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 ס בירושלים"במשרדי הגה 21.20.30שנערכה ביום  , ס ומזיקים"בין ועד הארגון לאגף חמישיבה  סיכום 
 

 , דני ייגר, איתי ארנון, בועז קייזרמן, ארז טימור -מטעם ארגון מדבירי מזיקים בישראל : נוכחים
 הילה כהן, ר אורי שלום"ד –ס "מטעם המשרד להגה      

 
 : שנדונונושאים ה
 הכרה בימי עיון שמקיים הארגון למניין ימי העיון חובה למדבירים –ימי עיון  . 3
 מניעת האסון הבא . 0

 
 :ימי עיון .3

למניין ימי העיון חובה ושיהיו פתוחים לכלל הכרה בימי עיון של הארגון , לשתף פעולה בבניית ימי עיון –אורי שלום 
 .מדביריםה

 .בימי עיון של עובדי הדברהלהכיר , ימי עיון בשנה' לבנות מס  -ארז 
 .הארגון מסוגל לבנות ימים מסוג זה, לבנות תכנית שנתית  –איתי 
 ".הכרה בחסות"ש להגיש בקשה מסודרת   –הילה 
 .להכיר בכל סיור שהארגון עורך  –בועז 

 
 .פ נוהל"ס ולעבוד ע"יש לתאם מול הגנה  –סיכום 

 
 :מניעת האסון הבא .0

 .יש לאחד כוחות ולמנוע את האסון הבא, מזועזעים מהאסון שקרהן הועד וכל חברי הארגו   -בועז
 .חשוב לנו לדעת מה קרה באסון כדי להפיק לקחים .ס"יש לחזק את הקשר בין הארגון למשרד להגנה

 .אחריות, טבעי, לא להשתמש במילים כמו ירוק, אכיפה על מכירת חומרי הדברההפעיל ולחזק את הל
 .להוציא מידע למדבירים, נמצא בכל חנות, הפוספין פעיל אצל הרבה מדבירים, אין אכיפה   –ארז 
 אסון לא שמע את ההרצאה ביום העיון האחרון כיוון שגרם להמדביר , הפוספין קיים בשטח באופן חופשי  –איתי 

 .רחב ולמדביריםלפנות בנושא לציבור ה. את המדבירים והציבור עיש ליד. שנשאר בחוץ
נשמח לקבל מידע . פרטים על האירועעדיין אין לנו . ביום העיון האחרון נערכה הרצאה בנושא פוספין   -וריא

 .עובד בשיתוף עם המשטרה הירוקה המשרד, בנושא אכיפה
 ....'וכו ,הסמכהמדביר לא פעילות , על כל מכירת חומריםס תלונות "להגהעביר מבקשת לה  –הילה 

 
 .ס "י המשרד להגה"בנושא עריכת ימי עיון והכרה ע, יופץ מכתב הבהרה :סיכום

 .ויזיהוערך בדיקה על האפשרות לפרסום בטליייצא פרסום באינטרנט ות   
 .י הילה ויופץ בין המשתתפים"פרוטוקול הישיבה נרשם ע   
 .ס"ימשך שיתוף פעולה וההידברות בין בועז נציג הועד להילה מצד המשרד להגה   
 
 
 
 

 ןרשם איתי ארנו


