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 81.60.81פרוטוקול ישיבת ועד מיום 

 
 בועז קייזרמן, אלי לוגסי, דני ייגר, איתי ארנון:  נוכחים
 ברק אריאלי: משקיף

 
 : על סדר היוםנושאים 

 , ההדברההצעת חוק  1.

 , 4תמי  -שטראוס מים  2.

 ,  סרטון תדמית 3.

 לחברי הועד ביקור רטיסיכ 4.
 , י לחבריםתקופת ידיעון .5
 , לתקופה יחסית לשנה קלנדרית תשלומי חברים חדשים .6
 .כנס הסברה -חדשים  גיוס חברים .7
 

הסברה כנס לקיים ממליץ , מציבור המדבירים מרגיש שהועד מנותק, ל"דואלא מקבל , מעריך את פועל הועד  ברק אריאלי
להערכתו מדובר , םהחברי היה צריך לשאול את כל, מידילובינג נעשתה בצורה חפוזה ' חבה להעסיק החלטלטענתו  , גיוסו

 .. כנסות הארגון בשנה הקרובהכל הבניצול 
 

ס והעברתו "י המשרד להגה"דרש החלטה ובמהירות האפשרית בגלל קידום הצעת החוק ע השתדלנותנושא  –בועז 
וההחלטה , שך שבועות מספרבמ, הצעות מחירקיבל כמה ו בדיקות ועד הארגון ערך מספר , לקריאה ראשונה בכנסת

 ..התקבלה לאחר דיון יסודי תהסופי
 .לא מדובר בכל התקציב, חברי הארגון עודכנו בנעשה ואף הגיבו –איתי 

 
 חוק ההדברה .8

ועד הארגון דורש כי בנוסח החוק יפורטו דרישות ההכשרה ומשך , כ אלון זקס"ח, פגישות עם השר  3נקבעו   - בועז
נוספים כפי שינויים ו השונות  התמחויותפירוט ה.  ודה מעשית למשך תקופה בטרם ההסמכהההכשרה כולל דרישה לעב

חברי הארגון עודכנו באשר לקיום הפגישות ופעילות . ש של הארגון"י היועמ"שמפורט בטיוטת הצעת החוק שמנוסחת ע
 .ס"שרד להגהי המ"בעבר הייתה פנייה לחברים להציע ולהגיש השגותיהם לנוסח שהוצע ע. הועד בנושא

  לשים דגש על זה שאין קשר בין החוק לבין המציאות –אלי 
 .אל תוך התקנות , כל בעל היתר מדבירלביטוח מקצועי  חובת יש לנסות ולהכניס נושא  -איתי 

 

 4תמי  -שטראוס מים  .2
בנושא נגיעות חרקים בעיקר נמלים ותיקן גרמני במתקני שתיה  4תמי  –שטראוס מים ' עם חב פגישות 2התקיימו  -איתי

  . של החברה
 שרון שמואל ש "היועמעם  פ "יש לבדוק נושא שת .אנחנו לא גוף מסחרי לא צריכים להיכנס לנושא, מתנגד –בועז 

 . . נגד 1 -בעד ו 3 –סיכום הצבעה 
 שבועייםכבעוד  .סיור במפעלוקיום  פעולההשיתוף המשך על  הוחלט

 

 :סרטון תדמית .3
 .י חברים"מימון עוב שיתוף בכל המערכות, הסברה, סרטון על תדמית המדביר -ברק
 .דובר על הנושא בעבר ולא בוצע בגלל בעיית תקציב –אלי 
 הפקת סרטון בעד, לבדוק את הנושא הכספי  -איתי
 הפקת סרטון בעד –דני 
 ..לוגסיאלי באחריות וטיפול של , מופני פרסוביקורת ליוצג לשסרטון יופק   -טלהוח

 

 כרטיסי ביקור .4
ולא  יוכלו להציג עצמם כנציגי הארגון הארגוןמטעם ובשם ת כרטיסי ביקור לחברי הועד בכדי שבפגישו דפיס להיש  –איתי 

 .הפרטי או מטעמו/ יופיעו לכאורה בשם העסק המסחרי 
 לכל חבר ועד של הארגון כרטיסי ביקורויודפסו יוכנו  כי הוחלט

 

 .ידיעון תקופתי .1
 .להפצה וי יגאל מירב ואישר"לעיונו ע רשהועב כפי 2112יוני  – 11.מסן הועד עבר על תוכן הידיעו

 
          /..2
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 תשלומי חברים חדשים .0
 במהלך השנהבעת הצטרפות לתקופה יחסית  דמי חבר בארגון .ת תשלוםוליצור מדרגמבקש  –ברק 
 .צריך לגבות פחות כסף ממי שנכנס באמצע שנה –אלי 
 . שנה הבאהבמשך חברות תחייבות להתנאי להמסכים ובתנאי  –דני 

 .כל מקרה לגופולדון בלא לפתוח אפשרויות תשלום שונות אלא  –איתי 
 לשנת החברות₪  211חודשים ישלם  24 -תקף לחבר חדש בעל רשיון כי   הוחלט      

 
 כנסי הסברה –חדשים  גיוס חברים. 7
 .וב הועדנתקל בסיר, איש  211 -אפשרות להביא כיש . חדשים חברים ניסינו להרים ערב באולם לטובת גיוס –ברק  
 .כנסלזמן  משתתפים קשה ללהערכת הועד יהיה  ,בגלל העיתוי בעונה הבוערת דחיהבקשה ל לא סירוב אלא  –איתי  
 .השנה בתקופה פחות בוערת אבל בהמשך גיוס  / קיום כנסי הסברה בעד -אלי 
 .בעד –דני  
 .בהתראה של שבועיים לפחות, כזה כינוסיוביל יארגן וברק  כי הוחלט 
 
 

 .בהשרדו של דני ייגר  14:11בשעה  11.17.12 ' נקבע ליום  העד פגישה הבאה מו

 
 רשם איתי ארנון


