
 פרוטוקול ישיבת הקמה /5//5125/2

 אחד כל מדבירים 21 נכחו המדבירים ארגון את מחדש להרים המעוניינים מדבירים פורום של פגישה

 יותר יעילה בצורה הארגון את מחדש להרים הצורך לגבי שלו מאמין האני את הפורום בפני נשא  

 נבחר גלויות בבחירות חיצוני מנהל בהמשך למנות כן וכמו לארגון חברים שיותר כמה לצרף ולנסות

 משנה לועדות  להצטרף הסכימו החברים יתר ההקמה בתהליך יעסוק אשר חברים 5 המונה ועד

; הועדה התכנסה הפגישה בתום  לשנה ₪ 1200 בסך חבר דמי על הוחלט. שונים בנושאים שיעסקו

 טבע  במשרדי 22/12 בתאריך פגישה על הוחלט בה היכרות לפגישת ארז איתי בועז דני לוגסי

.הדברות  

 :השתתפו

 אוזן אוזן יהושע

 אוזן אוזן רון

 שרוני הדברות שרון יצחק

 B-R-C שי מנדלוביץ  

 גולן-לוגסי לוגסי אלי

 ע שירותי תברואה.ב רוני עילם

 אמנון הדברות איתי משה 

 מ"טבע הדברות בע יובל ששון

 מ"טבע הדברות בע מוני נהוראי

 רימי להגנת הצומח והסביבה גל כהן

 וק'דוקטור ג נתן פלהיים

 שמד עומר צחי צבעון

 בסמן ארז טימור

 הדברות.ש.א שפרן אבישי

 אגרוטל דני יגר

 אגרנט שגיא אגרנט

 יתוש בראש עמיעז בן חברון

 אלי כהן הדברות אלי כהן

 חזן עכו רמי חזן

 ב הדברות.א איתי ארנון

 ב הדברות.א רונן לב

 שמד צבעון צביקה קינדלר 

 אשמדון זוהר ליוור

 מושקוביץ ובניו.א יגאל מירב

 קייזרמן הדברות בועז קייזרמן

 דויטש ובניו רמי דויטש

 שומר יוסי שומר
 

  



 פרוטוקול ישיבה /25//

 

ארז בועז לוגסי דני. נכחו   

גל מוני יובל אורחים   

 להתאימו וניסיון 1551 ב שנכתב המדבירים איגוד  תקנון על מעבר בישיבה היה המרכזי הנושא

 בתקנון נוספים חלקים( ארז באחריות)דין עורך מהנושאים בעזרת חלק לבדוק הוחלט אילו לימים

לאישור יובא המושלם התקנון בישיבה תוקנו . 

 בחנונ כן כמו ולחידושו האתר לייצוב תפעל הועדה כהן גל בראשות אינטרנט ועדת הקמת על הוחלט

 יותר שבהם חברותל םישנתי חבר לדמי הסכום גובה לגבי הוחלט לא,הארגון של ללוגו סמלים ספרמ

הסביבה מאיכות  שלום אורי את  לפגוש נציגות תעלה 30,12 חמישי ביום.  אחד ממדביר  

חתימות 2ב ישולמו המחאות ולוגסי דני באחריות לארגון חדש חשבון יפתח  

  



 2//25  ישיבה פרוטוקול

 ארז איתי בועז דני אלי:נוכחים

 יומי יהושע גל יובל: אורחים

 הישיבה את לנהל בבועז בחרנו לרשותנו העומד המועט הזמן את לנצל מנת על

 חדש חשבון ופתיחת חשבון מצב הנושא דיון:  היום סדר על

 שלום אורי עם המפגש לקראת הכנה

 אינטרנט ועדת התקדמות  דוח

 ארז על הוטל הארגון יוקם מעמד באיזה שנחליט עד החשבון פתיחת עם להמתין זה בשלב הוחלט( 1

 הטובה בצורה לתפקד שנוכל מנת על הארגון יוקם מעמד איזה תחת משפטית מבחינה לבדוק ואיתי

 רק שיפתח חשבון פתיחת למועד עד דני של בידיו ישמרו החברים ידי על שניתנו ההמחאות ביותר

 כדי הכסף את אליו להפקיד לא הוחלט ישן חשבון שקים למרות הארגון מעמד על שנחליט לאחר

 ישכור הארגון  פתיחתו עם החדש לחשבון יועבר ₪ 4000 כ הסכום יתרת   משפטי סיבוך למנוע

 א"ת באזור  דואר תיבת

 להכרה רצוננו את  הארגון התארגנות את לפניו יציגו  בועז אלי דני יגיעו שלום אורי עם לפגישה( 2

 אי את לו נבהיר כן כמו  מקצועי יום סדר ובקביעת עיון ימי בהכנת ושילובנו הסביבה איכות מטעם

 סף תנאי שום ללא לאחרונה שנפתחו למדבירים קורסים של האדירה מכמות רצון שביעות

 

 לחברות פרסום עלויות יבדוק שהוא נקבע מחדש ועיצובו האתר שדרוג בנושא דוח נתן גל( 3

 .באתר שיועלו המקצועיים התכנים בנושא דיון ניפתח באתר לפרסם המעוניינות

 לקבוצות להתחלק כן כמו הארגון את לקדם מנת על נוספות ועדות להקים הוחלט:כללים נושאים

 נוכל לא אפריל חודש שלקרת לכולם ברור לרשותנו העומד המועט הזמן את  לנצל מנת על עבודה

 ולמנות חברים שיותר כמה לגיס ההקמה תהליך את לסיים יש אז עד כן ועל לוועדה זמן להקדיש

 לארגון ל"מנכ

 הדברות טבע במשרדי 5/01/2011ב  תתקיים הבאה הפגישה

 


