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 5שנערכה במשרדו של איתי ארנון 65.5.3פרוטוקול ישיבת ועד 

 
 .אלעד אורי, זוהר ליור, דני ייגר, איתי ארנון –נוכחים 

 
 : נושאים על סדר היום

 גזבר -דוח כספי  .1
 השתלמויות גובה ועזרה ראשונה .2
 נתן פלהיים –ועדת ביקורת  .3
 אלעד אורי –פייסבוק  .4
 חוק ההדברה .5
 אלייום עיון בארגון  ברק ארי .6
 מזכירה .7
 ניהול פגישות .8
 שטראוס מים .9
 
 1.5.2616נכון לתאריך ₪   62666גזבר מסר כי בחשבון הארגון  –דני ייגר  :דוח כספי 5.

 ₪ 1872 –הדרכה בגובה + ₪  1176ח "קורס ע – צפויות  הוצאות
 
 :השתלמויות גובה ועזרה ראשונה 5 2

 .במיקום נוחבהתקיימה בתאריך עברה בצורה עניינית ו השתלמות בגובה
 .עבר בצורה עניינית, הגיעו כל הנרשמים – עזרה ראשונה

 .זוהר יבדוק מקום זול יותר –מקומות למדבירים שאינם חברים  16%מציע לשמור  –אלעד אורי 
 
 : ועדת ביקורת 65

 .המסמך ייענה וישלח חזרה. העביר מסמך ובו שאלות לוועד( הר הועד"יו)נתן פלהיים 
 
 :פייסבוק 45

 .חשיפות 1666-2666הערכה , בערך$ 5-הרעיון הוא פרסום ב. לאלעד₪  566תקציב של  אושר
 .אחת מהן מקושרת ישירות ואחת מקושרת מהאתר, קבוצות פייסבוק של הארגון 2ישנן 

 .יבטל קבוצה אחת/ אלעד יסגור !!!  דף הפנים שבאתר אינו מוכר והכניסות אליו מועטות 
 
 :חוק ההדברה 5.

זוהר שמנהל את נושא החוק . 1.6.16 -הוסברה לה בעיית גיוס עובדי הדברה מה, ס"איתי יצר קשר עם הילה כהן מהגה
 .בהמשך תתואם פגישה מסודרת בנושא בין ועד הארגון ונציגי המשרד.  הנס"יכין מסמך מפורט בנושא ויעביר אל הג

 
 : אריאלי ברק יון עיון בארגון35

 .אלעד ייצג את הארגון במקום. רגן להציב שולחן מטעם הארגון לטובת גיוס חבריםברק מציע בכנס שהוא מא
 
 :מזכירה75

   .כים אד הוקרהתאם לצעת ובב, דרישהפ "שרותי מזכירות ע ורכלשאלעד התקבלה הצעתו של 
 
 :נוהל פגישות85

 .ת אחת לחודשייםמייל ופגישו/'על כן פעילות הוועד תתנהל בתקשורת טל, נכנסנו לעונה החמה והפעילות בשיאה
 
 :שטראוס מים 95

 מבקשת פגישה נוספת בקרוב בנושא נגיעות חרקים במתקניה , עמה נפגשו נציגי הועד בעבר  4תמי/ חברת שטראוס 
 ( נמלים ותיקנים )  
 
 

 איתי ארנון –רשם 


