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 51.2.2.51תגובת ועד הארגון לנייר עמדה בנושא ארגון המדבירים של ברק אריאלי ירון גרניט וגל כהן מיום 

 
 .י הועד שרך נבחר"המטרות והיעדים של הארגון יקבלו מענה בנייר עבודה נפרד הנמצא כרגע בגיבוש ע .1

 
הדרישות במכתב אינם  קיימות . ככתבו וכלשונו, תקנון הארגון הקייםועד הארגון החליט  להמשיך לפעול  ולקיים את  .2

 .הועד יקיים דיון בעתיד בנושא באם  נדרשים שינויים ועדכונים בתקנון. בתקנון
 

קיימות  ןהדרישות במכתב אינ. ככתבו וכלשונו, ועד הארגון החליט  להמשיך לפעול  ולקיים את תקנון הארגון הקיים .3
 .ם דיון בעתיד בנושא באם  נדרשים שינויים ועדכונים בתקנוןהועד יקיי. בתקנון

 
ההנחה היא כי התקציב יגדל בעקבות . בהתאם לתקציב העומד לרשותו 2112ועד הארגון מכין תכנית עבודה לשנת  .4

להביא להצטרפות האמורה , הצטרפות חברים חדשים והתכנית למיתוג מחדש של הארגון בראשותו של דרור יאיר
 .להעלות את הארגון לרמה חדשה וגבוההים ועוד מדביר

 
 .ו ולהכין נייר עבודה לעיון הועד.ברק  אריאלי קיבל על עצמו לטפל בנושא. בעיה ידועה ומוכרת .5

 
ומפירי חוק "  חאפרים"ירון גרניט קיבל על עצמו לטפל בנושא מכירת תכשיריי הדברה לקהל הרחב כולל טיפול ב .2

 הפועלים ללא היתר הדברה
 

 ס"החדש מול המשרד להגהזהר ליור התמנה להוביל ולטפל בחוק ההדברה  .7
 

 .לארגון מתגבשת תכנית למיתוג מחדש וקמפיין שיווק בניהולו של דרור יאיר  4ובה לסעיף שכאמור בת .8
 

 .ניתן לראות בפרוטוקול באתר. ר לועדות"בישיבה האחרונה של ועד הארגון הוחלט על הפעלת ועדות שונות ומינו יו .9
 

 .הועדש צריכה להעשות דרך "של חברים אל היועמ כל פניה. ויוצג באתר ש הוצג לחברי הועד"הסכם העסקת יועמ .11
 

 8,  4ראו סעיפים  .11
 

 ..והמתנדבים בכנס ממשיכים בפעילותם דרך הועדות השונותיל בפעולות גיוס חברים לפעילות התחד עהו .12
 

 .אך מטבע הדברים אינם זמינים לכל גולש אלא לחברי הארגון בלבד, באתרויפורסמו כל הפרוטוקולים מפורסמים  .13
 

 .רעיון מקובל .14
 

עד .  באתר הארגון.או מתנדב לביצוע שדרוגים ושיפורים" סטודנט"כנים לקבל כל והועד והארגון פתוחים לכל רעיון ומ .15
 . עתה הכל הצהרות ולא מעשים

 
שדרוגים ושיפורים בדף הפנים של או מתנדב לביצוע " סטודנט"הועד והארגון פתוחים לכל רעיון ומכנים לקבל כל  .12

 . עד עתה הכל הצהרות ולא מעשים. הארגון 

 
 


