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 "חומה"ברמת אפעל אולם   2.2.1.הכללית שנערכה בתאריך / פרוטוקול מהאסיפה השנתית 

 

 3002השלימו חתימה על הקוד האתי ותשלום דמי חבר לשנת  , חברי ארגון שנרשמו 70נוכחו 

 ( להדפיס עותק / הקוד האתי מוצב באתר וניתן לעיין בו ) 

 

מצגת על פעילות הארגון ופעילות הועד בשנה החולפת , בועז קייזרמן ואלי לוגסי, היוצאבפתח הכינוס הציגו חברי הועד  

הועלתה להצבעה , חברי הועד היוצא 3י "הוגשה מעמדות לבחירה לועד החדש רק ע 3.3.02מאחר ועד לתאריך הקובע .

ו את מועמדותם כך י האסיפה הכללית החלטה לא לקיים הליך בחירות מלא  אלא לבחור את המועמדים שהגיש"ע

חברי .  ההחלטה קיבלה את אישור האסיפה הכללית פה אחד.  שלמעשה הועד היוצא ימשיך לכהונה נוספת של שנה

י ציבור המדבירים כדי לממש "הועד הדגישו את החשיבות בקיומו של הארגון וחשיבותה הרבה של ההתארגנות ע

 .קחים על המקצועהרגולטור  ומקבלי ההחלטות המפ, ולהשפיע על הרשויות

 

מתקבל הרושם כי רבים מקרב המדבירים עדיין לא הפנימו את חשיבותה וכוחה של ההתארגנות המקצועית לכדי גוף חזק 

 .ובעל משקל   והשפעה על החלטות חשובות לעתידינו המקצועי והכלכלי

 

מודלים שונים לחישובי עלות ח ומשפטן עופר שוורץ בנושא  תמחיר של עבודות הדברה והוצגו "התקיימה הרצאה של רו

 .מצגת ההרצאה באתר. חברות קטנות וגדולות, ורווח למדבירים עצמאיים

י ישראל טופר עסקה בנושא השיווק והפרסום באמצעות הרשת ורשתות "הרצאה נוספת  בנושא שיווק אינטרנטי ע

 .רנט חברתיות והסברים על אופיין היחודי של הרשתות החברתיות השונות בהשוואה לאינט

 

ח כספי מפורט "דו. סקירה קצרה על המצב הכספי ש הארגון, גזבר וחבר בועד היוצא, י דני ייגר"לאחר ההרצאות ניתנה ע

דני ייגר בשם הועד היוצא הביע את תודתו והערכתו לפעילותם של . בימים הקרובים , באתר הארגון, יוצב לעיון החברים

 . של הארגון FACEBOOK-גל כהן על ניהול דף הול יגאל מירב בניהול אתר האינטרנט הארגון 

 

במטרה להקל את העומס על חברי הועד וכדי , גל כהן  שאל מדוע הועד אינו מפעיל את הועדות השונות על פי החלטתו

על חברי ארגון דוגמת ועדת האתיקה וזאת בעקבות תלונה של אוזן יהושע  , לפעול בתחומים השונים הדורשים פעולה

 . המעתיקים ומשתמשים בסמל של העסק שלו

 

מ עם משרד החקלאות בנושא "לאחר ארוחת צהריים התכנסה סקציית בעלי הסמכה לטיפולי הסגר וקיבלה עדכון על המו

יוזם בימים הקרובים פגישה משולשת של נציגי משרד , ת שפנינו אליו"משרד התמ. הנוהל החדש שעומד להכנס לתוקף

 .ת ונציגי הארגון כדי ללבן מספר בעיות בטיחות והשגות שלתיקון הנוהל"משרד לתמ, ותהחקלא

 ל"עדכונים ישלחו לחברי הסקציה בדוא

 

 גלריית תמונות  < אודות <  תמונות מהכינוס מוצבות באתר 

 

 יגאל מירב: רשם 

 


