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 במשרדו של ציון כראדי 61.2.2.61פרוטוקול מישיבת ועד הארגון שהתקיימה ביום 

 

 דני ייגר, דרור יאיר, זהר ליור, ציון כראדי, איתי ארנון  : נוכחים
 .ברק אריאלי, ערן קיויתי, ירון גרניט :  משקיפים

 

  :סדר היוםעל 
 מדרגות תשלומי דמי חבר. 1

  תזכורת לחברים שלא חידשו חברות. 2

 תזכורת לחברים מבוטחים על אי כיסוי ביטוחי למי שלא חידשו חברות . 3

 י הגזבר"ח כספי ע"דו. 4

 הפעלת ועדות בארגון. 5

 .ש ומענה אישי לפונים ישירות"סיוע היועמ.  6

 גיוס חברים חדשים. 7

 ישת שולחן תצוגה לארגון ביום העיון הקרוברכ. 8

 29.2.16רישום מרוכז של חברי הארגון ליום העיון הקרוב . 9

 תגובה למסמך דרישות של ברק אריאלי  ולמתרחש בתוכנת הטלגרם. 11

 י הארגון"ימי הכשרה לעובדי הדברה ע. 11
 

 מהלך הישיבה והחלטות
 

עד יחסי  משליםהתשלום יהיה במקרה של הצטרפות באמצע השנה . קלנדריתכי תשלום דמי חבר הוא לשנה  הוחלט .1
  ! בלבד  לחלקי שנה תלא תהייה הצטרפו. דמי חבר לשנה שלמה שלאחריה+ סוף השנה 

 

הגזבר . שלא חידשו חברותם 2115אלברט אביב קיבלו על עצמם לבצע טלפונים  לכל החברים בשנת + ערן קיויתי   .2
 .יעביר אליהם רשימות בהתאם

 

 .2116בהתאם לסיכום עם חברת הביטוח לא יחודשו הפוליסות למי שלא חידש חברות לשנת  .3
 .תישלח תזכורת לחברים בנושא. הפוליסה תקפה רק לחברים רשומים בארגון       

 

חייבים  , .בהמחאות דחויות₪  19,111בקופה , ₪ 55,111בחשבון : הגזבר מסר את מצב הקופה לתאריך הישיבה .4
 .₪  17,111לרמת אפעל עבור הכנס השנתי 

 

 : הוחלט על איוש והפעלת הועדות הבאות .5
 (. יודיע לועד כאשר יתבצע ) ר זהר ליור  שיגייס עוד חברים לעזרה "יו   –ועדת החוק החדש   
 .חבר אלברט אביב ,ר דרור יאיר"יו   –ועדת הדרכה ופיתוח  
 .חבר ציון כראדי, ר עמיעז בן חברון"יו   –ועדת אתיקה   
 .ר זהר ליור"יו   –ועדת ביקורת   
 .טימורחבר ארז , ר איתי ארנון"יו  –   ועדת רווחה  
 .ר דני ייגר"יו  –ועדת רישוי תכשירים וציוד   
 .ר יגאל מירב"יו   –ועדת אינטרנט   

 

פניה ישירות . רק דרך הועד, ש של הארגון"החברים מתבקשים להעלות בקשות לעזרה או סוגיות משפטיות אל היועמ .6
 .ד שרון שמואל"ש לא תענה או תעשה בתשלום ישירות בן הפונה לעו"ליועמ

 

י דרור יאיר שהבטיח להוציא נייר עבודה "א גיוס חברים חדשים הקשורה בביצוע מיתוג הארגון נמצאת הבביצוע ענוש .7
 .בימים הקרובים,  לעיון חברי הועד, מסודר

 

החלטה האם להציב עמדת תצוגה של הארגון ביום העיון הקרוב תתקבל לאחר קבלת הפרטים והעלות מקבלן הביצוע  .8
 .המארגנת ומבצעת את יום העיון למדבירים , מוקד מדבירים –ברת טלדור ח -ס "של המשרד להגה

 

 .1516657744המעוניינים להרשם במרוכז ליום העיון הקרוב יפנו לדרור יאיר בטלפון   .9
 

 כולל המסמך המקורי, ב בנפרד"התגובה למסמך של ברק אריאלי רצ .11
 

 .ותהקרוב ותבישיבידון , זהר ליור יכין נייר עמדה של ועד הארגון בנושא ימי הכשרה לעובדי הדברה .11
 

חברים המעוניינים  להיות נוכחים .  13:11במשרדו של דרור יאיר בשעה  8.3.2116ישיבת הועד הקרובה נקבעה לתאריך 
 .מבעוד מועד, הארגון איתי ארנון אל מזכיר, מוזמנים לשלוח בקשה בכתב כולל הנושאים המבוקשים לדיון

 
 איתי ארנון: רשם
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