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 שנערכה המשרדו של איתי ארנון 6202.3.8פרוטוקול ישיבת ועד הארגון מיום 

 
 ,ציון כראדי, זהר ליור, דני ייגר, איתי ארנון:    נוכחים

 .דרור יאיר עקב מחלה:      נעדר
 .ברק אריאלי, גל כהן ,בועז קייזרמן, טל וינברג: משקיפים

 

 : על סדר היום
 ידיעון .  1
 הקמת ועדות/ הפעלת  . 2
 שילמו דמי חבר/ שיחת טלפון לחברים שטרם חידשו  .3
 .הקוד האתי . 4
 .חוק ההדברה החדש . 5
 .מחירון הדברה .6
 .דוח כספי .7
 .ועדת מיתוג ודוברות . 8
 .השתלמויות לחברים . 9

 .מדבירבחינות הסמכה להיתר . 11
 .גל כהן וירון גרניט, י ברק אריאלי"שנשלח ע" נייר העמדה. "11

 
 :מהלך הישיבה

והטענות כלפי הועד כפי , העוינות וקשה לו עםועד הארגון ב שאינו יכול להמשיך בתפקידובפתח הישיבה  הודיע ציון כראדי 
 .יםהפרטיבענייניו  הוא עסוק  ובנוסף הטלגרם בימים האחרונים הודעות בלידי ביטוי  ושבא

 

טל יעזר ביגאל מירב לצורך איסוף וקבלת  מידע תכנים חדשות הארגון , נברג  קיבל על עצמו לערוך את ידיעון הארגוןיטל ו .1
 .ומאמרים מקצועיים

 

 .זהר ירכז הנושא ויעזר בבועז קייזרמן ורמי חזן  -ועדת חוק ההדברה .2
 וארז טימור יפעלו בנושא ערן הביא כבר הצעה להטבה לחברים בתחום ההדפסות איתי בעזרת ערן קיויתי – ועדת רווחה 
 .זהר בקשר עם נתן פלהיים להפעלת הועדה - ועדת ביקורת 
י יגאל מירב וזאת אחרי שפניה אל גל כהן נענתה בסירובו לשתף פעולה ולנהל את "מופעלת בשלב זה ע - ועדת אינטרנט 

 .דף הפייס בוק של הארגון
ר הועדה עמיעז בן חברון וביקש שהועדה תבדוק האם כל החברים החדשים או שנרשמו "ציון דיבר עם יו – אתיקהועדת  

 .לאחרונה חתומים  על הקוד האתי של הארגון ותפעל להחתמת כל החברים שלא חתמו עדיין
 

 .2116ערן קיויתי ואלברט אביב לקחו על עצמם לפנות לחברים שלא חידשו עדיין חברותם לשנת  .3
 

 .הקוד האתי מוצב באתר הארגון. ועדת האתיקה תדאג שלכל חבר בארגון יהיה עותק של הקוד האתי  .4
 

 .בעיות  מידיות וקרדינליות 2ס יצר "לדעתו המשרד להגה, בועז קייזרמן נתן סקירה בענין החוק החדש .5

  לא תהייה כלל אפשרות לגייס ולהעסיק  עובדי הדברה 1.6.2116החל מתאריך כניסת החוק לתוקף ביום 

 מדביר ביתי"עם כניסת החוק לתוקף לא תהייה קימת האפשרות להעסיק , ס"בניגוד לסיכום שהיה עם המשרד להגה  "
 .פ החלטת השר בכל מקרה ומקרה"אלא ע, .כעובד הדברה תחת ובאחריותו של מדביר מוסמך

זהר יחד עם בועז בודקים . צ "הארגון  הדרך פתוחה בפנינו להגיש עתירה לבג פ עורכת הדין שפעלה בנושא מטעם"ע 
לאחר הבדיקה יתכנס . ד רמי חזן עומד להצטרף לארגון ולעזור בנושא"עו. הנושא והאפשרויות כולל עלויות כספיות

 .הועד לשמוע פרטים על התהליך ולקבל החלטה 
 

 .ד על חוקיות המהלך ועל הצורה אם אפשר"ש הארגון כדי לקבל חו"י הארגון הועבר אל יועמ"נושא מחירון הדברה ע .6
 

 בהמחאות דחויות₪  13,111ועוד ₪    51,111בקופה מזומניפ בסך , ח כספי נכול ליום הישיבה "דני ייגר הגזבר מסר דו .7
 

 .חזרה לפעילותנאחל לו החלמה מהירה ו, ר ועדת מיתוג ודוברות נעדר מפעילות בשועות האחרונים מסיבות רפואיות"יו .8
 

הועד הפנה אותו אל אלי לוגסי שפעל בועד הקודם בנושא כדי לקבל . אלברט כהן מבקש לקדם ולטפל בנושא השתלמויות .9
 .הדרכה והנחייות

            /..2 
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כבר בחודש ספטמבר לא מדביר מוסמך ס לקיים בחינות הסמכה להיתר מדביר ביתי "לדברי דני ייגר מתכנן המשרד להגה .11
מה עוד שתכנית . שנים 3פ דעת הארגון המהלך לא הגיוני ונדרש בעצם רק בתום תקופת המעבר של "למרות שע, .הקרוב

 . י המשרד טרם גובשה וטרם הוכנה"ההכשרה הנדרשת ע
 
 . שיבה הנוכחיתגל וירון אך יומיים לפי הי, י ברק"שנשלח אל הועד ע" בנייר  העמדה"הועד ניסה להדבר ולדון   11

 . לפני חודש וקיבל תשובה בכתב על כל סעיפיו שנשלח לועדהמכתב הנוכחי הוא העתק המכתב   
בטרם הגיע הנושא לכלל דיון .  תשובות הועד אינן מספקות את כותבי הנייר ואולי מחוסר הבנה מלאה של התשובות 

גל כהן הודיע גם . ף החזיר את כרטיס החבר שלו לדניבישיבה התלהטו הרוחות וברק הודיע על הפסקת חברותו בארגון וא
חברי הועד ניסו לשכנע את ברק וגל להמנע ממהלך הפרישה  אך . על פרישתו אף שלא נקט בשום צעד למימוש הפרישה

של חברי  "טלגרם"בקבוצת ה ם אותובהמשך הערב  כתב ברק את מכתב ההתפטרות ופרס. ברק קם ועזב מיד את המקום
 .ליגאל מירב המתאם בין החברים לועדנשלח תק עו, הארגון

 .ועד הארגון מצר על המהלך ומשוכנע כי לא זו הדרך להתנהל ולנסות לשנות דברים שלא נראים לברק 
 
 

 במשרדו של איתי ארנון במודיעין  5.4.2116ה נקבעה ליום  אהישיבה הב
 
 

 רשם איתי ארנון
 

 
 
 


