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 במשרדו של דני ייגר  13.1.14פרוטוקול מישיבת ועד שהתקיימה בתאריך  

 
 .בועז קייזרמן, אלי לוגסי, ארז טימור, ני ייגרד, איתי ארנון -נוכחים

 
 : על סדר היום נושאים

 .ס"מכתב להגנה .1
 2112גובה דמי חבר לשנת  .2
 .כנס שנתי ובחירות לועד הארגוןה .3
 

 החלטות
 
 ס "מכתב להגנה .1

 . ס בירושלים"ס והדברה  במשרד הגה"עם האגף לחמ  13:11בשעה  3.12.12גישה בתאריך  בועז תאם פ
 :נושאים שידונו בפגישה

  למנין ימי העיון חובה למדבירים. תאום עם הארגון והכרה בימי עיון של הארגון –ימי עיון. 
  ולהפיץ חומר כתוב לערב את כל המדבירים –הדרכה בהדברת פשפש המיטה. 
 מעמד  עובדי הדברה / כון היכן עומד נוסח החוק דע –הצעת החוק להסדרת מקצוע ההדברה ח לקבל נוס 
 .להתחלת הליך החקיקה! לפני שחוק יוגש לועדת הפנים של הכנסת בזמן הקרוב  
  בעקבות דבריו ביום העיון השנתי האחרון  .ס בקשר למלכודות דבק למכרסמים"מה עמדת המשרד להגהלברר 
 

 .של הנושאים לדיון בפגישהאשי פרקים את רס "למשרד הגנהו בכתב לחברי הועדעביר יבועז : סיכום
 
 2112דמי חבר לשנת  .2

 . .מציע לא להעלות בשנה הקרובה את דמי החבר השנתיים בארגון  -ארז  
 מתנגד להפחתת דמי החבר  –בועז 

 מתנגד להפחתת דמי החבר    –דני 
 ,, מתנגד להפחתת דמי החבר  –אלי 
 .,  מתנגד להפחתת דמי החבר  -איתי

 
 :2112 שישארו כפי שהיה בשנת  2112לא יהיה שינוי בדמי החבר לשנת   :החלטה

  בעל עסק/ למדביר עצמאי  ח לשנה"ש 800
 שכיר/ ס"שב / ל"צה/ ח עובד רשות "ש 400

 
 הקרובות בחירותהכנס השנתי וה .2

 .להרצאות במהלך הכנס השנתי.ביטוח מדבירים ופוספין:מרצים בנושאים  2 אחראי לארגן   -ארז  
 ת הארגוןושל פעיל .להכין סיכום שנתיאחראי ,  , מבקש לכוון את המרצים שיהיו עניניים –בועז 

 .ושילוט של ארגון, באחריותו להביא קלפי, 2113שנת על פעולות הארגון בח כספי "דו אחראי להכנת    –דני 
 בארגון  .לחברים ושי למחדשים חברותשם  מכין תגי, לניסוח ומשלוח הזמנות לחברי הארגוןאחראי   –אלי 
ז כפי שהיה "להיצמד ללו מציע ,לביצוע ההרשמה וחידוש חברות (  עינת)תורם לטובת המארגנים עבודת פקידה   -איתי

 .בשנה שעברה    
 
יתקיימו חירות כנס השנתי והבההוחלט כי , , טופליםהנושאים מכל , ההכנות לכנס השנתי בעיצומן : סיכום 

 21.2.2112תאריך  מועד הכנס נקבע ל. מאחר והמקום נגיש לכל ויש חנייה חופשית בשפע רמת אפעלב
יש לפרסם הזמנה למבקשים להציג מועמדות לבחירות ולקבוע מועד סופי להצגת . ז ופרטים יפורסמו בקרוב"לו

 .עם מספיק זמן לפרסום המועמדים באתר ולידיעת כל חברי הארגון מועמדות לבחירות לועד הארגון
 

 . במשרדו של דני ייגר  11.2 12. נקבעה לתאריך  פגישה הבאה
 
 

 רשם איתי ארנון


