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 7201ספטמבר ב 5 5פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

אפרים ו, ירון חי לן מנדלסון, מאיר זייפלד, צביקה ליבוביץ, אריה שמילוביץ, שוסטר זלמן, אי נרזיהודה פו :החברי ההנהל

  קידר

 חושן לימורו נעדרו: שי שגב

 יורם ערדו דוד פייג –ועדת ביקורת  –מוסדות 

 איציק כהןוחיים ויין  משתתפים:

 :מיקום ומועד הישיבה

 . 17:00 שעה, 2017  ספטמבר 17  ראשון יום  רחובות, גישות מרכז

 

 

 יו"ר ארגון הממונים –יהודה פוזנר  •

 מאושר ללא מתנגדים ללא נמנעים - החלטה – 4מבקש לאשר פרוטוקול מס'  •

אחראי  אילן מנדלסון –אחראי תוכן מקצועי ומנחה  – 2018בחודש מאי של העמותה תתקיים כללית האסיפה ה •

 .לוגיסטי צביקה ליבוביץל

 ולהוציא סיכום ביניים/רבעוני לחברי הארגוןהאינטרנט אתר את באחריות לימור חושן לעדכן  –פרסום ומיתוג  •

יכנס במקומו מר  – תפקידו החדש במנהל הבטחותמינוי לאריה שמילוביץ יעזוב בקרוב את הנהלת הארגון בשל  •

 מאחלים לאריק בהצלחה בתפקידו החדש. –יצחק כהן. 

 יפורסם בישיבה הבאה. –בשל עזיבתו של אריק שמילוביץ יש לבצע סבב מינויים חדש בארגון  •

ובחו"ל בארץ הארגון בנושא סמינרים, קונגרסים והשתלמויות  מבקש לאשר את תכנית העבודה של מזכיר •

 האינטרנט באתרולפרסמה 

 מזכיר - צביקה ליבוביץ •

 .כל הטפסים והדרישותטפסים לביקורת השנתית נשלחו  •

 .בחודש אוקטובר הטפסים לניהול תקין מוכנים ישלחו לרוא"ח עם סיום הדוח המבוקר •

 )אחד עדיין לא נסגר סופית(משתתפים  15סגר על יהמשלחת לגרמניה ת •

 מצ"ב –אושר פה אחד  - החלטה –מבקש לאשר את תכנית העבודה לסמינרים קונגרסים בארץ ובחו"ל  •

 .מציע להבא להוציא תכנית לאיוש המשרד עם מתנדבים  –נופר חזרה מחופשה  •

 ואפרים קידר.אילן מנדלסון התנדבו  –לאחר החגים  –מבקש שני מתנדבים לסידור הארכיב של המשרד  •

 מחירון להשכרת מיקום לקיום השתלמויות וימי עיון מהעמותה להנצחת חיל הקשר ביהוד. קיבלנו •

הצעות מחיר  3בישיבה הבאה אציג לפחות  2018פברואר של השלישי יתקיים בסוף השבוע אילת מקצועי בסמינר  •

יש לפרסם את התאריך באתר לידיעת חברי  – הסמינר מזכיר הארגון צביקה ליבוביץ ויעקב הכהןארגון מוביל  –

 .הארגון
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למתנדבים יתן יביטוח לאומי או ביטוח אחר ש ממשיך לטפל בנושא: המרכז וירושליםת"א, יו"ר איזור  - קידר אפרים

הנושא עם המלצות לביצוע את יציג הוא בישיבה הבאה  –הגיש חומר מקצועי בעניין לעיון חברי ההנהלה אפרים 

 ומשמעויות.

  : מיקצועיות הועדה היו"ר  שוסטר זלמן

 .הישיבות כל מבקש לפתוח את  –בימי העיון היו הרבה הערות בנושא הישיבות הסגורות 

בהתאם לתקנון יתפוס את מקומו הבא בתור ברשימת המתמודדים ליסכים  –מודיע להנהלה על פרישתו מהנהלת האגון 

 לקבל את התפקיד.

 

 יו"ר בית הדין – דוד פייג

 מבקש לשקול שוב את נושא הישיבות הסגורות

 

 מן שלא ישיבה לזמן אפשרי סגורה ישיבה לבצע ורוצים במידה, בארגון החברים לכלל הישיבות כל את לפתוח – החלטה

 .מפורסמות באתר הארגון בפרוטוקולים של הישיבות הישיבות מועדי. , רגילה ישיבה בסוף חלק לסגור או המניין

 

 רכז הדרכה – חיים ווין

 להפסיק באופן מיידי.מבקש  –חברי הנהלה מוציאים חומרים הודעות ותמונות והקלטות מישיבות ההנהלה 

 בהתאם לתקנון. הארגון ממליץ לעלות אותם לבית הדין לשימועאת חברים המשמיצים ותוקפים 

 ממליץ שכל יו"ר ועדות יכין סיכום סטאטוס פעילות רבעוני.

 

 גזבר הארגון – מילוביץאריה ש

בשל אי הסכמת חברי ההנהלה  ההצעות שהועלו ידונו בפגישה הבאה –מבקש להעלות הצעה לסבב מינויים חדש  •

ובשל הודעתו של אריק על פרישתו מהמנהלת הארגון, בהתאם לתקנון יתפוס את מקומו הבא בתור ברשימת 

 .המתמודדים שיסכים לקבל את התפקיד

הנושא  – טהלהח עניינים של יו"ר ועדת הדרכה כיו"ר תא בודקי מוסדות חינוך וחבר הנהלהמבקש לבדוק ניגוד  •

 לטלי שקד היועצת המשפטית.ועבר מ

 .נמנע 1בעד,  3נגד,  4ת ההצעה אלדחות  – החלטה -מציע שחברי הנהלה יגיעו לפחות לשתי ועדות הסמכה  •

 לקבל ההמלצה ללא מתנגדים ללא נמנעים.-  החלטה –הרכזים ושל כל יו"ר ועדה יגיש דו"ח רבעוני על פעילות שלו  •

 שקלים 100 -הדו שנתיים לעבודה בגובה לחברי הארגון ב ןוהריענוסוד חלקי את ההכשרות במציע לסבסד ס •

לנרשם דרך ארגון הממונים יקבל שובר הנחה  –למשתתף  ₪ 800עם אחת המכללות היא בעלות של שהשגנו העלות             

 על חשבון ארגון הממונים. ₪ 100של 

 היתרה ישירות למכללה.את ארגון ישלם ההמכללה תגיש בסוף כל הכשרה סיכום ושוברים ו            
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ויגיש דוח  2018יבחן מחדש ע"י הגזבר ברבעון הראשון של שנת  –החלטה: מאושר ללא מתנגדים וללא נמנעים            

 להנהלה. 

 

  .רחובות 2כישור במשרדי הארגון רח'  -17:00שעה ב 2017 באוקטובר  2 שנייום תתקיים  בנהלה הבאה הישיבת ה

 

                           הממונים ארגון  מזכיר -  ליבוביץ צביקה: םרש                                                                                  


