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 " אגרוטל"במשרדי   81.31.81 הועד שנערכה ביום  פרוטוקול ישיבה
 

 .ארז טימור, בועז קייזרמן, איתי ארנון, דני ייגר: נוכחים
 

 : על סדר היום
 , חוק עובדי הדברה. 8
 ,  חתימות על קוד אתי. 2
 , 2381תעודות לחברי ארגון לשנת . 1
 , קידום אתר ופרסום. 4
 , השתלמויות שנתית תכנית . 5
 .הסברה, לי הסגרטיפו, ועדות. 6
 

 חוק עובדי הדברה .8
 .עדיין אין סיכום פגישה: בועז
 .ב המאמצת את המלצתנו"להעביר מייל עם דוגמא ממדינה בארה, יש לעקוב ולבדוק עם הנוגעים בדבר בהקדם: איתי

 .בועז יעקוב ויעדכן: סיכום
 

 :חתימות על קוד אתי .2
 .כל חברי הארגון צריכים לחתום על מסמך הקוד: איתי

 .לשלוח לכל חבר שלא חתם: ועזב
 .לשלוח העתק הקוד לכל חבר ארגון: ארז

 .י איתי"יוכנס למעטפות יחד עם תעודות החברות ע: סיכום
 

 2381תעודות חברי הארגון  .1
 .2102יש להכין תעודות חדשות לשנת : איתי

 .פ רשימה מעודכנת"ע: דני
 .דני יעביר אל אלי לוגסי רשימה עדכנית: סיכום

 

 חברי הארגון אתר ופרסוםקידום ה .4
אין טעם בפרסום   , נעשתה בדיקה מול חברה מקצועית כולל הצעת מחיר הכוללת בניית אתר וקידומו בהמשך: ארז

 .₪ 01,111 -עסקה כוללת עולה כ. תקשורתי אחר 
 .קידום אמיתי יעלה הרבה יותר. ממליץ על גיוס כסף נוסף מהחברים, מדובר בסכום שאין לארגון: בועז

 .יש להביא עוד הצעות מחיר: דני
לא מקבל את גביית , בסכום המדובר זה לא בא בחשבון. בדיקות קידום נוספות, ממליץ על עוד הצעות מחיר: איתי

 .סכום נוסף מהחברים
 .ארז יבדוק בעזרת מדגם מייצג באימייל בנושא גיוס כסף נוסף מהחברים: סיכום

 .נוסף מהחבריםד אם ניתן לגבות כסף "איתי יבדוק עם עו
 

 רשימת השתלמויות שנתית .5
 .אלי לוגסי יערוך משאל ועל פיו יבנה מערכת השתלמויות

 

 עדותו .6
 .פ התקנון"להקים ועדות ע: ארז
לקיים משאל למעוניינים להיות . יש להגדיר את רעיון כל ועדה בפני חבריה ולהיות נוכח בכל התכנסות שלה: איתי

 .יפרסם משאל בנושא באתרלהודיע ליגאל ש: סיכום.   פעילים
 

 .הטיפול בנוהל החדש טרם הסתייםטיפולי הסגר    
 

 .איתי יבנה עם אלי לוגסי דף הסברה למוסדות שונים    הסברה  
 

 " אגרוטל"במשרדי   84:13בשעה  84.34.81 נקבעה לתאריך  פגישה הבאהה
 
 

 רשם איתי ארנון
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