשה פניה לחברים על מנת לגבש את רשימת סוכנויות הביטוח אליהן תעשה עיתומקצ

 .TOR -ת האלי ג' יסייע בבדיק הפניה.

צמצום והסרה  –באישורי הביטוח שדורשים המזמינים בשלב הבא תעשה פנייה לשיפור  0.0

 של דרישות מיותרות ומכבידות.

 שונות .3

אליה  – תזומן פגישה קרובה עם בני פירסט מהגנ"ס להעלאת הנושאים המקצועיים  1.5

 יזומנו כותבי ניירות העמדה.

 N.G.O’Sהגנ"ס יתבקש לזמן נציגי האגודה לפגישה הרבעונית שלהם עם  1.0

 אלו יועלו. –ככל שיהיו לחברי ועדת התעריפים נושאים להעלות בפני בני פירסט  1.1

יוצעו בעתיד הרצאות חברים לנושאים נבחרים וכן פנל מתכנני סביבה בהגנ"ס עם חברי  1.6

 .האגודה

  



 כנס האגודה .4

 . נושאי הכנס יהיו לפי סדר זה://:51יום ב' בשעה  59855מוצע שהכנס יתקיים ביום 

 דרור, אסנת -פתיחה .5

 ESDודיון עם המשתתפים. נקבע הרכב פנל מומלץ. נירית מחב'  "קיימות"פנל בנושא  .0

 מתבקשת להכין נושאים לדיון )באחריות גילה(.

 .דרור - 0/59ובקשת דמי חבר לשנת  דיווח כספי .1

 ועד קבוע בפרק הזמן הקרוב כציע את מועמדותו לכהן הועד הזמני י .בחירת ועד קבוע .6

אשר יצטרפו לועד הקבוע. הנושא  דים נוספיםממוע צירופם של שנישנים( ויבקש  5-0)

 יועלה להכרעת החברים. חברים המתנגדים לכך מוזמנים להעביר זאת לידיעת הועד.

 עידכונים ובחירת לוגו האגודה . .1

 ות חברי האגודה.הערות8בקשרעיונות לתכנים 8שמיעת  .4

 רשמה: אסנת ארנון

 העתק: המשתתפים

 אתר האגודה 

 

 

 

 

 


