אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סימ וL15070-949 :
13/02/2020
סיכום פגישת ועד אגודת יועצי הסביבה
הפגישה התקיימה ביום .4/2
כחו :דרור חמיאס ,גילה ש יידר ,רו ית טורק ,משה בלס היים ,יאיר ברמן ,אס ת אר ון.
עדרה :הילה אורן ,יו"ר תא הצעירים
מטרת הפגישה לקדם את פעילות האגודה בש ת  .2020בפגישה דו ו וסוכמו הדברים הבאים:
 .1תשלומי דמי החבר הש תיים :ילי תפיץ את שמות החברים אליהם יש לפ ות טלפו ית לעודד
הגבייה .הרשימה תתחלק בין תו"פ ,אדםה ,אקו ,אתוס .כזכור למשרדים שיש בהם מעל 3
חברים – ישולמו דמי חבר לשלושה בלבד עבור כל החברים
 .2ועדה מקצועית :משה יו"ר הועדה יפעל לכי וסה בימים הקרובים על מ ת לבחון ושאים
שכדאי לקדם את טיפולם מול המשרד להג"ס ,אגודת יועצי הסביבה ועוד .יוצע לאיילה גלדמן
בפגישה הקרובה לצרף ציג לוועדה
 .3תואמה פגישה עם איילה גלדמן) :סמ כלית תכ ון במשרד להג"ס( :ע"מ לקדם שיתוף פעולה
בין המשרד להג"ס לבין אגודת יועצי הסביבה .הוצע כי בפגישה יועלו ה ושאים הבאים:
-

מי וי איש קשר במקומו של ב י פירסט שעזב את המשרד.

-

סיוע כספי לפעילות האגודה.

-

עריכת יום עיון מקצועי משותף.

-

עריכת כ ס משותף.

-

מתן רשות לחברי האגודה להשתתף בימי עיון המאורג ים ע"י המשרד להג"ס.

-

יצירת מאגר שמות של יועצי סביבה מיוחד לחברי האגודה שיפורסם באתר הג "ס
כשירות לציבור.

-

והל משוב מהאגודה להג "ס לגבי מקרים ותגובות ב ושאים שו ים בעבודה השוטפת

 שיתוף ציג מהג "ס בוועדה המקצועית של אגודת יועצי הסביבהועוד.
 .4כי וס משותף עם דש"א :הכי וס עבר בהצלחה רבה אבל לא ברור עדיין מה היתה מידת
ההשתתפות של חברי האגודה בכ ס .גילה תפלח את המשתתפים ותעביר את המידע לועד
האגודה .מצגות הכ ס יועלו לאתר האגודה – אחריות – ירון מאדםה.
 .5הצטרפות לפורום  :GISיאיר ברמן יקדם האפשרות לצרף את חברי האגודה לפורום GIS
הממשלתי  .מתבקש דיווח ב ושא תוך חודשיים.

 .6תעריפים רמ"י/משב"ש :הטיפול ב ושא זה לא קודם .דרור ישוחח עם עמית טל על מ ת
לבדוק איך יתן לקדם את הטיפול.
 .7יופץ קול קורא לחברי האגודה לפרסם עבודות ומאמרים באתר האגודה – דרך רפר ט האתר
)בהווה( ירון ממשרד אדםה.
רשמו :אס ת אר ון,
דרור חמיאס
תפוצה :חברי ועד האגודה
אתר האגודה

