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 מהלך הישיבה
כרטיסים אשר יונפקו וישלחו אל חברי הארגון עד  43לאחר מיפוי כלל חברי הארגון עלה פער של : תעודות חבר חסרות. 1

 . לכל המאוחר 3355 -לתאריך ה
רגון הציגה את העבודה שנעשה את כה בתחום ארגון רשימת המדבירים חברי מזכירת הא, גל: הצגת מזכירת הארגון. 2

.                                                                                               מיפוי רשימת כתובות ארצית של מדבירים ונקודות להמשך, שליחת כרטיסי חבר ארגון, הארגון
 .בארגון מדבירי מזיקים ישראל  אושר ועבר ברוב קולות , 155 -החל מעיסוקה של גל  

ארז העלה את סוגיה  -.      י מזיקים"הציג את הכחדות הדבורים בטבע ע, נציג חבר מועצת הדבורים: דבורים ועש הדונג. 3
. ים ירוקים העוסקים בכךי ארגונ"באשר להדברת נחילי דבורים בסביבת מגורים אל מול האפשרות של להחזיר אותן לטבע ע

, ולפרטים נוספים יש לפנות אל שמשון. נחילים מסוג זה יש להדביר ולא להחזירן לטבע נציג חבר מועצת הדבורים הציג כי 
אלי העלה בעיה הקיימת בפעלים כאשר דבורים מגיעות אל המפעלים בחיפוש מקור   .3535239135: מנהל מועצת הדבש

. בקרבת המפעל, שיש להוות תחליף למקור המים, נציג חבר מועצת הדבורים השיב?  לעשות מה ניתן. מים ומהוות מטרד
מעלות מונע  12 -קירור ב: דרכי טיפול:  עש הדונג.  חביות פלסטיק עם צמח מים אשר ימשוך את הדבורים: לדוגמא

תכשיר  -אייד גז פוספיד, ת העשקוטל א -Co2,  קוטל את כל דרגות ההתפתחות ואינו פוגע בדונג -הקפאה, התפתחות העש

סוכם כי הארגון יכין רשימה של כלל מדבירים .  באמצעות צינורות וקפסולות הפולטות גז ברמה נמוכה, להדברת עש הדונג
 .23535באחריות   גל עד לתאריך  .   ולהעביר למועצת הדבורים, י אזורים אשר רשאים לעבוד באיוד גז"הארגון  עפ

הסכום הנקבע להוצאה . התקבלו הצעות מחיר לגבי בניית אתר חדש לארגון, בהמשך לישיבת וועד קודמת: נות הארגון"יחצ. 4
נקבע כי ארז יהוה את איש . בשנה השנייה לכל חודשמ "מע+ ₪  2533. בשנה הראשונה בכל חודשמ "מע+ ₪  2833 –

 . בונה האתר בשיתוף יגאל מרב –הקשר מול מיקי עטיה 
  -53523עד ה , בטיפול יגאל!   הנושאמייל מהארגון למדבירים על .  הטבות לחברי ארגון ברכישת ביגוד עבודה ברשת ווקר. 5
. עמדה להיסגר עסקה מול חברת הפניקס אך בוטלה בגלל שני קריטריונים בהם לא הגיעו הצדדים הסכמה: ביטוח למדבירים. 6

מיקום של סוכן הביטוח  -2. ביטוח יכלול את הקבוצה כקבוצה ולא כפרטים בודדיםהארגון דרש כי ה, הטרוגניות הקבוצה -1
 .ל"כעט נבדקת אפשרות ביטוח מול חברת מחו. מחיר פרמיה גבוה -בכפר סבא

 יגאלאיתי הודיע ל. יוקפא כל פעילות הפייסבוק של ארגון המדבירים, ועד הקמת אתר חדש לארגון בשלב זה: דף פייסבוק. 7
בנוסף עלה הצורך בהקמת תפקידים .  וועדת ביקורת, מזכיר, גזבר: בעלי תפקידים הכרחיים בוועד: חברי וועד אחריות. 8

ייצוג : בועז קייזרמן  .איתי ארנון: מזכיר .דני יגר: גזבר. אלי לוגסי : פיתוח והדרכהאחראי  , ארז טימור: צ "אחראי יח. נוספים
 . ס"אל מול המשרד להגנ

ולנסות להפוך לקבוצה מובילת מידיניות שקשורה " ועד עובדים" את דרכינו ולנסות להינמע מללכת לכיוון של  יש לבחון: בועז -

 .בפגישת הוועד הקרובה יעלו תפקידים נוספים שיש בהם צורך . לאופי הענף בשנים הקרובות
 . ד"בועז טיפולך וקידמוך את הנושא מול עו. ללא שינוי והתקדמות -חוק ההדברה. 9
 

, והיא תעסוק בקביעת תוכנית עבודה שנתית, במשרדו של דני יגר  00:/1בשעה  4/11 –וועד הבאה נקבעה ל  גישתפ
 ונושאים שוטפים, רשימת ציפיות ומטרות לטיפול הארגון לשנה הקרובה 

 
 

 כירת ארגון מדבירי מזיקים בישראלמז, גל מארי:  רשמה


