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 שנערכה ברמת אפעל 19.04.12סיכום ישיבה מיום 

 
 .בועז קייזרמן, ארז טימור, דני ייגר, אלי לוגסי,   איתי ארנון: נוכחים
  רן ארנון : משקיף

 
:  נושאים לדיון

.  תגובה למכתבה של איריס בראון–שילוט ופגיעה בסביבה , פרסום .1

 .ד"י עו"יעוץ משפטי ע .2
 .דף פייסבוק של הארגון .3
 .הרצאה לחברי הארגון/ערב .4
 .הטבות לחברים .5
 .תימחור הדברה ברשויות ומוסדות שונים .6
 
.  תגובה למכתבה של איריס בראון– פרסום שילוט ופגיעה בסביבה – 1

.  קיים חוק איסור פרסום בשילוט אלא במגנט ויש ליידע בנושא–אלי 
.  יש לפרסם באתר  הארגון מכתב כללי המסביר את המותר ואסור בפרסום–ארז 
.  קשה להתעסק בכל עברה גם אם הדברים נכונים–בועז 

. ניקיון והחוק,   איריס בראון צודקת ואנו חייבים לשמור על סדר –דני 
. לחדד נהלי פרסום והתנהלות בשטח, יש לצאת במכתב הסברה כללי, הדברים נכונים -  איתי 

. ל והמלצות להתנהלות תקינה" ייצא מכתב באתר בנושא הנ– סיכום
 
 ד"עו/  יעוץ משפטי – 2

. קיבלנו הצעת מחיר ואין טעם להמתין, ד שרון שמואל"יצרנו קשר עם עו, ד" אי אפשר להתקדם ללא עו–איתי 
. ד שרון שמואל" חבל על כל רגע יש להמשיך מול עו–ארז 
. ממליץ על התקשרות קבועה- דני  

. ד קיים" ממליץ להתקשר עם עו–בועז 
ד נוסף המקושר במקומות שונים ויכול לעזור בתחומים בהם נדרש לפעול מול משרדים " ממליץ להיוועץ בעו–ארז 

. ממשלתיים
. ד שרון שמואל" ממשיכים התקשרות עם עו– סיכום

 
 פייסבוק – 3

.  גל כהן ביקש לבדוק את הנושא וטוען שהפייסבוק אינו פעיל  ואינו מקבל חומר מהאתר–איתי 
יגאל אינו פועל .  זה גם באחריותו של גל ונשמח אם יפעל,  עדכנתי את יגאל בנושא הניתוק בין הפייסבוק לאתר–דני 

. בתחום הפייסבוק
. מסביר לו את הדברים,  ארז יוצר קשר עם גל– סיכום

 
 ערב לחברי הארגון – 4

.  אדבר עם אחר שמחלים ממחלה ואנסה לסגור עמו20.4ב .  דיברתי עם מרצה שרוצה הרבה כסף עבור הרצאה–ארז 
.  אני צריך לדעת על תאריך כדי לסגור אולם–בועז 
.  ממליץ על ערב גיבוש–אלי 
כדאי לבדוק קודם ,  ממליץ על חיפוש אולם מתאים להרצאה וזאת בגלל  בעיית השעות עם האולמות שבועז מכיר–דני 

. נוכחים/ כמות מגיעים
.  חשוב לקבוע ערב מסוג זה בשעה מאוחרת יחסית כדי שמדבירים יספיקו לסיים יום עבודה–איתי 

 . ומכאן נתקדם20.4 ארז ידבר עם מרצה ב – סיכום
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 הטבות - 5

. גורמים אך אלו ידרשו מכל חבר ארגון שיציג תעודת חבר'  בדקתי התקשרות עם מס–ארז 
. נתקל באותן דרישות, מסכים עם דברי ארז- איתי
. ממליץ על תעודת חבר קטנה בדומה לגדולה-אלי 
.  ממליץ על תעודה עם תמונה–דני 

. אלי יכין תעודות חבר קטנות ללא תמונות - סיכום
 
 תמחורי הדברה ברשויות ומוסדות שונים – 6

.  ממליץ על הסברה לרשויות בנושא וגבולות מחירים–ארז 
.  יש לשלוח מכתב הסברה בנושא–דני 

.  חובה להכין מכתב הסברה כללי להפצה לרשויות ומוסדות–איתי 
.  הדברים נכונים אך יהיה קשה לממש את הדברים–בועז 

.  ועדה שמטפלת בנושא תכין מכתב מתאים– סיכום
 

  –החלטות נוספות 
  איתי. - לשלוח לכל חבר ועד תזכורת על תפקידו בתכנית העבודה השנתית -
 איתי –. ד שרון שמואל בנושאים שונים"פגישה עם עו -
 איתי- אחראי לבדוק עם חברים רשומים שטרם שילמו   -
 .דני – 1.5.2012נוכחות הארגון ביום העיון הקרוב הבא  -
 
 

 רמת אפעל 14:00 בשעה 15.05.12הפגישה הבאה נקבעה לתאריך 
 
 
 

רשם איתי ארנון 
 

  
 
 

 
 


