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  03.03.2011                  פרוטוקול

  

   "טבע הדברות"במשרדה של  01.03.11 - בתאריך השנערכה  ,רגוןאהועד ישיבה של פורום מצומצם של מ
  

  .והמשקיפים מוני ויובל, לוגסי אלי, דני ייגר:  נוכחים
  

  :במהלך הישיבה הועלו הנושאים הבאים

  .המדבירים ארגון מזכירועמד לראיון מ •

 .02.01.2011התייחסות לנוסח תזכיר חוק  •

 .ד להגנת הסביבהקביעת פגישת עבודה עם המשר •

 .בנק פתיחת חשבון •

 .א של מדבירי ישראל"הכנת מצבת כ •

  

  ראיון אישי
מן הציג בפנינו קורות חייו כולל העובדה שבעבר הרחוק החזיק בבעלותו חברת הדברה יסהמועמד מר אירה וי

  .ליחה שנתנה שירותים למפעלים שונים וכיום אריה הינו פנסיונרמצ

 .למלא אחר מטרות הארגון, אריה הביע רצונו להתקבל תפקיד בהתנדבות מלאה

  .בראיון המועמד הפגין ידע ובקיאות בנעשה בענף למרות שאינו עוסק במקצוע מזה שנים רבות

 .נו לתרום למערכת בהקמה שאינה זרה לוכושר הביטוי ומרצו, במהלך הראיון התרשמנו מאישיותו 

התרשמנו עמוקות מרצונות לקחת את התפקיד ללא כל תמורה כספית ובהתחשב בעובדה שכל : לסיכום

המועמד הנוכחי עונה לדרישות העכשוויות . המועמדים האחרים חייבו תקציבים שאינם ברי השגה בעת הזו
 .על שינויים נדרשים ובעתיד יהיה ניתן להשיג מסקנות מתפקודו ולהחליט

מוצע להעמיד לרשותו טלפון של הארגון לצורכי התפקיד בלבד ולשלם בעת הצורך עבור נסיעות המחייבות 

  .עבודה מרוחקותפגישות 
  

  02/01/2011נוסח תזכיר חוק 

הכינה התייחסות לנושא ולאחר עיון במסמך החלטנו לעכבו וזאת לאחר שיצרנו קשר עם  חברת טבע הדברות

  .ד סהר פינטו המשמש כיועץ משפטי של סיעת קדימה בכנסת"העו

מנת -ד הובן כל התהליך של החקיקה וסוכם שהארגון יכין התייחסות לנושא שתועבר אליו על"משיחתנו עם העו

  .שבעת דיון בוועדת הכנסת נוזמן למתן התייחסות
  

  קביעת פגישה עם אורי שלום
וכל חבר וועד , אלי לוגסי, ום בנוכחות וועד מצומצם מר דני ייגרתיערך פגישה עם אורי של 11.03.11- בתאריך ה

שירצה להצטרף במטרה להציג בפניו נושאים בוערים שלא זכו להתייחסות בפגישתנו הקודמת שהתקיימה 

בכוונתנו ליצור נוהל קבוע לפגישות שוטפות אחת לחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום האינטרסים . במשרדו

  .של החברים
  

  בנק פתיחת חשבון
  .עמותה שיאפשר פתיחת חשבון בנק והכנת חשבוניות תקניות' התקבל מסבשעה טובה הארגון נרשם כדין ואף 

  

  א"הכנת מצבת כ
' מיילים וכו, חברים הכוללת כתובות 450בשיחה טלפונית עם מר יגאל מירב נמסר לנו שברשותו רשימה של 

  .וקשר רצוף גיוס חברים ,שיאפשר העברת מידע שוטף דבר
  

  :סיכום

  .מןסילגבי המועמד המוצע מר אריה וי םואישור םהתייחסות חברי הועד יעבירו בהקדם 

    

  052-6268860   -   וגסי אליל: רשם 


