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 7201 אוקטובר 6פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

 ,, דוד פייגהכהן, יוני אוחיוןס., יצחק ירון חילן מנדלסון, איונר, לימור חושן, צביקה ליבוביץ, יהודה פ :החברי ההנהל

 .ואפרים קידר מאיר זייפלד

 .וחיים ששון חיים ויין, יעקב הכהן משתתפים:

 :מיקום ומועד הישיבה

 רחובות, גישות מרכז  - 00:81 שעה, 7201  יולי 17  שני יום

 יו"ר וועדת חברים  - אילן מנדלסון

שדורש ממנו משאבי זמן  משפחהשל בן  מצב רפואי  ותעקבבפורש מההנהלה מודיע להנהלה שהוא נאלץ בצער רב ל

 רבים.

 

 יהודה פוזנר- בנושאים כלליים, יו"ר הארגוןעדכון 

עם העברת ההודעה על הפרישה ע"י חבר ההנהלה  מדגיש כי בהתאם לתקנון פרישה מהנהלה נכנסת לתוקף במידית

 . הפורש

 ועדת הבחירות,.ת הנבחרים כפי שאושרה ע"י פניתי לבאים ברשימבהתאם לדרישת תקנון העמותה 

 מוהסכי אוחיון יוניו פייג  דוד, הכהן.ס איציקהחברים  .להנהלה להיכנס סירבו ביויעק ודן קריסטל ניצןהחברים 

 המינוי הועלה להצבעה ואושר פה אחד. –להיכנס להנהלה 

במינהל  כיוון שקיבל תפקיד חדש ו בהנהלהתפקידמ פרשרוצה להדגיש שאריק שמילוביץ  -ס.יו"ר- לימור חושן

 הבטיחות שיוצר ניגוד עניינים.

 

 להלן, מחדש יםוימינ סבבבוצע  קבלת תפקידים בעת הכניסה להנהלהאת חברי ההנהלה על התקנון מחייב כוון שמ

 :החדשה המינויים רשימת

 .יהודה פוזנר -הארגוןיו"ר 

 .לימור חושן -תודובר , יו"ר ועדת פרסוםסגנית יו"ר

 .צביקה ליבוביץ -הארגוןמזכיר 

 .דוד פייג -הארגוןגזבר 

 .מאיר זייפלד -מקצועיתיו"ר ועדה 

  .הכהןס.יצחק  -יו"ר ועדה הדרכה

 .יוני אוחיון -יו"ר ועדת חברים

 .קידראפרים  -ם רושלימרכז וית"א היו"ר 

 .ירון חי -יו"ר דרום

 בהתאם לתקנון. -אינו בעל זכות הצבעה  – שי שגב -יו"ר צפון

 ירון חי. –, מתנגד אחד ברב קולות התקבל -עלה להצבעה 

 

 1 -בישיבה הבאה ב המינויים תבוצעהשלמת  – יום 30תוך  בית הדיןיו"ר ועדת ביקורת ויו"ר  יאת תפקיד לאייש נדרש

 .בנובמבר
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 הנ"ל ים את התפקיד ולאיישלחברי הארגון שמוכנים להתנדב בארגון מועברת בזאת פנייה 

 .יו"ר חיים ויין התנדב להצטרף לוועדת הביקורת , על וועדת הביקורת להיפגש ולבחור

 שקד היועצת המשפטית של הארגון נפנה לטלי שייאופניה לחברים מי מוכן להצטרף לבית הדין, במידה ולא  צאת

 

 הארגון סגן יו"ר ודוברת -לימור חושן 

ועדת היגוי עליונה _ והוא צודק במה שרשם. הנהלת הארגון הקימה  -קראתי בעיון את המכתב שירון חי כתב •

לא לכולם יש דעות זהות וכך  כדי לקדם את מעמד הממונה והיעדים שהצבנו לעצמנו.בהתאם לתקנון העמותה, 

הם מופצים לגורמים מחוץ לארגון, זה עובדים בפוליטיקה. מבקשת שהדברים יגיעו לשולחן ההנהלה לפני ש

אבסורד שחבר הנהלה לא מציג שום דבר בהנהלה או לחברים ומפיץ השמצות כנגד ההנהלה שהוא חבר בה 

 רמים בעלי אינטרסים מחוץ לארגון או ההנהלה, כך לא אמור לנהוג חבר הנהלה נבחרלגו

 .הוצגה הצעה  לגאנט עבודה  – המשימות והיעדים לא נפרטים לשורות עבודה ולכן אין לנו גאנט עבודה •

 

 אזור ת"א המרכז וירושליםיו"ר  -אפרים קידר

 יביטוחבפן ה -בארגוןמתנדבים מציג את הנושא הפעלת 

 שאלה: האם ניתן לבטח בביטוח לאומי את כל חברי הארגון?

 שורה תחתונה: למי צריך לשלם וכמה?

 ניתן להתייעץ איתם  -גוף המרכז לניהול עמותות

יעזרו לו לקדם אותו: מאיר זייפלד וצביקה  אפרים קידר.מטעם ההנהלה הוא וביל את הנושא הזה ימי ש : יהודה פוזנר

 , כבסיס לפנייה לחברות הביטוח בהתאם למה שיוחלט בנושא.רשימת מתנדבים סגורהמבקש להכין ליבוביץ. 

 

 ורכז מזכיר יעקב הכהן צביקה ליבוביץ  - הארגון מזכיר

 .15-17/2/2017ביון התאריכים  –בשאיפה יש לקיים את סמינר הארגון באילת יהודה פוזנר: 

 ההצעות לחברי ההנהלה.ה ואז נציג את ונ: מרימונים ולגלסמינר באילת מהמלונות נקבל הצעות מחיר

ההנהלה לסגור את המלון באילת ולפרסם את אושרו ע"י  יוני אוחיון הכהן ו צביקה ליבוביץ, דוד פייג, יצחק ס.

 ולצאת בפרסום לחברים בהקדם האפשרי. עד סוף החודש נדרש לסיים את בחירת המלון -התאריך

 רעיון -הרשמה מוזלת / הרשמה מוקדמת

 יש להכין סדר יום ולצאת בפרסום לחברים. 2017באפריל  16 -ה – תאריך לאסיפה הכללית נקבע

 

 .מאושר – 5ל ישיבת הנהלה מספר פרוטוקו •

 .תפקיד אחד שאוחד. חושב שצריך להגדיל את כמות הרכזים לשישה –ם -תפקיד יו"ר אזור מרכז, ת"א וי •

 .יועבר ליו"ר אזור מרכזהארגון  המזכיררכז אחד של  •

 עובר לטיפול של מאיר זייפלד -ועדות מקצועיות •

 

 רחובות  2כישור  -0071:,שעה  2017 רבנובמב 1 רביעייום  -ישיבת הנהלה הבאה 

 

                             הארגוןמזכיר  -  צביקה ליבוביץ :רשם                                                                                     


