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של הוועדה ליום העיון של הפורום שהתקיימה ביום  השנייהסיכום הישיבה 

51.60.1655 

 .גלזר עוזי,  פינקלמן שמחה, נברו שלמה, דני ייגר, וילמובסקי עמוס: השתתפו

 .מומחה בתחוםהרב  ,רוזנבלט דיויד, עמיחי רונן: נעדרים

 .חגית נברו: רשמה

  :ביצועוחלוקת משימות לסיכום החלטות הועדה 

 .  העיון יום חשבון על הנוספות עלויות ואם חשבונו על יגיע שאקיר האם רונן עם לברר יש.      1

  : אפשריים אולמות מספר נבדקו.      2

 חניה ,דוכנים 8-חדר צמוד לכ, מהודרת מקורה כניסה עם מהודר, איש 353 מעל :שוהם.   · 

 מוגבלת חניה. קירוי ללא ,מוגבלת דוכנים תלהעמד אפשרות אך זול, איש 353: השומר בתל סורסקי. 

 טובה חניה עם ,קירוי ללא ,איש 333 ,זול  :וולקני מכון, כהן.   

 חניה עם ,לאדם ₪ 253 של בתקציב עומד אך יקר ,מקורה ,מהודר, איש 353 :אפעל רמת. 

 

 לכתובות הזמנות את להפיץ מוכן רונן כחלופה. קשר אנשי רשימת,  ולשלמה לעוזי א"בד יעבירו ורונן דני.      3

 .ישירות שלו

  :העיון ליום ראשונית תכנית.      5

 באחריות רונן. פרומונים מבלבלים -שאקיר מבעלי חברת ראסל' דר -ל"מחו מרצה אורח. 

  באמצעות מזדמנים בחרקים טיפול  IGR- שמחה – אנטיכיטינים. 

  רונן -טיפול בחום במפעלי מזון . 

 רב מומחה בתחום -יבש מזון של ל"בחו רבנים בדיקות.  

 HACCP  רוזנבלט דיווד - מזון במפעלי. 

 במידה , שני ארנון' פרופ - ספרותית סריקה כולל, הטרופי המחסן עש על מעבדה עבודות, בלבול

 .ויסכים

 עמוס - בספרים ביולוגית הדברה.       

 עמוס -תינוקות מזון     . 

 לוגסי אלי – ןלדיו אחר נושא או קמח בטחנות פוספין איוד . 

 נסטלה של איכות מבקר. 

 אווירות מבוקרות . 

 רב מומחה בתחום -חרקים מזיקי מחסן. 

 

 .העיון יום לקיום אנשים של מינימאלי ומספר ביטולים מדיניות לברר יש.      6

, 1.55.55, 1.55.55: העיון יום לקיום אפשריים תאריכים את חוזר בדואר לציין מבקשים הוועדה חברי.      8

51.55.55 ,50.55.55.1.       

 . ISS ,עמיחי איתן במשרדי 14:33 בשעה 17.37.11' א ליום פגישה נקבעה.      7

 

 ,ברכהב

 שלמה נברו

 .נשלח בדואר אלקטרוני לכל חברי הועדה .ב.נ


