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 .באיירפורסט סיטי  "אדמה"' חבמשרדי ב 70.85.7872בתאריך  התקיימהש ישיבת ועד מ  פרוטוקול
 
 :נוכחים 

 ר הארגון"יו –לוגסי אלי  .1
 מזכיר הארגון  –נתן פלהיים  .2
 חבר ועד –יובל ששון  .3
 חבר ועד –משה איתי  .4
 . בן חברון זעעמי, ברק אריאל  –ועדת ביקורת  חברי .5
 .ד לירן עילם "עו .6
 .שרון שינה –הכשרות ר ועדת הדרכות ו"יו .7
 ( .גון חבר אר -לשעבר " מכתשים"חברת " )אדמה"מר רפי חפץ מחברת  .8
 .טל וינברג –ר ועדת פרסום "יו .9

 
 :להלן תמצית סיכום הישיבה

 החליט להפסיק אתשמואל ש של הארגון מר שרון "ד לירן עילם הציג בפני הועד והאורחים את העובדה שהיועמ"עו
ד לירן זומן "שמחייב את הארגון למצוא חלופה ראויה ולכן עו דברשנות פעילות  7פעילותו בארגון המדבירים לאחר 

ר הועדה שאמורה לפעול "את האפשרות שישמש כיועץ משפטי עתידי וזאת בנוסף לבקשתנו שיתמנה ליולבדוק  כדי
זו יצורפו שני חברי ארגון נוספים מר אלי כהן  השבוועד צוין בפני מר לירן .בהכנת התקנות  הס"מול המשרד להג

 . לשמש בתפקיד זה המשמש כדובר הארגון ומר עמוס לביא שצורף זה עתה לארגון ובעל הכישורים הטובים ביותר 
 

 :ד לירן לפנייתנו"התייחסותו של עו
, חלטות טכניות המשלבים לא רק  יוניםלירן הבהיר שהפעילות המתבקשת מחייבת השקעה רבה בהכנות לקראת ד

אלא גם החלטות משפטיות ולכן אין באפשרותו לקבל החלטה בישיבה זו ועל הועד להעביר אליו בהקדם את 
 :המסמכים הבאים 

 

 .תעודת רישום העמותה בפנקס העמותות .1
 .אם קיים –אישור ניהול תקין  .2
 .תקנון העמותה חתום .3
 (.אימייל+ טלפון + תפקיד+ שם)שי הועדות השונות פרטי חברי הועד ורא .4
 .ד שרון"מסמכי התקשרות של הארגון מול עו .5
 .ד שרון"פרטי התקשרות מול עו .6

 

 .עברת המסמכיםהנתן פלהיים אחריות ב
 

עם  ר הארגון הציג בפני הועד את התוכנית השנתית שגובשה בישיבה מקדימה"יו :טל ויינברג ר ועדת הפרסום "יו
עשוי למנף את הארגון אל על בתנאי שנגלה  "קוטיקולה"מידעון את צוין בפני הועד המכהן שטל המנהל . טל

 .מעורבות שותפת בתדירות של אחת לשבוע לפחות 
 

וב ארגון המדבירים והדגיש שלשם כך יש טל הציג את חשיבות הפצת העיתון תוך שיל  :התייחסות של טל ויינברג
אך עם , הבמה שהמידעון עשוי לתת לארגון הוא בעל משמעות רבה מאוד   .ו באופן שוטףלהכין מאמרים שישולב

 .זאת נדרשת מעורבות גדולה של הארגון על מנת שניתן להגשים מטלה זו 
 

המידעון מקצועי והשאיפה היא להפוך אותו למידעון של ארגון , כל הדרישות של טל לגיטימיות  :התייחסותו של נתן
 .המדבירים 

 

המידעון הגיע להצלחה רבה מאז ההוצאה לאור הראשונית לפני שנתיים וחצי וזה אמצעי  :ברקר ועדת ביקורת "יו
אך עם זאת פרסום של הארגון בתדירות של אחת לשבוע אינה מעשית ויש לעבור לפרסום , שיווקי מדהים לארגון 

 .חודשי 
 

 .יועברו אליו באופן שוטף כתבותו חומרוד מול טל על מנת שר הארגון לקח על עצמו לעב"יו :ר הארגון "התייחסות יו
 

             /..2 
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 :שרון שינה–הדרכה והכשרות 
מר שרון שינה הציג את חזונו בתחום ההדרכות וההכשרות ואף הציג נייר עבודה מפורט הכולל תוכניות עתידיות 

 .'שונים וכו השתלמויות וקורסים מסוגים, לקידום הארגון בתחום ההכשרות הכולל קורסי מדבירים 
באור יהודה וצוין שערב זה הוא כולו תחת חסות  12/6/17שרון הציג את התוכנית להשתלמות האמורה להתקיים ב

 .₪  33של ארגון המדבירים ומדבירים שאינם חברי ארגון רשאים להשתתף בעלות של 
בערב זה ישולב ,  2/7/17מתוכנן ערב נוסף למדבירים הממוקמים בצפון בתאריך , בנוסף להשתלמות המתוכננת 

 .ח "תן את הדגשים הבטיחותיים בכל הקשור להדברות בסביבה שבה מצויים בעיר דלרוקה שי"ד
שרון הציג רעיונות רבים במסגרתם יבוצעו השתלמויות נוספות בנושא חיות בר בראשות יותם מרשות הגנים 

 .הלאומיים 
 

תעודות המעידות על ההכשרות של  2ס יקבל תעודת משתתף במטרה לצבור הציע שכל משתתף בקור משה איתי
 .הארגון

 

 :ר"סיכום יו
הועד מאוד מעריך את פעילותו של שרון שינה והתוכנית שהוגשה בעלת משקל ולכן ישיבת ועד מלאה תוגש לדיון 

פורמה המתוכננת בארגון ישיבה זו תתקיים תוך מספר שבועות ותהיה חלק אינטגרלי של הר .בנייר העבודה שהוכן
 .המדבירים 

 

 :נושאים כללים
מבקש להעביר את חשבון הבנק  .מבקש לשנות את התקנון כך שחברי ועד יוכלו לשנות סעיפים של התקנון :נתן 

 .ד בקרבת מקום .מבקש להשכיר ת  .מבנק הדואר לבנק לאומי
 

 .לגייס חברים חדשיםאך למרות הכל ישנו קושי , מציין שהארגון נמצא בתנופה : ברק  
 

 (ההצעה תישקל ).מציע שדובר הארגון מר אלי כהן ישתתף בישיבות של הארגון  :שרון  
 

 (נדחתה למועד אחר  ההצעדיון ב). א"כלניהול עבודת הארגון בעיקר בתחום  CRMמציע לרכוש את תוכנת : נתן  
  

 :סיכום
ברור לכולנו שאנו בתחילת הדרך ונדרשים , אל ברצוני להודות לכל חברי הארגון הפועלים לקידום מדבירי ישר

. אך עם זאת בזכות פעילותם של הועדות ניתן לראות את האור בקצה המנהרה , מאמצים רבים להשגת המטרה 
 .בישיבה הקרובה יחולו הדיונים ברפורמה המתוכננת והיא תוקדש כל כולה לנושא זה 

 

 –רשותנו את חדר הישיבות של החברה שכלל אירוח חם שהעמיד ל "אדמה"רפי חפץ מחברת ברצוני להודות ל
 ! יישר כוח 
 
 ר ארגון המדבירים"יו  - ילוגסי אלרשם    
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