
 
 

 
 
 

 רמת אפעלמינר סב  40.91..914תאריך פרוטוקול מישיבת ועד הארגון שנערכה ב
 

 .איתי משה ,ריוזוהר ל,היים לנתן פ, יובל ששון , אלי לוגסי   -חברי הועד הנבחר  :נוכחים
 

 :על סדר היום 
  7102נת מטרות הועד לש .א
 מינוי בעלי תפקידים וועדות .ב
 דיון בנושא דמי חבר .ג
 .רת תפקידים מהועד היוצא לועד הנבחרבהע .ד
 

 :מטרות  4א
 .7102-7102והתאמתו לשנת הארגון בחינה מחודשת של תקנון  .0
 .של מדברים לארגוןנרחב בחינת דמי החבר במטרה לאפשר גיוס  .7
 .ת שתפקח על יישומן של המטרות שהוגדרו הקמת ועדות בהתאם לתקנון תוך מתן דגש לועדת ביקור .3
הקמת מאגר של מדבירים מוסמכים ועובדי הדברה מאושרים הפנויים לטובת עסקים בהם קיימת מצוקת כוח אדם בעקבות  .4

 .החדשחוק ההדברה 
 .למדבירים לשיפור הרמה המקצועית וימי עיון קיום ערבי העשרה  .5
 אינם חברי ארגון ליצירת אחדות השורות וחיפוש דרכים לשילובים בארגון מדבירים ש כוללעריכת כינוס של כלל המדבירים  .6
 .גיבוש תקנות לחוק ההדברה למזעור נזקים ושיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה .2
 .מתן במה לכל חבר ארגון בכל עת על מנת להיות אוזן קשבת למצוקתו .2
 .בעיה מקצועית כלבארגון  יחברלתת מענה שיוכל ל ,אנטמולוג/ ם והקמת צוות מקצועי בכיר שיכלול אגרונ .9

 .מינוי דובר שיוכל לייצג את הארגון מול התקשורת וגורמים אחרים  .01
 .השגת הטבות בעלות משמעות גדולה לחברי הארגון ולהשגת מטרה זו יש צורך בארגון גדול ומאוחד  .00
 . והעדכניות ת לימוד לדרישות השונותוהמקצועית במכללות השונות והתאמת התוכני המעורבות הארגון בהכשר .07
 . העשויים להוות בסיס תפעולי לחיזוק הארגון המוכנים לתרום והמתנדבים הפוטנציאלים וריכוז רישום  .03

 
 :מינוי בעלי תפקידים וועדות  4ב

 אלי לוגסי   ר הארגון"יו
 תן פלהיים נ  מזכיר הארגון וגזבר

 ברק אריאל    ביקורת
 טל וינברג     פרסום

 איתי ארנון    ארגון דובר
 יגאל מירב    אינטרנט

 שרון שינה  הכשרות והעשרה
 זהר ליור, יובל ששון    חבריםלהטבות 

 אלברט אביב    גיוס חברים
 עמוס כהן, ציון אליה   טלגרם

 אלי כהן     צ"יח
 זהר ליור, נתן פלהיים , אלי לוגסי חוק ההדברה ותקנות 

 
 :דמי חבר4 ג

 .שא דמי חבר והוחלט להמשיך בניתוח המשמעויות הנובעות משינויים עתידיים נערך דיון מקיף בנו
 .סיכום יושג בדיון הבא של הועד 

 
 :העברת סמכויות 4ד

הגזברות כולל העברת ומידע  מסודרת  הסמכויותת רבתתקיים פגישה של הועד היוצא והועד הנכנס להע 72.4.02בתאריך ה
 . 07:11במודיעין בשעה  החפיפה תתבצע במשרדו של ארנון איתי .נתן פלהייםלמדני יגר  וענייני כספים 
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