
 

 

 12.4.2018פרוטוקול ישיבת ועד 

 . משרדי חברת "אדמה": מקום

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

 ועדת ביקורת –ערן פורת  משקיפים:

הדוברות ויחסי הציבור ויסייע בתוכנית  תלוועדטל ווינברג הצטרף לשמחתנו  – דוברות ויחסי ציבור

 העבודה למיתוג הארגון.

תקן ההדברה ומחירון מומלץ לתחום  לחבור לטל  ולייצר כתבה בנושא על ידי ברק בועז קייזרמן התבקש

  ההדברה.

בזמן הקרוב, יופץ סקר בקרב מדבירים ישראל ובו ישאלו על טווח המחירים המומלץ   -מחירון מומלץ 

 סקר זה נבנה על מנת לקבל ממדבירים את דעתם ולהיות מקובל על רוב הנסקרים. הדברה.ליישום פעולות 

בקבלת התוצאות, יחליט ועד הארגון והוועדות הרלוונטיות על מחירון מומלץ שיפורסם ברבים ויהווה המחירון 

ו ממנו הרשמי של בעלי מקצוע בתחום זה כאשר המחירונים האחרים )מידרג, המקצוענים ואחרים( יושפע

 .ולא ההפך

 ציג את תוכנית העבודה להמשך.יום העיון הקרוב )יום בטיחות( וכן הרפי סקר את התקדמות  –ימי עיון 

לבקשתו של ברק, יפעל נושא הניהול התקין יועבר שוב ליועץ המשפטי של הארגון.  – גזברות וניהול קופה

יגישו נתן ואיתי  10.5.18. כמו כן, עד לתאריך 1.5.18את התהליך עד לתאריך  לסייםנתן, רפי ואיתי משה 

 משה, את הדו"ח באמצעות רואה חשבון.

התקבלה החלטה לאחר שברק העלה את הצעת המחיר מרו"ח שליווה את הארגון בשנים האחרונות, בנוסף, 

 לשנה. ₪ 7000ברוב קולות על העסקת רואה חשבון לארגון בתקציב של 

על בניית נהלי עבודה.  בימים אלה שוקדת ועדה חדשה בראשותו של חיים קאשני –ועדת תמיכה מקצועית 

נציג הועד בוועדה וידאג להגשת הנוהל לאישור הועד. הוועדה לשמש כ התבקש על ידי ברק בועז קייזרמן

תרכז אחת לתקופה שאלות, בעיות, תרחישים ועוד ותציג לכלל חברי הארגון על מנת שיוכלו ללמוד 

 ולהתמקצע.

 .1.5 –היועץ המשפטי של הארגון ייפגש עם בועז קייזרמן לשכלול תקנון חדש וזאת עד ל  –תקנון הארגון 

 

יגיש נתן תוכנית עבודה של  1.5עד לתאריך לבקשתו של ברק,  – המשרד להגנה"ס צוות עבודה מול

 הועדה בראשה הוא עומד.

 

וכנית . כמו כן, יגיש ת2018יציג גל את דרישת תקציב לשנת  10.5עד לתאריך  –דוברות ויחסי ציבור 

 פגישות מול סטודנטים במכללות ההדברה השונות.

 

ערן פורת הציג מספר שאלות לגבי דברים שהיו צריכים להיות מטופלים. הועד השיב על  – ועדת ביקורת

 השאלות. הוועדה תמשיך לעקוב אחר התהליכים.

 

פתוחה תהיה  במשרדי חברת "אדמה". הוחלט שהישיבה 10.5.2018נקבעה פגישת עבודה נוספת לתאריך 

 למשקיפים וחברי הארגון מוזמנים לקחת חלק בישיבה.
 

 דוברות - : גל כהןרשם


