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 פרוטוקול 
 

 בחדר ישיבות במרכז הבנייה הישראלית בגעש  12.90.22-בתאריך המישיבת ועד הארגון שנערכה 
 :ומשקיף מחברת טבע הדברות מירב יגאל , ארנון, ארז, בועז קייזרמן, לוגסי אלי: חים נוכ

 
 אלי לוגסי

מר מתי להב שכל חניכי הקורס יצורפו לארגון ,מדיטבעס "ם עם מנהל ביהוכס –קורס מדבירים במדיטבע 
נת לשפר את רמת ס זה על מ"כמו כן הוצע לאמץ ביה .בהיותם חניכים תמורת סכום שנקבע ויועבר לארגון

במדיטבע בהשתתפות חברי הנהלת הארגון  20:99תתקיים ישיבה בשעה  90.22.22-ה בתאריך .המדבירים
 .לגיבוש דרכי שיתוף הפעולה

 
לקראת ראש השנה חולקו לחברי הארגון יומני שנה מהודרים עם סמל הארגון וחברים  – 1921מן שנה לשנת וי

 .דני ייגר או אלי לוגסי שטרם קיבלו יומנים יוכלו לקבלם אצל
 

שנת החברות לספר זה נרכש ויחולק לכל חברי הארגון בכנס הבא לקראת החידוש  -ספר מקצועי בנושא נמלים
1921. 

 
מתקיים יום עיון בנושא מזיקי מחסן ולכן חשוב שהנוכחות  21.22.22-ה בתאריך -בנושא מזיקי מחסן עיוןיום 

 .שלנו תהיה בולטת מאחר ולארגון יש חלק בארגון היום הזה
בדבר קיום יום עיון להגברת  םרלוונטיישלח הודעות למדבירים ולחברי הארגון וצריך ליידע מפעלים  מירביגאל 

 .עם הרשמתם ליום העיוןח "ש 299הנחה של  חשוב להזכיר שחברי הארגון מקבלים .המודעות
 

 מירביגאל 
 .מוצע לצרף כל יצרן משווק שקשור לתחום הדברה כחבר בארגון והמערכת לא תושפע מהחלטה זו

 .הוחלט ברוב קולות לקבל הצעה זו
 

 ארז
י החברה שטרם קידום אתר יש לבנות אתר חדש מאחר "נערכה פגישה בנושא קידום האתר אולם נמסר לי ע

יחד עם ארז יפנו לחברת  מירבסוכם שיגאל : המלצה .אתר של ארגון המדבירים אינו מסודר ואינו מאורגןשה
 .האתרים במטרה לבנות אתר חדש ומשופר

 
 הרחקת חתולים

 .מתקיים דיון בנושא הרחקת חתולים בסיכון במשרד להגנת הסביבה 21.22.22-חשוב להדגיש שבתאריך ה
 .יקבעו המשתתפים בדיון וכן דרכי פעולה 90.22.22 -בישיבה המתקיימת ב

 
 פגישה אצל מבקרת הפנים של המשרד להגנת הסביבה

נערכה פגישה בהשתתפות אלי לגסי ודני ייגר בה הוצגו כל השגתנו בנושא שיתוף  11.29.22-בתאריך ה
 .הפעולה עם האגף ללחימה במזיקים

 
 לוגסי אלי: רשם 
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