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שפר), תומר שמי - (לשם מתןירון קצ'קה (אדמה), יוליה קוסמן (גיאופרוספקט), רם  נוכחים:

  (לשם שפר), הילה אורן (אתוס).

  הילה אורן רשמה:

  לו"ז  אחריות  פרטים  נושא  מס'

איגוד יועצי  .1
  הסביבה

הוצג רקע על האיגוד,  -
פעילות והסיבות שהביאו 
לרצון לקדם את תא 

  הצעירים

    עדכון-

לא כל הנוכחים רשומים  -  תא הצעירים .2
לקבלת הניוזלטר והעדכונים 
מהאיגוד. יש לצרפם לרשימת 

 התפוצה

חברי התא מעוניינים להיות  -
חשופים לנושאים המקצועיים 

יוצגו בכנס השנתי או בימי ש
  העיון, ולתת המלצות/הערות.

  מיידי  וועד האיגוד -

  

  

לקראת גיבוש 
  הכנס השנתי

שיווק והגדלת  .3
החשיפה 
לפעילות 

האיגוד ותא 
  הצעירים

על מנת להביא להתעניינות  -
היועצים הצעירים (שאינם 
בעלי המשרדים) בפעילות 

(ובמודעות הכללית  האיגוד
 יש להגביר את לקיומו)
ות, בין היתר על ידי הפעיל

  תא הצעירים

לאור ריבוי התחומים  -
על  -והנושאים הסביבתיים

הפעילויות והאירועים 
המתוכננים לפנות למכנה 
המשותף הרחב ביותר 
במטרה להגיע לכמה שיותר 
אנשים וליצור עניין בפעילויות 

  האיגוד ותא הצעירים

  עדכון  

פלטפורמת יצירת  -1נושא   הצעות לפעילות .4
תקשורת בין החברים 

 באיגוד

המטרה היא ליצור  -

טרה המ -נוכחים
להעלות את 
העמוד לרשת עד 
ספטמבר כך 

אמצע אוגוסט 
2019  



  לו"ז  אחריות  פרטים  נושא  מס'

פלטפורמה להעברת מידע/ 
שאלות ותשובות בנושאים 
מקצועיים/ הצעות עבודה 
וכיו"ב, בדומה לקבוצות 
מתכנני ערים שקיימות 

 ברשתות החברתיות.

הוצע לקדם עמוד פייסבוק  -
(שם טרם נקבע) המיועד 

ם. לעמוד ליועצים סביבתיי
יהיו מנהלים (הנוכחים) 
שיוכלו לשלוט על אישור 
החברים בקבוצה, אך 
המטרה היא להכניס כמה 
שיותר אנשים (לאו דווקא רק 
החברים באיגוד) כולל עובדי 
ציבור (מתכננים ורפרנטים 
בהג"ס, עובדים ביחידות 
סביבתיות), נציגי קהילות, 
סטודנטים בתחומים 

 רלוונטיים וכיו"ב.

 הרציונל הוא ליצור שיח -
ותנועה בעמוד ובאמצעותו 
ניתן יהיה לקדם בשלבים 
מאוחרים יותר גם תכנים 

 ופעילויות של האיגוד.

  -משימות

, קביעת פתיחת העמוד .1
 Adminsומינוי  שם

ניסוח כללים לעמוד  .2
 ולתכנים

והבאת חברים גיוס  .3
  לעמוד

הכנת רשימת  .4
שאלות/תכנים שנרצה 
להעלות לעמוד במטרה 

  ליצור בו תנועה

שבכנס האיגוד 
הקרוב (אחרי 

יהיה החגים) ניתן 
להציג אותו 
ולפרסם למי שלא 

  מכיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ארגון סיורים חצי  -2נושא   הצעות לפעילות  
 שנתיים

מוצע לקדם שני סיורים  -
מקצועיים בשנה לחברים 

מרץ). משך (ספטמבר ו
שעות, ככל  3הסיור עד 

הניתן באזור המרכז (חדרה 
גדרה), וככל הניתן בימי 

 חמישי לקראת סוף השבוע.

המטרה היא ליצור סיורים  -
מיוחדים וממוקדים בנושאים 
סביבתיים אטרקטיביים בכדי 
למשוך אנשים, וליצור גם 

 הווי חברתי.

הכנת  -נוכחים
רשימה לאישור 

  הוועד

  11.7.2019עד 



  לו"ז  אחריות  פרטים  נושא  מס'

חשוב לקבל את נכונות ורצון  -
בעלי המשרדים לאפשר 

מה שיותר אנשים מכל לכ
 משרד להגיע. 

ייתכן שידרש תקציב מהוועד  -
לקיום הסיורים (עם 
התקדמות התכנון נוכל 
להעריך האם וכמה תקציב 

 יידרש).

  -משימות

הכנת רשימת אתרים  .1
אופציונליים לסיור ואיש 

 קשר להעברת הסיור. 

העברת הרשימה לחברי  .2
 הוועד לאישור

השאיפה להוציא סיור  .3
 הקרוב ראשון בספטמבר

  

  

 

  


