אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סימננוL60741-909 :
6114610469
סיכום פגישת מנכלים עם ועדה האגודה ליועצי סביבה בישראל
הפגישה התקיימה ביום  .6116169נכחו בפגישה:
שמואל ליפשין – ESD
יוסי קליק – יוזמות
רון לשם – לשם שפר
שרון כהן – גיאופרוספקט
נילי מלכה – חב' אביב
ברק כץ – אתוס
דרור נחמיאס – ועד האגודה
גילה שניידר – ועד האגודה
רונית טורק – ועד האגודה
משה בלסנהיים – ועד האגודה
אסנת ארנון – ועד האגודה
מטרת הפגשה היתה לבחון דרכים ע"מ להגביר את ההשתתפות החברים בפעילות האגודה
והכנסים.
להלן ההמלצות שגובשו:
 .6הועד יפעל לשינוי התקנון אשר יאפשר הרחבת האפשרויות להצטרף לאגודה גם של יועצים
צעירים שאין להם ניסיון מספק על פי הדרישות הקיימות עתה.
 .0יוקם "תא מתכננים צעירים" אשר ינוהל על ידי הילה אורן מחב' אתוס .יבחר ועד אשר יהיה
אחראי לפעילות התא .נציג תא היועצים יהיה חבר בועד האגודה.
מוצע שהכנס הבא יהיה באחריות "תא היועצים הצעירים".
כל אחד מהמשתתפים יעביר הצעה של מתכנן בחברתו אשר יוכל להשתתף בועד תא
המתכננים הצעירים.
 .1הוצע להוסיף לאתר האגודה "מאגר עבודות" הצעות עבודה ע"מ לסייע למתכננים באיתור
עבודה.
 .0מימון פעילות האגודה
א .מנהלי החברות הביעו הסכמתם לתרום באופן חד פעמי  ₪ 6444ע"מ לסייע לפעילות
האגודה.
ב .הועד מבקש ממנהלי החברות לזרז את העברת דמי החבר לאגודה.

ג .תוכן אפליקציה לגביית דמי החבר ותופץ הודעה בדוא"ל לחברים להעביר את דמי החבר.

 .5ימי עיון
הועד יקדם קיום של שני ימי עיון:
א .יום עיון אשר יכלול גם הרצאות בנושאים מקצועיים .ארגון הכנס יעשה ע"י חברה
המתמחה בארגון כנסים.
ב.

יום עיון משותף עם דש"א בנושא הנחיות סביבתיות המתייחסות לשטחים פתוחים
במסגרת תוכניות מתאר כוללניות של מועצות אזוריות ועוד.

 .1צוות תעריפים
תו"פ סביבה ינסחו מכתבי פניה למנכלים של נת"י ,רכבת ישראל ,רמ"י ומשרד השיכון על
מנת לקדם את הדיונים עם צוותי התעריפים .העתק יועבר להערות הועד וצוותי
התעריפים.
 .7הצעות נוספות
הצעות נוספות שעלו:
א .לשקול לשכור מזכירה לאגודה.
ב .להקים קב' ווטסאפ של מנהלי החברות והועד.
רשמה :אסנת ארנון
העתקים :משתתפי הפגישה
דוד מנינגר ,גיאוטבע
עמית טל ,אמפיביו
אתר האגודה

