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 30.30.31פרוטוקול ישיבת ועד 
 

 .ארז טימור, דני ייגר, אלי לוגסי, איתי ארנון –נוכחים 
 .איתי ארנון –ר הישיבה "יו

 קייזרמן בועז –נעדר 
 

 :נושאים

 .יום עיון .1
 .שי לחג .2
 .ד"עו .3
 .פגישה עם השר .4
 .ם-סיור בי/ יום עיון .5
 .קוד אתי .6
 

 דני ייגר
 .ס"ו מול הגנהיש להיפגש ישירות עם השר בנושא התנהלותנ

ימשיך אל לטרון בשעה ,  0036 -יעבור דרך רמת אפעל ב, בבוקר מחיפה 6066ם  ייצא האוטובוס ב -סיור בי/ ביום העיון
 .ם-לומר דברי תודה למארחים בי, ם-ומשם לי 61015

 .ביום העיון יש להעמיד דוכן המייצג את ארגון המדבירים
 

 :אלי לוגסי
 .ממליץ להכין כובעים עם לוגו הארגון .ם-סיור בי/ארגון לחג הפסח שיחולק ביום העיוןמעוניין להכין שי לחברי ה

 .סיור על הנעשה באותו היום ודברי סיכום/ מילים ביום העיון' יש לומר מס
 .מבקש לקדם את נושא הכשרת טכנאי הדברה

 .מכין קוד אתי
 .מבקש לטפל באופן דחוף בנושא לכידת חתולים

 
 :ארז

 .ם-סיור בי/ יש לתת דברי פתיחה וסיכום ביום העיון
 .16.64.12 -ס השני ב"מוכן להיות נציג הארגון ביום העיון של הגנה

 .יש להכין קוד אתי ומוכן להכינו עם אלי
 

 :איתי
 .שעות ואציגה לחברי הוועד 24ד שרון שמואל יגיש הצעתו אליי תוך "עו

 .ס"ביום עיון הגנה 26.63.12להיות נציג הארגון ב מתנדב 
 .ם-סיור בי/ יש לתת דברי פתיחה וכמובן סיום ביום העיון

 .ם"דואג למזון ושתיה בבוקר הסיור לי
 

 :סיכום
 

 .ד"ממתינים להצעתו של עוה
 .ם-בי סיור/ ס ולדברי פתיחה והסבר ביום עיון"דני דואג לשולחן נציגות הארגון ביום העיון הגנה

 .ם"סיור בי/ עיוןאלי אחראי לדברי פתיחה וסיכום ביום 
 .ם-סיור בי/ אלי מארגן שי לחג וכובעים ליום העיון 
 .סיור/ כתודה על יום העיון 2612ם יקבל חברות בארגון למשך שנת -משה גבריאלי מנהל אגף התברואה בי

 .אלי וארז יכנו קוד אתי לארגון
 .ס"דבירים בימי עיון הגנהאיתי וארז ייצגו את ארגון המ

 .מפיות ובקבוקי מים, ס קרואסונים"סיור בי/ איתי מביא ליום עיון 
 .מאחלים לבועז החלמה מהירה

 


