
 
  

 
 
 

   

    

  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רחוב עם ועולמו 
 02-5014862פקס  02-5005403טל'  

@npa.org.ilmelia 
www.parks.org.il 

 2מתוך  1עמוד 

 (178/22) ישיבת מליאה

 18.07.22יום שני 

 14:00משעה 

 

 חברה להגנת הטבע מנהל תחום המגוון הביולוגי,מר אלון רוטשילד,   יו"ר המליאה:מ"מ  .1

 

  רעיה שורקי :רט"ג יתמנכ"ל

 

 לי שפירא המליאה: תרכז

 

 מליאה נוכחים:חברי 

 סגנית חשב בכירה, רשות מקרקעי ישראלשני רדמן, גב'  .2

 מרכז שלטון המקומימנכ"ל ה, מר שלמה דולברג .3

  , ממונה מחוז ירושלים, משרד הפניםחיים יפרח מר .4

 לא נכח – , משרד החינוךד"ר אלי שיש .5

  מנכ"לית חברה להגנת הטבעגב' איריס האן,  .6

 לא נכחה – החקלאותמשרד דיאבאת שחברי, ופא גב'  .7

 ראש התכנית למידע ונתונים בית ברלפרופ' עודד פוצ'טר,  .8

 מנהל תחום בניה ירוקה , המשרד להגנת הסביבהמר רן אברהם,  .9

 מנהל תחום בעלי חיים בספארי רמת גןמר שמוליק ידוב,  .10

 

 מוזמן קבוע:

  גלי גנהמבקר הרשות, רו"ח  -

 

 מטעם ההנהלה:קבועים שתתפים מ

  מנכ"ליתרעיה שורקי,  -

 עו"ד אלי בורץ החליפו. - לא נכח  -  יועמ"ש, אופיר בר טלעו"ד  -

 , מנהל חטיבת מנהל וכספיםשלומי ישי -

  , מדען ראשייהושע שקדיד"ר  -

 תיאום ובקרה מנהל אגף, יוסי ורצברגר -
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 להלן סדר היום:

 היחידה הימית מנהל -יגאל בן ארי מציג:  –היערכות לתכנית אסטרטגית לאכיפה בים  ➢

 נשיא הקרן לשמירת והמורשת  - אלוף במיל' מר מתן וילנאי מציגים:  –נוהל תרומות מעודכן  ➢

 מר עוזי ברזילאי מנהל הקרן לשמירת הטבע והמורשת                            

 עו"ד אופיר בר טל –המשך דיון  -גמול לחברי מליאה   ➢

 
 

 היערכות לתכנית אסטרטגית לאכיפה בים 

 על האתגרים הצפויים בעתיד. תמקדותהוצג בהרחבה הפעילות של היחידה הימית תוך ה •

 התקיים דיון בנוגע להיערכות שנדרשת רט"ג לעשות. •
 

 סיכום והחלטה
 הדיון לא הגיע לכלל מיצוי ולא התקבלה החלטה.

 מליאה הבאה.בהמשך הדיון יתקיים 
  

 נוהל תרומות מעודכן 

 בעקבות התארכות הדיון הקודם, הנושא נדחה לדיון הבא.

 

   גמול לחברי מליאה

 בגין היעדרותו של עו"ד אופיר בר טל הוחלט לדחות את הדיון למועד אחר.

 
 

 לי שפירא רשמה:       

 אלון רוטשילד: מאשר      

 

 ח"כ תמר זנדברגלהגנת הסביבה ,  ההשר העתק: 

 גלית כהןהמשרד להגנת הסביבה,  יתמנכ"ל  

 חברי המליאה 

 הנהלת רט"ג 

 המנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינ מר אהרון הלינגר, 
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