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11..0.0.11 

 סיכום ישיבה פורום הקמה מאוחר :הנדון
 

התקיימה ישיבה במרכז הדרכה של משרד הבריאות בהשתתפות פורום ההקמה  0.11..1. -בתאריך ה
 .המאוחר ובנוכחות הוועד הנבחר

 
תכלית אדר  ,הדברה ירוקה –אדי תייר , הקוטל, טבע הדברות -מוני ,אשמדון –זוהר , יהושע אוזן :השתתפו

ועדת  –גל כהן  ,שרותי תברואה –רוני עילם , וקים'דיי לג –אשר ווקנין , סעדון, ג שרותי הדברה.א ,הדברה
 בועז קייזרמן, איתי משה, ארז טימור, דני ייגר , לוגסי אלי, גיא ,יתוש בראש-עמיעז בן חברון, אינטרנט

 
 :גו הנושאים הבאיםצבמסגרת הפורום הו

 
 גזברות –דני ייגר 

דני ייגר הציג את המצב הכספי של הארגון והבהיר שטרם נפתח חשבון בבנק עד אשר יוקם הארגון מבחינת 
 (.רישום ברשם החברות)משפטית 

כמו כן אנו נדאג , כספים שהצטברותהליך זה נמצא בסיומו ובימים הקרובים ניתן יהיה לפתוח חשבון ולהפקיד 
  הארגון  חשוב לציין שבחשבון הישן של  .להעביר חשבוניות תקניות לכל החברים ששילמו עד כה

 .שיועברו לחשבון החדש₪  ...0נותרו 
 

 ארז טימור –סקירה כללית 
חיצוני שיוכל ל "כמו כן הובהר שבכוונתנו ללכת על מנכ( ראה פרוטוקולים)הוצגו פעילויות שונות של הוועד 

 .לשמור על אובייקטיביות ללא קשר לענף ההדברה
 .הוועד הנבחר עבד בשקיפות מלאה וניתן לראות באתר סיכומי פרוטוקולים

מתקיים יום עיון ראשון למדבירים וביום זה יהיה צורך בגיוס כל החברים הרשומים  0.11..11 -בתאריך ה
 .מנת לגייס חברים לארגון-לביום זה צריך לגלות מעורבות ע .בפורום ההקמה

פליירים ומדבקות וכן יתבצע רישום של החברים , מזכירות 0חברת טבע הדברות באדיבותה תעמיד לרשותנו 
במסגרת זו תינתן במה , ימי עיון שבהם יהיה צורך בגיוס החברים 1חשוב להדגיש שמתוכננים .בצורה מסודרת

 .לארגון
 

 לוגסי אלי –סקירת חוץ 
ושאים שהועלו בפגישות שנערכו עם המשרד להגנת הסביבה וניתן לראות פרוטוקול של הפגישה הוצגו הנ

הובהר שהמפגשים יימשכו ואם יהיה צורך ניפגש עם הגורמים הבחירים ביותר להשגת המטרות של .באתר
ניתנה סקירה על החוק החדש המתגבש לביטול עובדי הדברה מה שמחייב הערכות מתאימה של .הארגון

החוק אמנם עבר קריאה ראשונה והוועד העביר התייחסותו .חברות ההדברה המעסיקות עובדים מסוג זה
 .למשרד להגנת הסביבה

 
 התייחסות בועז קייזרמן

בועז הבהיר שהמשימות כבדות והעומס רב ולכן דרושה סבלנות ונשמח לגייס כל חבר שיוכל לתרום לוועד 
הפגישות של הוועד בוצעו באירוח .שמשקיפים יכולים לשתף פעולה ולקחת חלק בפעילותצוין .הנבחר

 .ואדיבותם של אלי כהן הדברות וטבע הדברות והוועד הנבחר מציין זאת לטובה
 

 התייחסות אוזן יהושע
 . צריך לארגן בעוד מועד רשימת החברים

 
 התייחסות ארז טימור

קמת אתר אינטרנט ועל כך הערכתנו אולם נתקלו בקושי לארגן רשימת תרמו רבות לה ירבגל כהן ויגאל מ
 .אנו מקווים שבעיה זו תיפתר במסגרת ימי העיון, מיילים של כל החברים

 
 התייחסות אדי תייר

חשוב שכל חבר שנתקל בבעיה מקצועית יוכל לפנות לפורום באינטרנט כך שיוכל לקבל את הכלים המקצועיים 
 .בלבדושיהיה סגור לחברים 
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 התייחסות איתי משה
במטרה לשמור על שוויוניות לא נוכל לעשות זאת אולם בעתיד נפרסם רשימה של כל החברים כולל פרטים 

 .אישיים וזה כשלעצמו בעל ערך כספי גבוה מאוד ושיהיה שמור לחברים בלבד
 .צריך לנסות לשכנע חברים בעוד מועד להירשם לארגון ולא לחכות לימי העיון בלבד

 
 גל כהן –התייחסות ועדת אתר אינטרנט 

 .חייבת להיות שקיפות כפי שהוחלט וכן הצגת ועדת נוספות לפרסום באתר
 

 התייחסות ארז טימור
כל הפרוטוקולים באתר ולכן השקיפות מלאה וכאשר הארגון ירשם כחוק יהיה ניתן לפרסם באתר ולהפיק 

 . חשבוניות כחוק
 

 התייחסות איתי משה
כמו כן יש לציין שהוועד לא בזבז כסף בתקופה זו וכל . רצו להתנדב לוועדות יוכלו לעשות זאתכל החברים שי

במטרה להיות אובייקטיבים הוחלט לא לפרסם באתר עד שהארגון  .ההכנסות נשארו בקופה בשקיפות מלאה
 .ירשם כחוק ויפתח חשבון

 
 :סיכום

מנת לגייס חברים כך שביחד נקים ארגון -נמרצות עלב 0.11..11 -וועד ההקמה קורא לכל החברים להתגייס ב
תודתנו נתונה לחברים שתרמו עד .מלאה תלמופת שיחזק מקצוע ההדברה בישראל בשקיפות ובאובייקטיביו

דוגמא מהם ויצטרפו לעשייה  ומוני נהוראי ואנו תקווה שחברים אחרים ייקח, גל כהן, כה ובראשם יגאל מירב
  .אנו מודים לאלי כהן על האירוח במשרדו .לארגון ואנו נברך אותם על תרומתם

 
 
 

 
 


