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 דקות  15עד לכל דובר הקצבה   הנושאים אשר הועלו במהלך הישיבה: .6

 נושא הועלה ע"י  מס'
,  מחברי ההנהלה 90%הסכמה גורפת של    - סניף צפון כרת שה  .1 יעקב עזרא -יו"ר הארגון  .1

                        .                                                הגזבר התנגד למהלך בעיתוי זה
פתיחת סניף חדש  נוסף    ה אושר  הצעתו של יו"ר הארגון  "יעפ

עלות  במרכז הבנייה הישראלית באצטדיון העירוני  בנתניה, 
נמוכה ביותר והיא נגזרת מחיתוך סכום  חודשית לשכירת המשרד 

                                      :ת המשרד מקנה  רושכי השכירות מהסניף הראשי.
                                                      ת. שנה בלובי ללא עלוגדול, אחת לקיום אירוע 

אולם לקיום ישיבות אחת   קבלת שימוש במשרד ע"ב יומי , 
 . לחודש 

  :שירותי משרד כגון וכוללת ניקיון ומיסים  יש לציין שהעלות  .2
חודשים  3-4המשרד יושכר  למשך , אבטחה, קבלה. אינטרנט

במידה ויתברר שהעלויות גבוהות ואין הצדקה למשרד נוסף  ניתן  
יום, במידה   30יהיה להפסיק את ההתקשרות בהתראה של 

להעביר את  האפשרות , תישקל  ,ויתברר שהמשרד מניב  תוצאות 
 .     כליל   וגר ולנתניה ולסמרחובות  המשרד 

   ,נוספת תועסק בסניף נתניה מזכירה  –מזכירה נוספת לארגון  .3
 . שכר בסיס + הישגים בגיוס ממונים חדשים לפי
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  -רשם העמותות   המלווה מטעםהחוב לאודי    -רשם העמותות  .4
שעות   30שעות מתוך  22לו  מוהיו"ר מעדכן שעד היום  שול

 התהליך. סיום   עם  ישולמו     השעות   8יתרת 
 .2021לשנת יוזכר כי הארגון קיבל אישור ניהול תקין  .5
כל המסמכים לבקשת סיוע מקרן מנוף  ,  עדכון  -קרן מנוף .6

הועברו  למשרדי הקרן , הנושאים והתכנים נבנו בהתאם  
 . במעקב  , היו"ר  "  קול קורא "    לדרישות 

ממונים חדשים ר רואה בגיוס "היו - תפקיד החברים בהנהלה  .7
וזאת לאור   , התעצמותו של הארגון עליון  התורם לערך 

קבוצות אחרות.                                                    הפעילות שנעשית בנושא ע"י
היו"ר מבקש מכל חברי ההנהלה לעשות מאמץ כביר לגיוס  

ממונים חדשים  לחודש   4-5כל חבר ההנהלה יגייס  בין . ממונים
מטרות שהצבנו לעצמינו  ונשיג את ה  וכך נעצים את הארגון

   לטובת החברים ושלשמם אנו קיימים.
ממנהלת יחסי הציבור החבר דולינסקי יקבל רשימת ממונים  .8

נים של ממונים  בהשגת מספרי הטלפו לה,  ויסייע  ירדן והשיוור 
שעדיין אינם יודעים או מכירים את התרומה החברתית,  

 המקצועית הענקית שהנהלת הארגון עומלת למען חבריה. 
היו"ר ממליץ לקיימה בנתניה עלות האולם  –אסיפה כללית  .9

מזנון האצטדיון  יכול לספק   תובא לידיעת הגזבר. בנתניה 
דאוג לקבל  באחריות איב אופל ל סבירה. ארוחות כשרות בעלות 

 טרינג.  יהצעות נוספות לקי    מספקים   2מ 
החבר ישראל ולדמן  אושר.  –לארגון    ISO 9001אישור תקן   .10

 מטפל בנושא מול מכון התקנים.  עמית כבוד של הארגון, 
  עבור שכר   היועמ"ש הקודם גבה מהארגון - יועץ משפטי   .11

והודיע על התפטרותו עוד בחודש    2020 – 2019בשנים   יושירות 
, הוא התבקש על ידי היו"ר וע"י סגנו יצחק להמשיך  2021ינואר 

 בות אישיות.  בתפקידו אולם הוא סירב מסי 
צים   יוע  3 -הארגון פנה ל , של אייל פלטק   התפטרות ה עקב 
הצעות, עדכון יועבר לחברי ההנהלה עם קבלת   ת לקבל

 ,  ההצעות
והוא מאמין שרונן יצטרף    היו"ר ממליץ על עו"ד רונן וורדי
 בהתנדבות למען הארגון וחבריו. 

  דוברים נוספים  

מבקש שכל הכספים המשולמים למלונות או לאולמות כנסים לא יעברו      יעקב שיבר   –גזבר   .2
אשר   ,דרך קופת הארגון מאחר והדבר מביא לבלבול ועירבוב כספים 

                                                      .   לגרום  לבעיות וחוסר שליטה של הגזברעלול 
 

נבע מרצון בית מלון מתוך כוונה  בטענה שגיוס כספים  היו"ר  מתנגד 
 במידה וההזמנות יתבצעו דרך הארגון.                                        50%לספק הנחה ענקית של 

הכנס האחרון בים     תוצאותרווחים לארגון ראה מאפשר  לגבות הארגון  
סכום כסף שנוצל למטרות חשובות  כגון: השכרת אולמי  המלח הכניס  

הרצאות, כיבוד שהוענק למשתתפים וכן הופעת אומן חושים ואומנים  
 אחרים. 

יוזכר כי על פי תקנון רשם העמותות , התועלת מרווחים שנצברים  
כגון: ימי עיון  נוספים  לממוני הבטיחות בשרותים  חוזרת בארגון  

 ה, סמינרים וכנסים מסובסדים וכו'. נ חינמיים כל הש
חודשים ולאחר       4עד  3למשך מציע ששכירת המשרד בנתניה יהיה  יעקב אליהו    .3

 הכדאיות.  את המשך  ל ע"י הנהלת האירגון ותקופה זו תשק
 מבקש שלקראת הדיון הבא  לקיים דיון מהכנס הממונים בים המלח   איציק סלחג'י הכהן   .4

5.     
  תאים מקצועיים 
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 פארג'   .6
 
 
 

מציע להקים  תא עורכי מבדק במוסדות חינוך כולל הצטרפותם לאירגון 
 ממונה בטיחות.גם לאלו שאינם 

 
קיימים מועמדים שפעילותם בולטת בקבוצות הווטסאפ מוסיף,  היו"ר

  המקצועיות והגדולות במדינה שבניהול היו"ר וקבוצותיו של דן כראדי 
 ואחרים. ומאיר סאיג 

 בקרוב שמותיהם יפורסמו באתר הארגון. 
7.     

 
 סיכום הישיבה  .7

 נמנעים \מתנגדים ביצוע  לו"ז אחראי ביצוע  ביצוע\מטלות לטיפול מס'
    1/7/2021 כל חבר הנהלה    גיוס ממונים    .1

2.      
3.      
4.      
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