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 משרדו של דני ייגר  .8.10.13.ישיבת ועד שנערכה ביום פרוטוקול 

 
 

 .ארז טימור, אלי לוגסי, בועז קייזרמן, איתי ארנון, דני ייגר: נוכחים
 

 :  על סדר היום
 , לחברים השתלמויות. 1
 , ולכידתם חתוליםמטרדי . 2
 .המיטה פשפשהדברת . 3
 
 
 :השתלמויות .1
 

 .ניצמד לתכנית משנה שעברה. על כל ההשתלמויותיש לפרסם חוזר . ר"בגובה ועבודה לעתאריכים להדרכה  נקבעו -אלי
 .למדבירים חברי הארגוןמציע לקיים יום עיון : ארז 
 .טיול/ או יום סיור,יום עיון עם יום הבחירות מציע לקיים : דני 

 .לערוך מפגש חברים עם מרצה ולא ביום הבחירותמציע :  בועז
  .נוסף אלא בשילוב עם יום הבחירותעיון ם אין טעם ביו: איתי 

 

 .כין מסלול לטיוללהארז טיול  באחריות / לקיים סיור, ז כתוב להשתלמויות מתוכננות"אלי מכין לו:  החלטה
 
 
 :חתולים .2
 

 .יש סיכום בנושא, ד ולרשויות "לפנות לעו. לטפל באופן דחוף ולנצל את המומנטום התקשורתי: אלי
, בעלויות גבוהות ד כרוכים "צ ועו"הפעלת יח. ס נגד לכידת חתולים"נציגי המשרד להגנה. ס לנושאאין טעם להיכנ: בועז
 .הארגון ימתפקיד לא 
 .לא מתפקיד הארגון, מדובר בעלויות גבוהות,  תומך בדברי בועז: ארז
 .לקיימופעל ד שי"אז יש להעבירו לעוס "עם המשרד להגהם כתוב וכיאם יש ס: איתי

 

 .שיפנה למשרד החקלאותבכוונה ד "איתי יקח את הסיכום לעו: החלטה

 
 
 :פשפשים .3

 בישראלטה יפשפש המ והתפשטותבנגיעות ס  על עלייה "ההדיון התקיים עקב טענת המשרד להג
 

  אצלרק האמצעים המוצעים קיימים . ס בהצעה לקורס להדברת פשפשים בשיטות שונות"הפנו אלי מהמשרד להג: איתי
 .ונוצר פה מצב של מונופולבאמצעים המיוחדים לפעול היכולות בארץ ת בודדוחברות 

אין טעם בקיום  . אנוקסיה, חימום , קיטור יבשכגון  ליצים על שיטות אחרות ממוס נגד ריסוסים "המשרד להגנה: בועז
 .צעים אלהאמ ולא נראה כי מי מהמדבירים ישקיע סכומים גבוהים וירכושיקר והנדרש הציוד מאחר וקורס בנושא 

 .בעיה לעבוד בקיטורלא רואה  .בעבראינם יעילים כהקיימים חומרי ההדברה , :ארז
 .תלא מעשיקיום השתלמות הנושא . נדרש ריסוס משליםובכל מקרה יעילות המומלצות אינן השיטות : אלי

 

 .כרגע לא פועלים בנושא: החלטה
 
 

 דני ייגרו של במשרד  11:33בשעה  31.11.13 נקבעה לתאריך פגישה הבאה 

 

 איתי רנון :רשם


