
 
Doron Tal  

:מאת <avneri-a@zahav.net.il> "אריה אבנרי"
:אל "Nitzan Barazani" <nitzan@allegronet.co.il>; "דורון טל" <doron@ometz.org.il>; "Doron Tal" 

<tal_d1@netvision.net.il>
:עותק "Erela Golan" <harry@actcom.co.il>; " ץ"משרד אומ " <Office@ometz.net>
:נשלח 00:36 2007פברואר  28יום רביעי 
:נושא Re:  3עדכון  -מינוי אחראי פרויקטים

2מתוך  1עמוד 

28/02/07

 דורון היקר
ץ"ר הנהלת אום"בתוקף תפקידי כיו  

הפרויקטים והתפקידים המפורטים  אני מעניק לך אישור רטרואקטיבי לכל   
נאמנה  בברכה     
     אריה 

----- Original Message -----  
Doron Tal From:  

To: דורון טל  ;a@zahav.net.il-avneri ; Nitzan Barazani  
Cc: ץ"\משרד אומ  

Sent: Tuesday, February 27, 2007 11:31 PM 
Subject: Re : 3עדכון  -מינוי אחראי פרויקטים 

 
 .סליחה על התיזוז אבל יש פרוייקטים נוספים שכבר הוחל בהם וטרם ניתן אישור פורמלי בגינם

  
 הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט של העמותה: תחומי אחריות

 תקנים וחוק מטרולוגי                        
 חומרים ומתקנים מסוכנים, סלולארי: נושאי איכות הסביבה                        

 " הפורום לסלולריות שפויה"ץ בוועד "נציג אומ                        
 " קואליציה לבריאות הציבור"ץ ב"נציג אומ                        
 "קואליציה של האירגונים לפיתוח מקיים של הגליל"ץ ב"נציג אומ                        

 קשר עם ארגונים אחרים בתיאום עם מזכירות העמותה                        

----- Original Message -----  
From: דורון טל  

To: דורון טל  ;a@inter.net.il-avneri ; Nitzan Barazani  
Cc: ץ"משרד אומ  

Sent: Tuesday, February 27, 2007 11:04 PM 
Subject: Re : 2עדכון (מינוי אחראי פרויקטים( 

 
 ,שלום אריה וניצן

  
 .הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט של העמותהכגון , פרוייקטים נוספים עבור העמותה לבצע בפועל התחלתי

  ) בעניין מכון התקנים( האגודה הישראלית למטרולוגיהכגון , קשר עם ארגונים לא רק חברתיים או סביבתיים
 .קשר שנוצר בכנס שהיה בחיפה במלון דן כרמל ויש מקום להמשיכולשכת המבקרים הפנימיים ו

 .חומרים ומתקנים מסוכניםבמקום חומרים מסוכנים יש מקום לכתוב 
 

 :אמליץ לתקן בתחומי אחריות כדלקמן לאור האמור לעיל
  

 הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט של העמותה: תחומי אחריות
 תקנים וחוק מטרולוגי                        
 חומרים ומתקנים מסוכנים, סלולארי: נושאי איכות סביבה                        
 ץ בקואליציה לבריאות הציבור"נציג אומ                        
 קשר עם ארגונים בתיאום עם מזכירות העמותה                        
  

 .ל ובפקס"בדוא, ל מוסכם על ידיכם אשלח עותק חתום על ידי"במידה והנ
  

 ,בברכה
 דורון 
  



----- Original Message -----  
From: דורון טל  

Nitzan Barazani To:  
a@inter.net.il-avneri Cc: ; ץ"משרד אומ  

Sent: Tuesday, February 27, 2007 10:28 PM 
Subject: Re :מינוי אחראי פרויקטים 

 
 ,ניצן

 הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט של העמותה: בכתב המינוי יש מקום להוסיף בתחומי אחריות
 .נא אישורך

----- Original Message -----  
Nitzan Barazani From:  

To: דורון טל  
office@ometz.net ; a@inter.net.il-avneri Cc:  

Sent: Tuesday, February 27, 2007 10:08 PM 
Subject: מינוי אחראי פרויקטים 

 
 ,דורון שלום

 .וכתב מינוי אחראי פרויקטים 09/01/2007ב פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום "מצ
 03-5600469: אנא חתום על כתב המינוי והשלם הפרטים והעבר למשרד לפקס

  
 .דברי אתי – דורון טלקרן יש להזמין כרטיס ביקור ל

  
 .יש עותק חתום במשרד של ישיבת ההנהלה הוא אינו זמין לי כעת. ב.נ
  

 ,בברכה
  

 ניצן ברזני
 ץ"ל אומ"מנכ

nitzan@ometz.org.il 
  

2מתוך  2עמוד 

28/02/07


