
 

  פרוטוקול 

  ,ועדת האינטרנט –ועד ארגון מדבירי מזיקים בישראל ישיבת מ
  משרד אלי כהןשהתקימה ב   26.1.2001מיום   
 

  גל כהן, איתי משה, בועז קיזרמן, אלי לוגסי, ארז טימור דני ייגר :נוכחים
  כהןאלי  :אורח  

  

  :בנושאי האינטרנטהוחלט שבועית הבישיבה 

  :בנושא דמי החבר .1

  .לבעלי עסק של הדברה₪  1200בטופס ההצטרפות לשנות את סכום ההצטרפות לסכום בסך  •

  .לשנה₪  400למי שבעל היתר הדברה ואינו בעל עסק הדברה ייגבו דמי חבר בסך  •

 בנושא מיילים שמגיעים לאתר .2

  ל את המיילים של אלו שהצטרפו עם טופס ההצטרפותדני יגר יהיה הפונקציה שיקב •

ויוסת  את המיילים על פי  /INFOגל כהן יהיה הפונקציה שיקבל את המיילים שיגיעו לכתובת  •

  .הנדרש

' מס. באחריות הוועדה להרכיב רשימה של כל אלו שהנם חברים בארגון שתכלול פרטים מלאים .3

. צטרף הראשון לפי הקבלות ששולמו הנו הראשוןחבר הארגון הנו לפי סדר כרונולוגי דהיינו המ

  .101המספרים הסידוריים יתחילו במספר 

  :כל שם של חבר יהיה קישור לאתר וישובץ לפי הדוגמא בטבלה הבאה

  נייד' מס דואר אלקטרוני כתובת האתר היתר ' מס שם העסק שם משפחה שם פרטי  חבר' מס
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  .קישור בטבלה יהווה הטבה נוספת למצטרפים לארגון

   , אלי כהן, בסמן, אגרוטל, קובץ מיילים מגל: הוחלט לאסוף את קבצי המיילים מכל מי שניתן דהיינו  .4

  .המשרד להגנת הסביבה וכל מקור מידע אחר, הגרעין    

  . הצעות מחיר לחברה שתתחזק את האתר כל בסיס המפרט שקיבלנו מערן מטיאס 3הוחלט לקבל  .5

  פיע שם מנהל האתר יגאל מירב בתחתית העמוד וכן בנושא עיצוב האתר הוחלט שכרגע לא יו .6

 .תוסר השורה מרשימת חברי הוועד בדף הרלוונטי     

 :בנושא שטחי פרסום הוחלט .7

  אחר על פי מחירון שנקבע בישיבה /ציוד/שטחי הפרסום יימכרו לכל בתי העסק המציעים מוצרים •

  ).בקרוב יופץ המחירון(     

  .דברהלא יימכרו שטחי פרסום לחברות ה •

  31.12.2011תקופת הפרסום הנה עד לתאריך  •

  :יהיו מספר אופציות למשבצות פרסום •

a. באנר אקטיבי בראש העמוד  

b. באנר אקטיבי בצידי העמוד  

c. באנר סטטי בצידי העמוד  

d. באנר פרטים בלבד. 

  

יועבר לוועדת האינטרנט קובץ הסטיקר וקובץ הפרוספקט שיוכן לימי  2011לפברואר  10עד לתאריך 

  )באחריות ארז טימור. (העתידים להתקייםהעיון 

  ועדת האינטרנט תמשיך לדווח באופן שוטף על התקדמותה

  

  שם גל כהןר


