
 

 

 20182.18.פרוטוקול ישיבת ועד 

 . משרדי חברת "אדמה": מקום

 , ברק אריאלי, גל כהן.נתן פלהיים, רפי חפץ, בועז קייזרמן: נוכחים

 דרור מיכאלי, ערן פורת. משקיפים:

 פגישת עבודה של ועד הארגון:

מבקש מהיצרנים לדאוג להקטנת אריזות תכשירי ההדברה על ברק אריאלי  – תכשירי הדברהאריזות 

לדוגמא, אריזות תכשירי  מנת למנוע עבירה של מדבירים כשהם נושאים רק חלק מהכמות באריזת משנה.

ברק ידרוש זאת מהמשרד להגנת הסביבה כדי  הדברה מקבוצת קוטלי המכרסמים )בלוקים/פסטות(.

 שיחייבו את היצרנים.

מסמך הבנות עם המשרד להגנת הסביבה שיגדיר מהם  נתן מציג ומסביר על – טיוטת הבנות ראשונית

 אותן פעולות הדברה בסיכון נמוך שמדביר דירות יוכל לבצע בפיקוח מדביר מוסמך.

רי ועדת הביקורת על ניסוח התקנות הקובעות מתי ניתן נערך דיון פתוח יחד עם חב – ניסוח התקנות

 לבצע טיפול מונע ומתי לאו. הדיון ימשיך בוועדות המטפלות בכתיבת התקנות.

 הוחלט על הקמת וועדת:  –איוש הוועדות 

  חאפרים" ונושא מכירת חומרי הדברה בניגוד  -כדון המאבק ב שתעסוק בנושאים  -ועדת אכיפה"

 הדיון לגביהם נדחה למועד אחר. דון באופי הוועדה.לחוק. הועד ימשיך ל

  הוסכם על מינוי של דני ייגר ליו"ר הועדה. דני יפעל לאיוש חברי  –ועדת תוויות תכשירי הדברה

 ויפעל בהגינות לטובת כלל חברי הארגון. הוועדה שלו

  חברי הוועדה שלו.הוסכם על מינוי של שלום לוי ליו"ר הועדה. שלום יפעל לאיוש   -ועדת הרווחה 
 

כל חבר בארגון חתם על קבלת הקוד  -גל מעלה שאלות לגבי סוגיית הקוד האתי. מחד – הקוד האתי

לנהוג בקוד התנהגות  אמתיתהאתי, מאידך, הקוד לא נאכף מה שגורם למצב שבו אין התחייבות 

יש צורך, לבצע את והתנהלות אחיד בקרב חברי הארגון. גל דורש לקבל החלטה לגבי הקוד הקיים ואם 

ההתאמות הדרושות בכדי שחבר ארגון יוכל מצד אחד לחתום ולהסכים עליו ומצד שני הקוד עצמו יוכל 

 להיאכף על ידי ועדת האתיקה והועד.

ברק נפגש עם נציג חברת הביטוח "מנורה" וביקש לקבל הצעת מחיר למדבירים בנושא  –הטבה לחברים 

 קרן השתלמות ועוד. ביטוחים פנסיוניים, ביטוח צד ג',

עניין בניית מחירון מומלץ עבר את בכוונת ועד הארגון ליצור מחירון לפעולות הדברה.  –מחירון הדברה 

טיוטה ראשונית של מחירון שכזה ויחד עם שאר ל יפעלבועז קייזרמן המבחן המשפטי ונמצא כאפשרי. 

ומלץ. כל מי שמעוניין לתת דעתו על חברי הועד יפעלו לשכלול הנתונים במטרה להגיע למבנה מחירון מ

כמו כן, מקווים  המחירים שכדאי שיהיו המחיר המומלץ , מוזמן לשלוח טבלה מסודרת למייל הארגון.

 להוציא סקר בנושא לכל חברי הארגון.

 דרור מיכאלי מעביר הערות של הועדה על התנהלות הארגון עד כה.  –ועדת ביקורת 



 

 

  עתה לא ברור האם התקנון הקיים מהווה תקנון רשמי או האם הערה לגבי תקנון הארגון שלעת

תקנון הבסיס של רשם העמותות הוא זה שמחייב אותנו. הוועדה דורשת לבצע התאמות לתקנון 

 .ורשמיולפרסם תקנון סופי 

  הוועדה דורשת להציג דו"ח ניהול מוקדם ככל שניתן. ברק השיב  –הערה לנושא דוח ניהול תקין

 שהוא עובד על הנושא בימים אלה יחד עם גזבר הארגון איתי משה.

משרדי ממשלה שונים, אין גוף  3גל מדווח שלאחר שבדק עם  – תקציבים מהמשרד לטובת הארגון

מבחן תמיכה" שיש על אותו גוף מקצועי שמקבל תמיכה תקציבית ממשרד ממשלתי. מה שכן קיים, זהו "

פעילותו. לעת שמבקש את התקציב למלא ולהוכיח שאכן תקציב זה ישרת את הציבור הרחב וייעל את 

 עתה, אין סיכוי רב שנוכל לעמוד במבחן זה.

פורסם דף מידע אודות שני המסלולים הקיימים. ניתן לצפות בטבלה זו  –מסלולי ההצטרפות לארגון 
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במשרדי חברת "אדמה". הוחלט שהישיבה תהיה  15.3.2018נקבעה פגישת עבודה נוספת לתאריך 

 ישיבה.פתוחה למשקיפים וחברי הארגון מוזמנים לקחת חלק ב

 .יש לתאם את הגעתכם מבעוד מועד

 

 

 דוברות - : גל כהןרשם
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