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 4שהתקיימה במשרדו של דני יגר 41.1.41 –פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך ה 
 4גל מארי, בועז קייזרמן, דני יגר, איתי ארנון, ארז טימור, אלי לוגסי: נוכחים

 :נושאים לדיון
 4 ביטוח מפעילים( 1 
 4 חוק המדבירים( 2 
 4אתר הארגון (3 
 4קביעת תפקידים לחברי הוועד( . 
 4 ת עבודה שנתיתקביעת תוכני( 5 

 4נושאים שוטפים (6
 

 :מהלך הישיבה

במקרה ולא יצלח , " eig"כרגע נבדקת הצעה מול חברת , שתי חברות נפלו בהצעות מחיר –ארז  :ביטוח מפעילים(1

ל אכן זולה יותר אך לא "חשוב להדגיש כי הצעה מחברה מחו4 ל"הסכמה בנושא ביטוח מדבירים ניפנה לחברות ביטוח מחו
 4 מקיפה כמו חברת ביטוח ישראלית ולכן ישנה עדיפות לביטוח מחברה ישראליתתמיד 

בין עובדי חקלאות לעובדי תברואה ובכך " ביטוחית"קיימת אפשרות בשל המורכבות לביטוח מדבירים לעשות הבחנה  

 4קדמותהוצגה הצעה מופרדת ומחכים להתייחסותם ולהת" EIG" לחברת 4   להזיל את הביטוח ולקדם את הנושא

 
 4 הצעת חוק לשינוי חוק המדבירים עלה לאחרונה עקב מקרי אסון חוזרים שהתרחשו בארץ :חוק המדבירים ( 2

 4 הארגון מקדם ומתנגד לשינוי בחוק ולסעיף המגדיר את תחומי העבודה של מדביר בסיסי – בועז
 4 ביר מוסמך ובכפופה לוחייב לעבוד תחת השגחת מד( מדביר בסיסי)המצב הקיים מגדיר כי עובד הדברה 

ולהביא למצב כי מדביר יוכל לעסוק בתחום אך ורק עם היתר , " עובד הדברה" השינוי לחוק טוען כי יש לבטל את המושג 
 4 למדביר אחרבאופן עצמאי ולא בכפיפות , כאשר הוסמך לכך, עבודה

 4קירה משפטית להתקדמות החוקד שרון שמואלי אשר נתן ס"עו, וןאל הפגישה הצטרף היועץ המשפטי של הארג*
 4עד כה לא התקבלה התייחסות לפנייתנו שהוגשה למשרד לאיכות הסביבה , 1166 -החוק עבר בקריאה ראשונה ב  –שרון 

 4 מירי רגב' לאחר קריאה ראשונה עבר החוק לוועדה הפנים להגנת הסביבה בר
 4 הוועד פועל לנציגותו ונוכחותו בוועדה זו4 רחבהכרגע מחכים לדיון שיתקיים בוועדת הכנסת אשר בו ידון הנושא בה

כתיבת מכתב עמדה רשמי והפצתו למשרד לאיכות הסביבה : כחלק מהערכות להשתתפות בוועדה זו על הוועד לפעול ל
 4 קבילת פגישה עם השר לאיכות הסביבה, מזכירות הוועדה 6לחברת הכנסת מירי רגב

איתי ארנון ואלי  –אחריות העברת החומרים הרלוונטיים 4 שמואלי ובועז קייזרמןד שרון "עו -אחריות כתיבה וניסוח המכתב 
 4 לוגסי

במקביל נערך הוועד למקרה ובו לא ישמע וישפיע קולנו על חקיקה וניסוח החוק וכמוצא אחרון מקרה הצורך יפנה הארגון 
 4תוך התייחסות לטענות הארגון , ץ בבקשה לעתירה ובדיקה מחודשת של החוק"לבג

 
לאחר , וארז נפגשו והחלו לעבוד על בניית האתר( האחראי להקמה ושיווק האתר) מיקי עטיה  –ארז  :אתר הארגון( 3

 4 מכאן נמשכת העבודה על התכנים וגוף האתר4 הצגת של כמה פורמטים נקבע על קו עצוב כללי לאתר ולדף הבית
בנוסף יש לעלות מול מיקי את נושא עמוד 4   נדרשת הבהרה נוספת על מול מיקי בקשר לזמני הקמת האתר ופרסומו

 4הפייסבוק של הארגון שכרגע אינו פעיל ומתוחזק כראוי
 
 4הועלו כל אותם תחום שוועד עוסק בהן במטרה לנסות לנסח תפקידי מפתח: קביעת תפקידים לחברי וועד( .
 חוק ההדברה - 
 שתלמויות וקורסיםה -
 ייעוץ מקצועי -
 קידום הארגון -
 4יחסי ציבור וייצוג -
 4רווחת המדביר -

לאחר דיון בנושא הוחלט כי בשלב זה לא יינתנו תפקידי מפתח לכל חבר באופן כללי אלא בהתאם לכל פעילות יבחרו 
 4אחראים אשר יפעלו בכפוף לנושא
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 :תתקיים פעילות לכלל חברי הארגוןתאריכים בהם : קביעת תוכנית שנתית( 5

 טיול לצפון – 11611
 יום עיון  – 8612

 הדרכה לעובדי הדברה – 5-661
 הדרכה בגובה – 1.61
 הדרכה בגובה – 1162
 הדרכה לעזרה ראשונה – 2562
 4 פורום בטיחות - 1163

 4   ז מהלך האירועים ישלכו בנפרד"הזמנה ולו, כלל התאריכים נתונים לשינוי*
 
 :עדכונים שוטפים( 6

ר ארגון "כתבה ובה התראיין מר אלי כהן כיו YNETפורסמה באתר  1.61 –בתאריך ה  –ר ארגון המדבירים "התחזות ליו - 

חשוב לציין כי אלי אינו חבר וועד ואף אינו חבר הארגון כלל ולמרות , דבר אשר נחשב להתחזות4 מדבירי מזיקים בישראל
 ולכן יש לפעול בצורה החוקית אל מול התחזות זו 4 ר ארגון מדבירים"גופים שונים כי הוא יו זאת טוען פעמים רבות ואל מול

 
 
 

בנוסף לפנות , י עורך דין"שליחת מכתב אישי אל מר אלי כהן ע, דרכי הטיפול שעלו על הפרק4 שאכן מדובר בעברה פלילית
 4לגופים אשר אליהם פונה אלי כהן בתור חבר ארגון להתריע כנגדו

 !עד הארגון חוזר ומדגיש כי מר אלי כהן אינו חבר בוועד ארגון מדבירי  מזיקים ישראל ואינו חבר בארגוןוו
 
בחודשים האחרונים גילה וועד ארגון המדבירים כי קיים באינטרנט מנוע חיפוש המתחזה  –" וקינג'ג"מנוע חיפוש  -

שר אדם מקיש שמו של מדביר הוא מקבל מספר כא4  למדבירים שונים ועושה שימוש בשם ללא כל רשות או היתר לכך
 4במקום אל המדביר המבוקש ומבצע במקומו את העבודה" וקינג'ג"טלפון פקטיבי המפנה אותו אל 

 בהתאם לכך4 כחלק מהטיפול במקרה זה נשלח מכתב רשמי אל משרדי חברת הפרסום אך לא הגיע אל המכותבים לו
 4מצעות שליח בשביל לוודא הגעה ליעדהוחלט כי הוועד ישלח מכתב התרעה נוסף בא

 
נשלח מכתב התרעה 4 מדביר אשר עשה שימוש פרסומי בלוגו הארגון והזדהה כחבר ארגון –רפי בוחבוט מלהבים  -

 4עקב כך הוסר הפרסום, באמצעות דואר רשמי אל האדון אשר הגיע ליעדו
 

 במשרדו של דני ייגר .264841  הישיבה הבאה נקבע לתאריך
 
 

 4רגון מדבירי מזיקים בישראלמזכירת א, י גל מארי"והוקלד ע נרשם
 
 
  

 
 
 

 


