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 . משרדי חברת "אדמה": מקום

 , ברק אריאלי, גל כהן.רפי חפץ, בועז קייזרמן :נוכחים

 ועדת אתיקה. –, עמיעז בן חברון ועדת ביקורת – אלי לוגסי משקיפים:

 

לאחר בחינה משפטית, אושר נושא הוצאות דלק לחבר ועד לצורך  - לחברי ועד ופעיליםהוצאות  החזרי

 כל זאת, כפוף לאישור האסיפה הכללית. בחודש. ₪ 150פעילותו וזאת עד לסכום של 

אנשי מקצוע בתחום. עזרה של הוחלט שבכדי להשיג מטרות מול המחוקק, יש צורך ב –שירותי לובינג 

גון ובנוסף, בועז יתחיל בתהליך גיוס מקופת האר ₪ 10,000קיבל הצעות מחיר ולצורך כך, הוקצה  בועז

במקביל, גל מעדכן על  הלוביסט.בחודש לנושא מימון  ₪ 500חברות גדולות שיקצו  20כספרים מקרב 

פגישה עם היועצת המשפטית של ארגון "להב" שבו אנו חברים. בפגישה זו, הוסכם כי נציג לעורכת הדין 

שנצבר ב"להב" במאבקי  ןוהניסיוהאישי  הניסיונף את הבעיות שבהם נתקל הארגון מול המחוקק ומתוק

 עובדים, יסייעו לנו במאבק שלנו.

 יש להכין תקציר על נושא הבעיות שעולות מחוק ההדברה ולהעבירו באמצעות גל, לארגון "להב".

 סמנכ"ל המשרד. נדונו  פגישה עם אלון זסקברק מעדכן אודות ה –עדכון פגישה עם המשרד להגנה"ס 

 .ד'7 -' וג.4סעיפים 

לבקשת ברק, יוכן תוכן לקורס עבודה במוסדות  רפי הציג את תוכנית העבודה להמשך. –ימי עיון הכשרות ו

 חינוך שלאחריו תונפק תעודה למדביר שסיים בהצלחה.

בצו רישוי עסקים. הארגון  3.3כיום כל עסק להדברה חייו ברישיון עסק לפי סעיף  –חובת רישיון עסק 

ושא ופועל להסרת צו זה. גל ייצג את הארגון וישתתף בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה פועל להבהרת הנ

 לעניין זה ויעדכן בהמשך.

גל מבקש שכל קישור/פרסום/סטטוס וכו' הקשורים לפעילות הארגון, ייבחן ראשית  –פרסום ועדכונים 

זאת על מנת למנוע פרסום  בדוברות ורק באישורו יעלה לדף האינטרנט, הפייסבוק וקבוצות הטלגרם. כל

 בעל ניגוד אינטרסים וכן, אחידות במסר שמבקשים להעביר.

ברק, בועז וגל נפגשו עם אנשי הרשות לעסקים קטנים המייצגים בכנסת את  – רשות לעסקים קטנים

 האינטרסים של העסקים הקטנים בישראל וזאת בניסיון לרתום אותם לסיוע בייצוג של מטרות הארגון.

 

. ממשיכים התהליכים לקבלת אישור "ניהול לרשם העמותות 2017הוגש דוח של  – וניהול קופה גזברות

 .החלפת מורשי חתימה + אפשרות סליקה באשראיתקין" עבור העמותה. הוחלט על 

 

 ת עבודה נוספת. לכשתקבע, יפורסם המועד לרשות הכלל.נקבעה פגישטרם 
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