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 .שהתקיימה במשרדו של דני יגר, 4102/9400 -פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך ה
 

 .גל מארי, בועז קייזרמן, ארז טימור, איתי ארגון, אלי לוגסי, יגרידני : נוכחים
 

 : סדר היום  לענושאים 
 ביטוח מדבירים .2
 חוק ההדברה .1
 סיור מקצועי .0
 שולחן עגול בנושא איוד ./
 אתר אינטרנט .5

 
 :מהלך הישיבה

 
חברות בארגון  ! מותנה ברישום וחברות בארגון המדבירים AIGשהושג מול חברת  מדביריםלביטוח  :ביטוח מדבירים .2

+ ₪  033= עבור חברים חדשים יחסי לום תשיגבה ה(  1325פברואר ) עד לכנס שנתי קרוב  . ₪ 033עולה לשנה 
 .קו באופן הגבייה במעמד חידוש החברות ליישרר חודשים חסרים עד לפברואר הקרוב וזאת כדי תשלום נוסף עבו

מתבסס  AIGם עם חברת מהות ההסכ, בימים הקרובים יתגבש הסכם כתוב ומפורט על כל הפרטים התכנים לביטוח

מתוך חברי הארגון שאין , בשלב הראשוני המטרה היא לבטח מדבירים חדשים. על חובת המדביר להיות חברי בארגון
מחזורי הכנסה ובחירה ל בהתאמההביטוח עלות . .של מדבירים מחברות ביטוח שונותבשלב השני מעבר , להם ביטוח

 .טחובהמ י"ע( מליון  1, מיליון2) מבוקשההכיסוי הביטוחי על גובה 
שימוש ברובה , איוד)דרישותיו ותחומי העיסוק המיוחדים לו  פ"ע, ולבטח כל מדבירלגופו מתחייבת לבחון  AIGחברת 

 ./592392-פעול  ולבטח החל מתחל להביטוח חברת (. וכו 
 

. ה המשרד לאיכות הסביביקבעו בשיתוף הדברה בסיסי על פי כללים שך יכשיר עובד מהמדביר המוס :חוק ההדברה .1
ההצעה לשינוי החוק מסוכנת ובעייתית מאוד לאזרחי ישראל ותחום . עד שיעבור המדביר מבחן לקבלת היתר וזאת 

השינוי . יכנס לבית ולהדביר אותו בחומרים מסוכנים עלול  להיות סכנה לציבורלה" מדביר בסיסי"התרה של , ההדברה
 .בחוק יהווה התרה של כל אדם בעל נסיון מינורי לעסוק בתחום ההדברה

יעלה הסעיף ,במשרד להגנת הסביבה בנושא הצעות לשינוי בחוק המדבירים  4202/4207 -בפגישה שתתקיים ב
 .לשינוי בחוקוהארגון מתנגד לקיום מצב זה ". מדביר בסיסי", העיקרי אשר הארגון עוסק בו

 .ד שרון שמואל"עודני ייגר ו, עוז קייזרמןב, ארז טימור: מטעם הארגוןבפגישה  ישתתפו
 .מטרה לרתום אותם לצידנוד הסביבה בעם ארגון הירוקים טרם הפגישה במשר ד שרון שמואל הציע להיפגש"עו
 

 :הצעות מחיר לאוטובוס לסיור 1נתקבלו , יתקיים סיור מקצועי לחברי הארגון 92222 :סיור מקצועי .0
 .דרך מטיילי לכישמ מ "כולל מע₪  0033-מדרך חברת נתיבים   ו מ "כולל מע₪  0333

 .הצעת המחיר של נתיבים נבחרה ברוב קולות
 

רב עם הצעה לקיום שולחן יפנה ליגאל מהמשרד לאיכות הסביבה  : נושא האיוד בפוספיןהצעה לקיום שולחן עגול ב ./
פיקוח של משרד מהמטרה היא להעביר את הפוספין . ארגון המדבירים ועוד גופים העוסקים בנושא  משותףעגול 

רישוי ומכירה למוסמכים בלבד וזאת לאחר , כולל פיקוח, על כל המשתמע מכך .משרד לאיכות הסביבהה לאהחקלאות 
, זהכהארגון בעד קיום פורום  . מאייד להיות מצויד במכשיר גלוי דליפות מכוייל תקופתיתשינוי התקנות והחובה של כל 

 .מה מהות הפורום והנכונות לקיימו ברר ש לי, 0923 -ב ס שתתקיים  "עם  המשרד להגה ישהבפג
 

צדדים הפערים יסגרו בין ה,  מנהל האתר הנוכחי למקים האתר החדש ביןהסכמות  איהתגלעו : אתר אינטרנט  .5
אחריות של דני יגר לקשר בין ב. בנייתווקידום האתר  נתיים מתעכב יב .  /10.23.2 לתאריך  שנקבעהבפגישה 
 .עבודה וקידוםהצדדים 

 
 .במשרדו של דני יגר 00:/2בשעה  4102/42012 -פגישה וועד הבאה תתקיים ב

 
 

 .מזכירת ארגון המדבירים -י גל מארי "נרשם  ע


