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 ועד הארגון פרוטוקול ישיבה
 

 במרכז הבנייה בגעש  0.11....11 -בתאריך השנערכה 
 .אלי לוגסי ,משה איתי, בועז קייזרמן, דני ייגר :נוכחים 

 
  :סדר היוםעל 

 .איוש ועדות .1

 .העדר התייחסות של המשרד להגנת הסביבה .0
 .השתלמויות מקצועיות .3
 .הרמה המקצועית של קורסי המדבירים .1

 
 :החלטות

 איוש ועדות .1
 .ועדות בהתבסס על התקנות של הארגון במטרה להפעילןבועז ומשה לקחו על עצמם איוש ה      

 .א לשיבוץ הועדות בחברי הנהלה"יפגשו בת 0.11....11 -בתאריך ה
 

 העדר התייחסות של המשרד להגנת הסביבה .0
היכולת שלנו להשפיע על המשרד להגנת הסביבה נמוכה לכן עלינו להתרכז בנושאים  –בועז קייזרמן 

אנו מבזבזים זמן יקר , ו להלחם נגד המשרדנים לא יסייעו לנו ואין בכוחקונפליקט. שביכולתנו לקדם
 .וניתוק מגע לא יסייע בהשגת המטרות של הארגון

צריך לחשוב על כך שמדובר שמשרד ממשלתי וככה מערכת זו עובדת ולכן צריך להמשיך ברצף  -משה
לאינטרנט , יתן לפנות לכתביםאסור לנו להתייאש ונ, בוע מהם האמצעים להשגת מטרותינו העשייה ולק

 .ואסור לנו לקחת אותם אישית מאחר והם משרד ממשלתי

 .צריך להשקיע אנרגיות במה שאנחנו יכולים להצליח ולא צרך לנהל מלחמות -בועז
 

 השתלמויות מקצועיות .3

ם נמצא יחד איתי בפורום למזיקי מחסן ואנו פועלים לקיים השתלמות רבת משתתפי לוגסי אלי -דני ייגר
ובהשתלמות זו נוכל לבוא לידי ביטוי וזה יוכיח לחברי הארגון שאכן  0.11בנושא מזיקי מחסן בנובמבר 

במסגרת ההשתלמות תינתן הנחה לחברי הארגון וזו  . ת הרמה המקצועיתאיש עשייה שתורמת להעל
נושא טרמיטים ובעתיד ר שמחה לבניית תוכנית הדרכה בת יומיים ב"קיימנו פגישה עם ד.רק ההתחלה

 .ר סימון להשלמת התוכנית ואז ייקבע מועד לקיום ההשתלמות המקצועית"הקרוב אנו נפגש עם ד

 .חשוב לנו שהמשרד להגנת הסביבה יכיר בהשתלמויות אלה
 .עם הילה על מנת לשכנעם להכיר בהשתלמויות אלה 0.11....1. -אלי אמור להיפגש בתאריך ה

 

 הרמה מקצועית של קורסי המדבירים .1
בעקבות ביטול הקריטריונים להשתתפות חניכים בקורסי מדבירים הרמה המקצועית של המדבירים 

ביטול מבחני הכניסה גרמה לכך שחניכים  .תידיים ירדה באופן משמעותי לעומת מה שהכרנו בעברהע
מדבירים בסיטונאות תוך פגיעה " מייצרים"רבים מתקבלים לקורסים וזאת בנוסף לריבוי בתי ספר בהם 

ם קורסי .-.בעבר היה מתקיים קורס מדבירים אחת לשנה וכיום מתקיימים . ברמה המקצועית שלהם

ארגון המדבירים החליט שלא לשתף פעולה עם  .זה ילך ויגדל' בבתי ספר השונים ובעתיד הקרוב מס
הדרכות שטח וכן לא נקבל חניכים להשתלמויות מעשיות , המצב שנוצר ולכן לא נשתתף במתן הרצאות

 .עד אשר המשרד להגנת הסביבה ישנה את הקריטריונים
 

 תגבור הנהלת הארגון .1

להנהלת הארגון וזאת לאור ניסיונו הרב מירב פויים סוכם על צירופו של יגאל לאור האתגרים הצ
 .ותרומתו בניהול ואחזקת אתר האינטרנט של הארגון

 .צירופו של מר ארנון שהיה מועמד להנהלת הארגון, כמו כן

ו עים שהם יהיו לעזר ויסייעארנון ויגאל הביעו את הסכמתם להצטרף להנהלת הארגון ואנו משוכנ
 .בקידומו
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