ישיבת ועד הארגון 2.4.2019

מקום :משרדי חברת "אדמה"
משתתפים :ברק אריאלי ,רפי חפץ ,בועז קייזרמן ,נתן פלהיים ,גל כהן.
משקיפים :אלי לוגסי – יו"ר ועדת ביקורת ,עמיעז בן חברון – יו"ר ועדת האתיקה ,איתי ארנון וערן
קיוויתי.
 .1סוגיית נועה מזכירת הארגון – נועה מסיימת את עבודתה אצל טל ויינברג (אתו הארגון נמצא
בסיכום העסקתה של נועה) .והארגון צריך למצוא פתרון .הוצעו מספר אופציות כגון המשך
העסקתה כעוסק זעיר ואופציה זו נבחרה בפה מלא.
 .2רעיון לשיווק חברי הארגון  -הוזמנו נציגי חברת  GET MEDIAוהוצגה מצגת ע"י שמעון בלאיש
בכל האפשרויות שהמערכת המוצעת מציעה למדביר המבקש לפרסם במדיות השונות .הנושא
של שיתוף פעולה בין הגופים ייבחן ובמידה ויהיה כזה ,חברי הארגון יעודכנו.

 .3דו"ח כספי מעודכן לתאריך : 2.4.2019
מצב חשבון₪ 134,000 :
תשלומים₪ 30,000 :
יתרה₪ 103,000 :
 .4חידוש חברות בארגון  -יש  130חברים שלא חידשו חברות ויש לפעול לטובת העניין.

 .5ועדת הכשרות – אורן גולן יצטרף לוועדת הכשרות .כמו כן ,יש להתחיל תוכנית מועדים
לסתיו  -חורף .2019
גל :מבקש לשכפל ולשלש את התכנים לאזורים שונים בארץ.
איתי :בואו נחדש את ההכשרה למדבירים חדשים.
סוכם עם איתי שהוא ועמיעז ירכזו את זה.

 .6דוברות –
 טופס הצטרפות לא עובד – יש להכין חדש.
 יש לקדם את האתר – נקבעה פגישת הדרכה ליגאל מירב.
 האפליקציה  -יש להעשירה בתוכן נוסף .מומלץ להוסיף אליה את הקישור לטופס
אישור ביצוע פעולות הדברה.
 לגבי פרסום ,יש להציג הצעות מחיר  ,להחליט על תקציב ,להחליט על מסר ותוכן.

 .7הפגישה מול המשרד להגנת הסביבה  -איתי סוקר את הפגישה עם המשרד להגנת
הסביבה (ראה פרוטוקול) .
הנושאים שהועלו:
 מענה אנושי,
 חידוש רישיונות
 תכשירים ללא היתר
 אריזות בעייתיות.
 אכיפה  -הובטח שיידעו אותנו יותר.
כמו כן ,המשרד עדכנו על התקדמות כתיבת התקנות .הובטח שנהיה שותפים לכתיבת
התקנות.
 .8ברק מבקש מנתן ובועז להירתם להמשך הפעילות של הועד.
ובהזדמנות זו מודה על פועלו של איתי לקידום נושאים בארגון.
ברק מבקש שוועדת ביקורת תיצמד לתקנון שלה ותפיק דו"ח בזמן.
ישיבת ועד נוספת תקבע בהמשך ותפורסם ברבים .כל מי שרוצה להיות נוכח בישיבה זו,
מוזמן לשלוח הודעה לאחד מחברי הועד ולהירשם אצלו.

רשם :גל כהן – דובר הארגון

