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דן , שאלתיאל צברי ,חיים וייןיהודה פוזנר,  ,אריה כהן, חיים חג'ג', שחר הכהן  :הההנהלחברי 

 בני שגיבו ייעקב

 דניאל כהן :התנצלו

, אייל ארגיל, משה בונבידהאילן מנדלסון, , גאז רהםאביצחק הכהן, , צביקה לייבוביץ:משתתפים

 כפיר נגב, לימור חושן, דוד כץ ומאיר סאיג

 י נופר גאל : מזכירות

 :מיקום ומועד הישיבה
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 :הישיבה נושאי

  '6אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס 

 שחר הכהן -עדכון בנושאים כלליים 

  דן יעקבי  –דבר חבר הנהלה 

  חיים ויין  –דבר יו"ר ועדת הדרכה 

   דוד כץ  –דבר חבר ועדת ביקורת 
 

 .התקבל פה אחד -6 מס' 20158/050/שיבה מתאריך מי – אישור פרוטוקול

 דיון:

 . שנאמרו שקף את רוח הדבריםלענייני וצריך להיות אישי, הוא צריך להיות הפרוטקול אינו 

 :ההתנהלות שאושרה להפצת הפרוטוקול

ויו"ר תא  יופץ לחברי ההנלה יעבור למזכיר הארגון לאישור  הפרוטוקול יכתב 

יופץ  חברי ההנהלה יוכלו להגיב עד שבעה ימים  בלבד  הממונים ברשויות המקומיות

 יעלה לאתר הארגון. לה ההנישיבת יאושר ב לרכזים ולחברי המוסדות 

 ןמר שחר הכהיו"ר הארגון, עדכון בנושאים כלליים, 

 שנה טובההתקיימה הרמת כוסית ל 

 דברים והתנהלויות פנימיות. ימי החסד התעסקנו בעיקר ב – עברנו חצי שנה של כהונה

תמו. ואנחנו צריכים לרוץ קדימה. ההנהלה שלנו בחודש האחרון מתפקדת בקושי, ימי 

 העיון ירדו לגמרי, אנחנו לא מרצים את הממונים שלנו.

 

 



 

 

 הסמינר מעניק שני ימי כשירות. כרגע רשומים אפשרות להצליחיש לו  -סמינר ים המלח ,

 משתתפים וזה מעט מאד יחסית לסמינרים אחרים. 51-לסמינר קרוב כ

  :'אנשים. יש לוודא  20-כל חבר הנהלה יעשה טלפונים ל -לא היה שיווקחיים חג'ג

 שהנושאים אטרקטיביים והמגע והקשר הינו אישי.

  :התאריך של הסמינר לא טוב. הבעיה היא אקוטיתשאלתיאל , 

 'חבל שדברים נאמרים בדיעבד. פרויקט: חודש לפני כל חבר הנהלה לוקח  :חג'ג

 על עצמו להציב לעצמו יעד. נשב על הטלפונים.

  :לממוני הבטיחות היה קשה להסביר להנהלה ,לא פורסמו תכני הסמינרלימור 

שלהם. הפרסום צריך משלמת ולכן לא אישרו לממונים היא על מה במפעל שלו 

 להראות את הערך המוסף לממונה ולארגון.

 מייצגים אותנו בכבוד. הרכזים הם למען הארגון והם לא שייכים לבן אדם  -רכזים

 ספציפי. אנחנו יכולים להגיד להם רק תודה על התרומה והרצון לעזור להנהלה. 

  :ם לעלות את הרכזים מרגישים שהם צריכים לשכנע להתנדב לארגון. רוצילימור

 הרמה של הממונים בארץ. רואים את הצורך ומנסים לעזור. 

  ההתכתבויות במיילים: הדבר פוגע בארגון בהנהלה ובחברים, היה ניתן לפתור את העניין

 בדרך אחרת. 

  287,441₪נתונים פיננסים: בנק דיסקונט יתרה. 

 .53,053₪בנק הפועלים: 

 החשבון. לסגור אתו למשוך םונייניו מעשאנ 8,000₪בנק הדואר: 

 2.4₪ בדואר ישראל עלות שליחה 19.75₪ קנינו דיסק און קיי בשווי - מתנות לחג . 

 יש כאלה שנרתמים מיד ועוזרים ויש כאלה שצריך להתחנן בכדי למצוא  -וועדות הסמכה

 .9:00-12:00, שעות: 8פתרון. מקסימום נבחנים בוועדה 

 .כלפי הממונים והוועדות הללו חשובות זה הייצוג שלנו

  יצאה הוראה שצריך להיות נציג של הארגון בוועדת הסמכה. מכללות משחקות על המילה

שאם הארגון לא ידע על הועדה היא  ההנחיה בפיקוח. צריך, כלומר ההוראה לא מחייבת

ראש יהיה אפשר לפסול אותה. נוציא מכתבים שאנו דורשים לקבל הודעה לפחות שבוע מ

 עד פסילת הוועדה. נפעל נגד אותה מכללהובכתובים. במידה ולא נקבל 

 1-3תצא חשבונית לאחר חתימת ההסכם. נציג של הארגון יקבל בין  -שת"פ בוב בטיחות 

שעות בקורס ממונה בטיחות להציג את הארגון, מדוע משתלם לי להיות חבר בארגון, 

כל תוספת אינה  -ל מידע שימושי אחרוועדת ההסמכה, דו שיח וכ עזרה לקראתהנחיות ו

. לשנתיים לממונה חדש 360₪על הממונים שמסיימים אצלו את הקורס שלם יחובה. בוב 

 .של הארגון ת חברבסיום ההכשרה יתקיים טקס בבוב בטיחות וניתן תעוד

  .פנינו לכל המכללות לשת"פ. קיבלנו פניות מעתיד, אתגר, כרמל והמטרה לקבל את כולם 

  יגודהארגון לאבהפיכת פרנקל, חבר הנהלה לשעבר, אמר שהתחילו שוב לדון משה 

אנחנו נהיה חברים בהסתדרות והאיגוד יכלול שכירים  - מקצועי. איגוד מקצועי



 

 

יצטרף לאיגוד המקצועי. הנושא עלה שוב  תלם דמי חבר אוטומטיועצמאים. כול מי שיש

 שנה ליו"ר ההסתדרות. כאופציה, המטרה לשמוע. רוצים לקבוע פגישה עם המ

ווה מטרה, טהמטרה: לנסות משהו חדש, להקים צוות אחרי שנדע מי מטפל בזה. הצוות י

 חזון ויעדים. 

 מתחילים להזיז את העניין. המטרה היא לקדם את הארגון. המטרה  -תוכנית עבודה

 .בכל תחום אחתלפחות ת ות ענפייולהוציא השתלמו

 

  דן יעקבי, מר חבר הנהלהדבר 

 מציע שהנציג בוועדות ההסמכה יהיה חבר הנהלה זה נראה יותר מכובד. 

 תורם בדרך שלי לארגון, הולך לוועדות הסמכה. 

 מעלה להצבעה את המינוי ליו"ר ועדת חברים 

 ב קולותוהתקבל בר -מינוי של דן ליו"ר ועדת חברים

מכבד כל מרגע זה אני מסיים את חברותי בהנהלה ונשאר חבר ארגון. אני בני שגיב: 

 אחד, אני נבחרתי לתפקיד. מבחינתי זאת הצבעת אי אמון. 

זאת אינה הצבעת אי אמון, ואין צורך לשבור את הכלים. אנו מעוניינים שתישאר חברי הנהלה: 

 ותמשיך להיות יו"ר אזור דרום.

 

 ?האם זה בסדר שחבר הנהלה חברים בשני ארגונים 

הוא לא יכול להיות חבר  , אךבשתי עמותותלהיות חבר יכול חבר  התקנוןעפ"י  :שאלתיאל

 בשתי עמותות.הנהלה ו/או בעל תפקיד 

 

 דבר יו"ר ועדת הדרכה, מר חיים ויין 

 .מצטער על כל המלחמות שמתנהלות, הדברים יוצאים החוצה 

 .צריך יותר שת"פ, חברי ההנהלה צריכים ליזום יותר שת"פ 

 

 כל ישיבה רביעית פעם בצפון ופעם בדרום.אריה: 

 

 דוד כץ, מר חבר ועדת ביקורת דבר 

 נוציא מסמך על נושאים שנרצה לקבל עליהם תשובות ונדרוש מאנשים תשובות 

 שת"פ עם בית ספר הנדסי 

 

  תסבב התייחסו

מגיעים אלי הרבה תלונות על חוסר הפעילות של הארגון. מבקשת מכול בעלי התפקידים  נופר:

ים. לצערי אין לי דבר לקדםומחברי ההנהלה בפרט להתחיל לפעול בנושא. אני נמצאת פה ומוכנה 

. הקפידו םכם ליצור את הקשר הראשוני ולקשר אותי לגורמים הרלוונטייקשרים ומבקשת מ

 גש על פיתוח הארגון, חשבו על דרכים נוספות וביחד נוציא אותם לפועל.לתרום לארגון, שימו ד



 

 

 

ם בסגירת חשבונות ישנים. , קיימים ליקוייבמשרד קורא לוועדת ביקורת לבצע ביקורתשחר: 

 בעניין. יוהתנופר לקחה על עצמה לעשות סדר, אך חשוב שגם אתם 

 

 

  במשכננו  "מרכז   - 00:17, שעה 2015 באוקטובר 7יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה

 , א.ת. רחובות2רחוב כישור  –גישות" 

 

 

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


