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סיכום הישיבה של הפורום לניקיון אנטומולוגי של המזון לסיכום יום העיון
השישי
הישיבה התקיימה במעבדות המרכזיות במשרד הבריאות בירושלים ביום שלישי .97.19.2192
השתתפו :הרב שמואל שטרנפלד ,הרב משה ויאה ,דני ייגר ,עמוס וילמווסקי ,אלי לוגסי ,ניסים שפיר ,שמחה פינקלמן,
רונן עמיחי ,איתן עמיחי ,שלמה נברו ,ורד אגמון ,רוברטו דה-לה רוקה וחגית נברו.
שלחו התנצלות :עוזי גלזר ,דיויד רוזנבלט ,יהושע עוזן.
חברי הפורום מודים למנהלת מעבדת המרכזיות של משרד הבריאות ,דר' ורד אגמון ,על האירוח המכובד של חברי
הפורום.
חברי הפורום נושאים תודות וברכות לכל משתתפים ביום העיון ולמארגנים והמתנדבים של יום העיון השישי אשר
אפשרו את קיומו.
סיכום תוצאות הפעילות של יום העיון השישי של הפורום והחלטות לקיומו של יום עיון השביעי:
 .9בכנס השתתפו כ 221-איש .מתוכם שילמו  982איש.
 .2ההכנסות מיום העיון עומדות על ( ₪ 5,111לא כולל הוצאות הצוות של חברת אף.טי.איי.סי.).
 .3הוצע כי יש לקיים את הכינוס של הפורום אחת לשנתיים או שלוש שנים.
 .4דני ייגר מבקש לתרגם את תקציר ההרצאה באנגלית בחוברת התקצירים .סוכם כי רונן עמיחי יכין תקציר
בעברית של הרצאה באנגלית ושמחה פינקלמן ישלב את התקציר העברי בקובץ חוברת התקצירים האלקטרוני
אשר יהיה זמין להורדה באתר הפורום.
 .5נערכה בקרה חלקית מאוד במהלך כניסת המשתתפים לאולם ההרצאות .מוצע כי בעתיד יש להציב עוד שני
אנשים בעמדת הרישום והכניסה ,בנוסף לצוות רישום.
סיכום הדיון על המשך פעילותו של הפורום:
 .9הוחלט להמשיך בפעילות הפורום ולהגדיל את המודעות לפעילותו על ידי יצירת פעילות אינטראקטיבית בין
חבריו וקהלי היעד.
 .2הוחלט כי בנוסף לאתר הפורום באינטרנט ואתר החברים בפייסבוק יוקם גם פורום חברים באתר "תפוז" על
ידי רונן עמיחי בו תתאפשר העברת מידע בין החברים .ניהול פורום החברים באתר "תפוז" ינוהל על ידי עמוס
וילמובסקי ורונן עמיחי .אתר הבית של הפורום וחשבון הפייסבוק ינוהלו על ידי חגית נברו .והפעילות בינם
תתואם להבאת מירב המידע לקהלי היעד.
 .3עמוס וילמובסקי יכין מכתב אשר יופנה לכל קהלי היעד להשתתף באתר הפורום של "תפוז".
 .4הוחלט כי כל  4חודשים תתקיים ישיבה של חברי הפורום.
 .5הישיבה הבאה נקבעה ליום ב'  14.16.2192בשעה  94:11במשרדי שופרסל רח' שמוטקין  ,31ראשל"צ
(אז"הת הישן).

רשמה :חגית נברו

