
 

 
 

08.12.2011 
 תקווה -בפתח" מדיטבע"במכללת  07.12.11-בתאריך השנערכה   סיכום ישיבת הנהלה

 .ואלי לוגסי, ארז, ארנון, דני ייגר :נוכחים 
 

 :בישיבה זו הועלו נושאים שונים שכללו
 .כנס שנתי של ארגון המדבירים .א
 .משפטיייעוץ  .ב
 .סיכום יום עיון פורום מזיקי מחסן .ג
 .סיכום פגישה עם מתי להב .ד

 
 כנס שנתי של ארגון המדבירים .א

יתקיים כנס בחירות של ארגון המדבירים ובמסגרתו יוצג סיכום שנתי של  06.02.2012-בתאריך ה
 .הפעילות של הארגון

 .שישמשו כקו מנחה לפעילות ארגון מדבירי ישראל 2012בתום הבחירות ייקבעו יעדים לשנת 
חברים בהנהלה נדרשים להכין ח כספי שיוגש לחברים לעיון והתייחסות וכמו כן כל ה"דני ייגר ידאג להכין דו

 .טיוטת סיכום פעילות לקראת ההתכנסות
תתקיים ישיבת הנהלה במרכז הבנייה בגעש לגיבוש תוכנית  13:00בשעה  20.12.11-בתאריך ה

 .שתתפות/ ישיבה נא לאשר מיקום ה -בועז קייזרמן .התכנסות לבחירות הארגון
 

 ייעוץ משפטי .ב
הצעת מחיר ד טלי גיגי ולאחר קבלת "קמת באשקלון עובעבר התקיימה ישיבה אצל יועצת משפטית הממו

הוחלט בהצבעה התקיימה על התקשרות משפטית שתאפשר לארגון התמודדות עם בעיות משפטיות מול 
בהצבעה שהתקיימה כל חברי ההנהלה שהיו נוכחים הצביעו פה אחד על .גופים ממשלתיים ופרטיים

 .הפעלת יועצת משפטית שנבחרה
 

 ברמת אפעל מזיקי מחסןבנושא  ןעיוסיכום יום  .ג
יתקיים פורום מזיקי מחסן בהשתתפות נציגי ארגון המדבירים ובו  14:00בשעה  13.12.2011בתאריך 

יסוכם יום העיון שנערך כמו כן הנהלת הארגון החליטה על הגשת מתנת פרידה למר עמוס שהיה עשרות 
יאות ובמשך שנות פעילותו תרם רבות למדבירי ישראל שנים מנהל המעבדה האנטומולוגית של משרד הבר

 .בתחום ההכשרה והעזרה הישירה והאישית
 

 סיכום פגישה עם מתי להב .ד
בפגישה עם מר מתי להב האחראי על הכשרות מקצועיות בתחום ההדברה הוצגו בפניו הסיכומים שהושגו 

ר שימחה ופרופסור נברו בנושא שיתוף פעולה "ד, בישיבה שהתקיימה לפני שבוע בהשתתפות מר דני ייגר
 .ניכי קורס איוד במדיטבעבתחום הכשרת ח

דני ייגר הציג את הסיכום שהושג והעביר למר מתי להב שיש לארגן שולחן עגול בהשתתפות כל המעורבים 
מנת לגבש תוכנית אחידה תוך שילוב מרצים משותפים -על" מדיטבע"ו" מישלב"בהכשרת מדבירים ובתוכם 

 .ואיכותיים שיתרמו להכשרה של מדבירי העתיד
' שני בתי הספר להכשרת מדבירים יש לבצע תיקונים במישורים רבים ממסוא בכי רע ובהמצב הכיום 

 .שעות הלימוד ועל רמת המרצים והחניכים
יעביר דמי חבר  "מדיטבע"מתי להב הבהיר לחברי הנהלת הארגון שאכן היה סיכום עם מר אלי לוגסי ש

ם אין באפשרות מדיטבע לשלם את על כל משתתף בקורס מדבירים אולם עקב מיעוט נרשמי₪  300בסך 
 .הסכום שנקבע

בקורס הדברת עשבי בר המתוכן בחודש ינואר צוין בחוזר שכל חבר ארגון השולח חניכים לקורס יזכה 
 .למשתתף₪  250להנחה בסך 
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