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 במשרדו של דני ייגר 20.20.40 ת ועד שנערכה ביוםשיבמיפרוטוקול 
 

 .דני ייגר, בועז קייזרמן, איתי ארנון, אלי לוגסי, ארז טימור –נוכחים 
 .צביקה קינצלר , רועי נעים, שרוןיניב  –משקיפים 

 
 :נושאים לדיון

 .מכתב של הארגון למועצה מקומית מיתר .1
 .פרסום בתקשורת  .2
 יום עיון /של הכנסז "לו .3
 .בנושא התנהלות הארגוןבישיבה משקיפים השיחה עם  .4
 
 :בנושא דרישות בלתי חוקיות במכרז הדברה מכתב של למועצה מקומית מיתר .4

מיתר בדבר דרישות סף בלתי חוקיות ולא סבירות כחלק ממכרז הדברה . א.גל כהן מבקש מהארגון להוציא מכתב למ        
 .בנושא ד "העו הוחלט להתייעץ עם.  של המועצה

 
 פרסום בתקשורת .0

 6תשדירי חסות של  144-הפרסום כולל כ.  ₪ 40,444בעלות מוערכת של , הצעות לפרסום בכלי התקשורת 3ישנן  –אלי 
מציע לבדוק אפשרות לבצע לאחר הבחירות כשיכנסו דמי חבר לשנה . שניות בערוצים שונים בזמני צפיית שיא

 . וןהקרובה ויהי עוד כסף בקופת הארג
 .לדחות החלטה לאחר הבחירות –דני 

 .הציבור בפחד. יש להשתמש בחברה מקצועית, חייבים לצאת בפרסום שיגיע לכל המדבירים ולציבור הרחב -ארז
 .חשוב לבצע פרסום ומהר –איתי 

פני העומד ללשמור כסף לטיפול בהצעת החוק החדש , תקציבנו מוגבל, בתקשורת להשתמש אין טעם , מתנגד -בועז  
 .(עובדי הדברה)חקיקה 

 
 .ארז מטפל בזה –ן "הוחלט לפנות ליחצ:  סיכום

 
  יום העיון/כנס השנתילוההכנות ז "לו .3

 .פתקים+ שמות מתמודדים, תגים מוכנים,  10.42.14 –יהיה מוכן ב  ( שי לחברים ) זיכרון נייד  –אלי 
 , רוע בירושליםיש לקיים לקראת סוף הכנס דיון פתוח בעקבות האי –ארז 

 .הס ואנשי האגף למלחמה במזיקים"ל המשרד להג"להזמין לכנס את מנכ   
 .קוד אתי עותקים מהמביא , מכין דברי פתיחה, ממליץ להקצות בסוף היום זמן לדיון פתוח –איתי 

 .שילוט עמדת מתמודדים, מביא עמדת בחירות, של הכנס ז"לו את לשנות –דני 
 ס "אנשי המשרד להגנהזמין את דואג לה –בועז 

 
 .י ארז"במידת הצורך ע ןיעודכ ז של הכנס "לו:  סיכום

 
  –שיחה עם משקיפים  .0

 שינוי , זה הזמן פעול להעלאת הארגון. חבל שהארגון נעלם בזמן הזה, כואב על האירוע האחרון בירושלים – יניב שרון
 לפרסם יותר למדבירים את התנהלות , ולמה שנעשהאין גישה לאתר הארגון , מדבירים פוחדים לדבר, בתדמית         
 .הארגון         

 .צן"צריך ליח, צריך להביא דברים שישפיעו על המדביר  –רועי נעים 
 

 .לידיעת המדבירים, לפרסם פעילות הועד בזמן וברציפות, צנות"הארגון יפעל בנשוא יח:  סיכום
 
 


