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15/12/2014 

 

. שהתקיימה במשרדו של דני יגר, 09/12/2014- פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך ה

 

. גל מארי, בועז קייזרמן, ארז טימור, איתי ארנון, אלי לוגסי, דני יגר: נוכחים

:  נושאים לדיון

 ועדת ביקורת .1

 הנחות לחברי ארגון .2

 אתר האינטרנט החדש .3

 חוק ההדברה .4

 סיכום הסיור .5

 .ירי היונים/ נשק .6

 

: מהלך הישיבה

, אחד מהם חבר בוועד הארגון, הוקמה ועדת הביקורת המונה שלושה אנשים, 8/12/2014-  בתאריך ה:ועדת ביקורת .1

תתעסק עם כספים והוצאות הארגון , בעיקרה. תפקידה לאכוף ולהסדיר את התנהלות הוועד. כפי שמורה התקנון

אשר בו קיים סעיף אשר מורה כי חברי ועדת ביקורת , קיימת בעיה עם התקנון. תחילה ולאחר מכן בכלל פעילות הועד

בהתאם . אחד מחברי ועדת ביקורת אינו בעל ותק זה . צריכים להיות בעלי ותק של שמונה שנים כמדבירים עצמאים

להגדרה כי חברי ועדת הביקורת יהיו בעלי ותק של , לכך התקיימה הצבעה ביון חברי הוועד המורחב על שינוי סעיף זה

 .השינוי אושר ברוב קולות.  שלוש שנים כמדביר עצמאי

 

 

 ועד ארגון המדבירים פועל במטרה ליצור הנחות לחברי ארגון מול גופים שונים שכרטיס חבר :הנחות לחברי ארגון .2

"  הגרעין"לאחרונה הועלו על הפרק קבלת הנחות מול חברת . הארגון אשר הונפק לכל חבר יהוו מעין כרטיס הנחות

 תתקיים 10/12/2014- בתאריך ה, הינה ברכישת חומרי הדברה" הגרעין"ההצעה מול חברת ".  משלב"ומכללת 

י חברי "יוזמה זו מבורכת ומאושרת ע.  הגרעין בשביל לגייס הטבות לחברי הארגון' פגישה בין אלי לוגסי לנציג חב

 . לקבלת הנחות בקורסים והכשרות שהם מעבירים" משלב"במקביל פועל הוועד מול מכללת .  הוועד

ס משלב מכשיר מדבירים "מתנגד לכל עבודה ותאום מול חברת משלב וטוען כי קיים ניגוד אינטרסים בכך שביה, בועז

.  בקצב גבוה ומציף את השוק במדבירים לא מוסמכים ופוגע בענף לכך שהועד מנסה לגייס מהם הנחות והטבות

.  לאחר הצבעה ודיון מעמיק הוחלט כי אלי ימשיך ויגייס הנחות לחברי ארגון גם עם מכללת משלב
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 האדם שאצלו יושב שרת –מקים האתר החדש וערן מאטיס - לפגישת הוועד הוזמנו מיקי עטיה:  אתר אינטרנט חדש .3

הסיכונים וההתנהלות , מטרת הזמנתו של ערן לפגישה היא לתת סקירה מקצועית לליקויים.  האתר הישן של הארגון

 . חשוב לציין כי פעילותו של ערן הינה ללא תשלום ובהתנדבות בלבד. הנכונה של האתר החדש

לאור המצב וחוסר ההתקדמות של עלית האתר החדש יש לבחון האם נכון בכלל להמשיך את העסקתו של מיקי או 

יש לדרוש ממיקי לקבל באופן ברור מחיר על עבודתו .   לבחון מחדש את הנושא ולשם כך זומן מיקי עטיה לפגישה

. בצורה גלובלית עד נקודת הסיום והעלאת האתר

בתחילה הסביר ערן את דעתו המקצועית על הליקויים שקיימים באתר החדש ועל המחיר . לפגישה הצטרפו ערן ומיקי

אין גישה לאתר מטלפון , בצורה בסיסית לחלוטין , האתר בנוי ומעוצב ברמה נמוכה מאוד. הגבוה שהועד משלם למיקי

.  ערן ממליץ על יגאל כאדם הנכון לתחזוקת האתר באופן שותף. חכם

.  ההמטרה של האתר החדש היא להעלות את המודעות לארגון המדבירים בקרב הציבור הישראלי

מיקי התבקש להציג את ,  הוצגו מולו כל הליקויים ובעיות העבודה שהוועד רואה לעינו, עם הצטרפותו של מיקי לפגישה

, אחסון מידע בשרת: עבודתו של מיקי כוללת. כלל העבודה שלו לאורך הסכם העבודה ואת המחיר שהוא דורש עבורה

לחודש החל מהעלאת  ₪ 2800ניסוח מידע חדש שיועלה ועיצוב האתר במחיר של , קידום , ייחצון, העלאת האתר

 ₪.  4500הסכום שאותו דורש לקבל מיקי על עבודתו עד כאן בהקמת האתר והעלאת התכנים לו הוא . האתר לאוויר

. הוא נראה מיושן לחלוטין ויש לעבור על כולו באופן מלא , ערן מעיר כי יש לעצב מחדש את כל המראה של האתר

.  הוחלט כי אחסון המידע והשרת ישב באחסון אצל מיקי ותחת אחריותו

מיקי לא , בשביל לפתוח כתובת אי מייל שתצא מהאתר החדש יש לקנות שטח אחסון-  כתובת אי מייל לארגון  -

על שם  gmail בהתאם לקח הוחלט כי לאתר יוקם אי מייל חדש בחשבון , נותן ומציע ללקוחותיו שירות כזה

 .הארגון

בשאלה מי ינהל את . ערן מציע שפת מחשבים והערות מקצועיות שחשובות לוועד בתהליך הקמת האתר:  לסיכום

רוב חברי הוועד מציעים את יגאל תחת הכשרה וכפיפות למיקי או כאופציה נוספת את ערן ? האתר החדש

. באחריותו של דני לרתום את יגאל לנושא.  בתשלום

 

בנושא חוק , יש לבקש ולהשיג את פרוטוקול הישבה שהתקיימה בועדת הכנסת לענייני פנים וסביבה:  חוק ההדברה .4

באחריות . היועץ המשפטי של הארגון שלח לאחר הישיבה בכנסת סיכום עם הערות הוועד למזכיר הוועדה. ההדברה

 .להעביר פרוטוקול של הועד לישיבה שבה נכחו בכנסת, איתי

 

הסיור הוכתר ובוצע באופן .  יצא לדרך סיור מקצועי לחברי ארגון המדבירים11/11/2014- בתאריך ה: סיכום הסיור .5

להבא יש להגדיל את משתתפים . הארגון שלו היה מתוכנן לפרטים כהלכה, ההיענות עמדה בציפיות. מוצלח מאוד

 .הפידבקים היו מצוינים גם כן. ולכוון מספר רב יותר של מדבירי חברי ארגון שייקחו חלק 
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המשרד לאיכות . התבקש הוועד לדון בנושא של ירי בציפורים,  בעקבות פניות של חברי ארגון –נשק וירי ביורים  .6

התהליך של הוצאת נשק הוא תהליך מסורבל . הסביבה מתיר להחזיק נשק אך לא מאשר באופן רשמי ירי בציפורים

ברשימה , ראשית יש לפנות למשרד הפנים ולהוציא אישור לנשק נגד יונים: וקשה מאוד המסתכם בשלבים הבאים

הקריטריונים . צריך אישור מהרשות העירונית לנשק זה, שהם נותנים יש כמה וכמה שלבים לביצוע והוצאת האישור

כספת לאחסון , פוליסת ביטוח, ביקורת של משטרת ישראל במקום אחזקת הנשק, קורס מדריכי ירי, פ נקי"ר, הם

 .מטווח פעם בשנה וביקורת פתע של משרד הפנים שבודק את כל הקריטריונים תקינים, הנשק

 

 

 

.  במשרדו של דני יגר14:00 בשעה 22/12/2014- ישיבת ועד הבאה נקבעה לתאריך ה

 

 

 . מזכירת הארגון, י גל מארי"נכתב והוקלד ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


