
 .הסמינריוני רמת אפעל זמרכ 11.8.1.82סיכום הכנס השנתי 
 

פ "הכנס התנהל ע. לינואר התקיים הכנס השנתי של הארגון 82' ביום ה
   ל"הוקדש השנה לזכרו של ניסים שפיר זסמה והתוכנית שפור

, ומשרד הבריאות, ס"אנשי המשרד להגה, נכחו בעולם בני משפחת שפיר
 " אימפקט"נציג חברת 

 
לאחריו הרצה עמוס , בשם ועד הארגון איתי ארנון  פתיחה תחילה נשא דברי

מובסקי על התפתחויות עולם ההדברה במהלך ההיסטוריה ולסיום החלק לוי
הס שציין את החשיבות בקיום "ר אורי שלום מהמשרד להג"העיוני עלה ד

ו כמ. פ עם המדבירים חברי הארגון"על רצון המשרד לשת, גדול וחזקהארגון 
ימי  3נתן הסבר קצר על חוק ההדברה החדש ועל תכנית המשרד לקיים כן 

 .בחודשיים הקרובים, השתלמות למדבירים
 

ח וחברים שניצלו את האפשרות לבט 05-ארז טימור יוזם ומוביל נושאי ביטוח לחברים מסר כי יש כ
המבטח מציע הטבות נוספות במידה ומספר .  AIGי חברת "המוצעת לחברי הארגון ע'  מקצועי וצד ג

שהציג את הצעת  שושן בן רועי ארז הזמין לבמה את .  05חברי ארגון שיצטרפו לביטוח יעלה על 
בכיסויים ותעריפים מיוחדים לחברי ( אבדן כושר עבודה , תאונות, סיעוד)  בריאותלביטוחי "  מגדל"

לצורך בחינה ובדיקה ושיפור של תיק , ללא תשלום, רועי הבטיח להגיע אישית אל כל חבר .הארגון
 הביטוח הקיים

 
 .נון הארגוןקהשנתית המתחייבת מתהכללית לאחר ארוחת צהריים נערכה האסיפה 

 
הוענקו . שנות שירות ציבורי ועבודה לטובת הכלל 0איתי ארנון בירך את חברי הועד הפורשים לאחר 

 .וארז טימור בועז קייזרמן , תעודות הוקרה בשם הארגון  לאלי לוגסי
 

מירב המשאבים  .כולל מצב הקופה וההתחייבויות הכספיות 8500ח כספי לשנת "הגזבר מסר דודני ייגר 
 "(אימפקט"יעוץ משפטי וחברת , ד"עו. ) הוקצו בשנה שעברה למאבק בחוק החדש

הוצאה . 005הגיעו בפועל ,  מנות בארוחת צהריים 005חברים  הארגון התחייב עבור  021נרשמו לכנס 
חברים שנרשמו ולא טרחו  להגיע  למרות  05 -בגלל התנהגות לא אחראית של כ₪  0555-מיותרת של כ

  . שאישרו את הגעתם אך ימים לפני הכנס ולא טרחו להודיע על ביטול
 

לחשיבות שבהתארגנות וקיום ארגון גדול וחזק ולגיוס חברים חדשים  בועז קייזרמן פנה לנוכחים בקריאה
לחברים ולכלל המדבירים בעקבות החקיקה החדשה והאתגר הגדול  ,רים הצפויים לארגוןגנוכח האת

ס לנסח את התקנות "שלפנינו בעובדה שלצורך השלמת הליך החקיקה  חובה עכשיו על המשרד להגה
הציג את פעילות משך בה. לפרטי פרטים את הפרשנות המעשית כיצד לקיים ולבצע סעיפי החוקשיפרטו 

 8500בשנת  בפירוט את הפעילותסקר השנים האחרונות  בניסיונות לשנות את נוסח החוק ו 0-בהועד 
השתתפות בדיונים של ועדת הפנים של הכנסת , פגישות עם חברי כנסת, השתלמויות ,כולל ימי עיון

, סח החוק המוצעוגם כאן מירב המאמצים הוקדשו למאבק לשינוי נ. ס"ונים עם אנשי המשרד להגהודי
                 הצעת החוקקישור לטיוטת                                  .8500ונמשך עד סוף  8505שהחל עוד בשנת 

 11.8.82-ה, קישור להחלטת ועדת הפנים של הכנסת מיום שני
 

. מלא ותהצורך בהליך בחיראת מצב שייתר  ,חברים שהגישו מועמדתם לבחירה 0לאור המצב כי היו רק 
מאחר כנדרש לועד הארגון ו, בלבד מועמדים 0יש ומאחר  ,ש של הארגון"ד של היועמ"בהתאם לחוו

ומאחר ושלושה מועמדים חדשים הציגו מועמדות הרי שהליך בחירות , ושלושה חברי ועד החליטו לפרוש
ההחלטה קיבלה  .רדרור יאי, ציון כראדי, זהר ליור, איתי ארנון, דני ייגר: מיותר וחברי הועד החדש הם

 ד שמואל שרון"ד של עו"קישור לחוו                      .את אישור האסיפה הכללית ברב קולות
 

עלה לברך את הועד החדש ובמיוחד את החברים החדשים ואיחל להם הצלחה בתפקיד  ןעמיעז בן חברו
עמיעז קרא לחברים  לחדול מההתלהמות בתכנת המסרים . הקשה והחשוב שנטלו על עצמם

TELGRAM   מסרים ברמה נמוכה בלשון בוטה המרפים את ידי שליחי הארגון הפועלים למען ציבור
 ..החברים

https://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/pnim2015-12-21.pdf
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press250116-mi.aspx
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/solic280116.pdf


 . ותכשירים ת התקיימה הגרלה בין החברים הנוכחים של מגוון מוצריםלסיום האסיפה הכללי
, הדברה. ב.א, רדני ייג, רימי, סעדון, אשמדון, סיקמקס, תפזול : הועד מבקש להודות לחברות  שתרמו

   מ"אוזן בע . RPC, גורה הדברות,  מכתשים ,בסמן, לוגסי גולן
 

אבי כהן ודוד , אלברט אביב, טל וינברג, אריאליברק להודות לחברים  ים מבקש והנכנס הועד היוצא
, במסירת תגים ,ברישום וקבלת תשלום,עמלו ועזרו לקיום הכנס בצורה מכובדת , זכריה שהתנדבו

 ....ועוד ז"בכינוס המשתתפים ושמירה על לו, בבקרת כניסה
 
 רשם יגאל מירב 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


