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. שהתקיימה במשרדו של דני יגר, 15/01/2015- פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך ה

 

. זוהר ליוור : נציג ועדת ביקורת.  גל מארי, אלי לוגסי, בועז קייזרמן, ארז טימור, איתי ארנון, דני יגר: נוכחים

:  נושאים לדיון

 כנס שנתי .1

 דוח כספי .2

 אינטרנט .3

 ביטוח מדבירים .4

: מהלך הישיבה

. פתק בחירות, צ.פתק א, סטיקרים, מתנה,  כל באיי הכנס יקבלו בזמן הרשמתם תיק עם תוכנית הכנס:כנס שנתי  .1

.       לאדם וכולל ארוחת צהרים וכיבוד במהלך היום ₪ 104עלות לארגון עבור כל חבר שיגיע וישתתף בכנס הוא 

. תיק ללפטופ ומסמכים. 2.  צריך לבדוק עלויות –. נברו' חוברת מגדיר חרקי מחסן מפרופ. 1: מתנות לבאי הכנס 

 .  גל– 2015הנפקה  כרטיסי חבר . איתי- פתקי בחירות.  דני–מדבקות . אלי- שילוט לכנס: חלוקת משימות

 מול רמת אפעל–אפשרות לאבטחה למקום : יש לבדוק את הדברים הבאים  . 

  לבדוק הימצאות של תעודותA4 בבית הדפוס . 

תיבות : עד כה נתרמו.  אחריות דני- לבדוק מול חברות הדברה גדולות התרמה של מתנות להגרלה: הגרלת מתנות

 –מלוכדת זבובים . איתי ארנון - מרסס גלוריה.  דני יגר–וקי בורי קרטון 'ג.  זוהר ליוור–חרקן . אלי לוגסי- האכלה

.  ארז טימור

ר תמר "ד, ד שרון שמואל"עו, עמוס וילנובסקי, הילה מפקחת מדבירים, אורי שלום, שגיא גבריאל: מוזמנים חיצוניים

. AIGברמן ונציג חברת  

 

דני . 2014דוח כספי אל ועדת הביקורת לשנת העבודה , דני יגר, י גזבר הוועד"באמצע פברואר יוגש ע: דוח כספי .2

 . והוא יוצג בכנס השנתי, ח"יפגש עם וועדת ביקורת לניתוח הדו

 

מזכירת ארגון המדבירים עם  אנשי המחשוב והפצת האתר ,  נפגשה גל 15/01/2015- בתאריך ה: אתר אינטרנט .3

 .מיום זה יחל האתר לפעול באופן שותף. במשרדו של מיקי עטיה ועברה הכשרה מקיפה על ניהול האתר ותפקודו

 

 ביטחה אותם מדווחים על הוזלה משמעותית במחיר הביטוח ששילמו עד AIG כל האנשים שחברת :ביטוח מדבירים .4

 אל המדבירים משום שאין AIGהבעיה שמתעוררת היא איטיות רבה בהגעה של חברת . פ מסתמן כהצלחה"והשת, כה

קיימת גם בעיה של פיקוח של הארגון על המדבירים . איש השיווק שישווק את הביטוח מול המדבירים חברי הארגון

 .באחריות ארז לגבש תוכנית ניהולית לגבי הפיקוח והמשך הפרוייקט.  המבוטחים ולכן יש לגבש תוכנית בנושא
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.   במשרדו של דני יגר13:00בשעה , 17/02/2015- ישיבת וועד הבאה נקבעה לתאריך ה

 

 .י מזכירת ארגון המדבירים"נכתב והוקלד ע

 

 

. הצעת המחיר של נתיבים נבחרה ברוב קולות

 

המשרד לאיכות הסביבה פנה ליגאל מרב עם הצעה לקיום שולחן :  הצעה לקיום שולחן עגול בנושא האיוד בפוספין .5

המטרה היא להעביר את הפוספין תחת פיקוח של משרד . עגול מול ארגון המדבירים ועוד גופים העוסקים בנושא 

יתברר מול המשרד מה , 7/10- בפגישה ב  , הארגון בעד קיום פורום מסוג זה. החקלאות למשרד לאיכות הסביבה

 .מהות הפורום והנכונות לקיימו 

 

התעוררות של חוסר הסכמות מול מנהל האתר הנוכחי למקים האתר החדש גורם לחוסר קידום של : אתר אינטרנט  .6

 .אחריות של דני יגר לקשר ולפשר בין הצדדים לתיאום נקודות עבודה. האתר לבנייתו

 

.  במשרדו של דני יגר14:00 בשעה 28/10/2014- פגישה וועד הבאה תתקיים ב

 

 

 

, י גל מארי"נכתב ע

. מזכירת ארגון המדבירים

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


