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 //1//501 בתאריך  שרותי הדברה . ב.שנערכה במשרדי א ת ועד הארגוןישיבמפרוטוקול 
 

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

 

 : נושאים לדיון
 , יום עיון.1
 , בחירות .2
 סיור מקצועי, גיבוש, השתלמויות.3
 וד לחוקמדבירים ללא היתר והפועלים בניג.4
 

 החלטות 
 

 ://15.//.11יום עיון הקרוב  ./
 ז לפעילות "מכין דף עם לו, יש להכין דף לחלוקה למשתתפים עם פירוט הפעילות הקרובה של הארגון  –אלי 

 .בחורף הקרוב לחברי הארגון
 , יהיה נוכח  בדוכן של הארגון  –איתי 
 .מרצה ביום העיון  שעת הרצאה –בועז 
 .מכין שילוט מתאים. לדוכן תצוגה₪   454סך נדרש תשלום ב –דני 

 .יהיה נוכח עם איתי בדוכן לפני ואחרי ההרצאה –בועז 
 דני מכין שילוט מתאים. אלי יכין דף עם לוז כולל סיור ויחולק ביום זה – סיכום

 

 :2/.11.51 -בחירות   .1
 .יש צורך ברוח חדשה, ישנה שחיקה, צריך ועד חדש -אלי

 .בת הועד הקיים אלא בבחירותאין צורך בעזי –בועז 
מסכים עם אלי אבל מדובר ? אם אף אחד לא התמודד בבחירות הקודמות  אז מי ירצה עכשיו  –איתי 

 .באחריות כבדה שלא מתאימה לכל אחד
 .פ התקנון"יערכו בחירות ע – סיכום

 

 :השתלמויות ./
כל שאר ההשתלמויות . מטפל ומארגן ז טיול לצפון שארז"ממתינים ללו, רשימת השתלמויות מוכנה –אלי 

 .מוכנות
 .ממליץ להוסיף  לתכנית יום גיבוש לחברי הארגון –דני 

 .מיצרות  תכשירי הדברה/המספקות' ממליץ על יום סיור מקצועי באחת מהחב –בועז 
 .ממליץ ומסכים עם בועז שיש לארגן יום סיור מקצועי -איתי

 .אלי ודני יכינו יום סיור מקצועי: סיכום
 

 :מדבירים ללא היתר והפועלים בניגוד לחוק .2
 .זו מלחמה אבודה, אין טעם להתעסק בנושא  –בועז 
 עם תלונות מפורטות.ס"המשרד להגנה/ ד למשטרה הירוקה"לפנות באופן רשמי בעזרת עו –אלי 
 .ממליץ לטפל בנושא –דני 

 כל חברי הארגון והעולה בכל מפגש ונושא זה מהווה חלק מבעיה כואבת ומציקה ל, חובה לטפל בנושא  –איתי 
 המיעץ לארגון .ד"הנושא ידון עם עו – סיכום

 
 .אצל דני ייגר 15:44 -ב 14.12.13 נקבעה ליום    פגישה הבאה

 
 איתי ארנון: רשם


