פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  11א' מתאריך 31/01/2018
נוכחים  :צביקה ליבוביץ – יו"ר ראש
לימור חושן – ס.יו"ר ומזכירה
דוד פייג – גזבר
ירון חי – יו"ר דרום
יצחק ס .הכהן – יו"ר ועדת הדרכה
זלמן שוסטר – מקצועי
יהודה פוזנר – יו"ר צפון
חיים ויין – חבר ועדת ביקורת
יותם ארד  -חבר ועדת ביקורת
חיים ששון  -חבר ועדת ביקורת
לא נוכחים:
יוני אוחיון – יו"ר ועדת חברים
אפרים קידר – יו"ר מרכז וירושלים
ראובן וולמרק -בית הדין
אלי לוי -בית הדין

מס'
1

נושא
צביקה ליבוביץ יו"ר הארגון:
הוד לק מונה לרכז בוועדות המקצועיות.
אירועים המוניים ,נשלח מכתב לשר ,כרגע אין
הכרעה.
צביקה ודוד פגשו את רואה החשבון לקבל תמונה
ברורה לגבי המצב הכלכלי של הארגון.
ניתן להגיש מנהל תקין לשנת  ,2018כל הטפסים
הרלוונטיים מולאו.
סמינר אילת-
כרגע סגרו  126חדרים.
מנהל נמל תעופה אילת -רמון יתלווה לסיור ביום
שישי.

בעד
7

נגד
-

החלטה

במהלך הסמינר חשוב שתהיה עמדה של המשרד
בכדי לתת מענה משרדי.
חשוב לוודא שמי שנכנס להרצאה נשאר עד סופה
ולא רק חותם והולך.
דוד פייג אחראי על תמיכה טכנית במהלך הסמינר.
בסמינר אילת ישנם  2חדרים חינם ,צביקה מבקש לתת
חדר אחד למזכירות וחדר שני להעלות להגרלה בין
משתתפי הכנס .מי שינהל את ההגרלה יהיה אחד מחברי
הארגון.

2

לימור חושן:
לאחר בדיקת הנתונים ימי העיון והקורסים עד היום גרמו
להפסדים .לימור עובדת עכשיו על מציאת מרצים טובים
ומקצועיים אך עם זאת לא יקרים .בנוסף ,מהיום לא יהיה
יום עיון שיעלה פחות מ.₪ 200
יש קושי לתת תוכנית שנתית מוכנה מראש מכיוון
שחשוב לנו להקשיב למה שקורה בשטח.
הייתה ישיבה עם הצבא לראות כיצד משלבים אותם בימי
העיון ,יש חשיבות רבה לנושא.
נושא האוכל בימי העיון מייקר מאוד את היום ,יש לשקול
להגיש כריכים בלבד.
קיבלנו בקשה לפרסם מודעות דרושים ומחפשי עבודה
באתר הארגון .חשוב שהממונה המפרסם יציג אישור
כשירות ושיהיה חבר בארגון

מפעלים שונים פונים אלינו בבקשה להצעה על העברת
קורסים במפעל.
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יהודה פונזר:
חשוב שהייעוץ המשפטי יהיה שותף בישיבות ההנהלה.
לא פורסמו חוות דעת ולכן פנה לועדת הביקורת לגבי מינוי
חברי הנהלה.
יש לשים לב שתאים מקצועיים לא חידשו חוזים ,לא
חברים ולא שילמו.
יש להחזיר כסף למי ששילם על השתלמות ענפית
חשמל.
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חדר 1
יועמד
לרשות
המזכירות,
חדר שני
יועמד
להגרלה.

יפורסמו
באתר
מודעות
דרושים
ומחפשי
עבודה
לא יועברו
דרכנו
קורסים
במפעלים
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יש לטפל בארבעת הימים שחייבים על קורס נגישות
.2016
יצחק ס.הכהן:
בתקופה האחרונה נתקל בהמון שאלות מדוע להרשם
כחברים אצלנו בארגון ,חשוב לעשות בדיקה מה עונים
להם ,מה הערך המוסף של ארגוננו.
ירון חי:
מעוניין לדעת מה קורה במאזן הכספים ובכמות הממונים
בארגון היום.
זלמן שוסטר:
מבקש שבימי עיון יתנו זמן להצגת הארגון ועדכון במה
שקורה.
מה שקורה כרגע בועדות ההסמכה הוא הפקרות .מכללות
פונות עם נציגים וסוגרות דברים.
צביקה מבקש להוציא מכתב למכללות בנושא.
ועדת הביקורת:
הועדה מעוניינת לעזור בארגון ולא רק לבקר.
מבקשים שכל אחד יעשה את תפקידו כראוי.
מבקשים להתחיל לעבוד על תוכנית שנתית.
מבקשים להכין ספר עבודה מסודר ,ניתן לעשות זאת על
סמך הקודם.
חשוב לעשות איסוף חובות לארגון.
הביקורת תתחיל אחרי סמינר אילת.
יעקוב ברנשטיין:
רינה ביקשה לפרסם שמחפשים לה מחליף .כולם
מסכימים לפרסם באתר.
קרן מנוף משווקת תוכנה לניהול סיכונים.
צביקה מסכם:
מבקש לאשר את פרוטוקול .10
מבקש לאשר את יעקוב ברנשטיין שיהיה רכז שני של יו"ר
הארגון.
מבקש לחתום על כל המסמכים שחולקו היום בישיבה
ועדת הביקורת מבקשת להוציא מכתב ליהודה פוזנר שאין
לו סמכות להוציא מכתבים בשם הארגון.
הישיבה הבאה תתקיים ב6.3.18

