
 

 

 4.2.2018פרוטוקול ישיבת ועד 

 , ברק אריאלי, גל כהן.נתן פלהיים, רפי חפץ, בועז קייזרמן: נוכחים. משרדי חברת "אדמה": מקום

 פגישת עבודה של ועד הארגון:

ארגון ימי העיון, נהלים, שיתופי פעולה, הוצאות צפויות ועוד. ברק אריאלי סקר את העבודה על  – ימי עיון

יידע את חברי הועד אודות הגישה החדשה של אנשי המשרד להגנת הסביבה לעניין פעילות הארגון 

 .ואיתה מחמאות על יום העיון שנערך באשקלון

סוכם שהארגון יפיק הנושא נבדק לעומק כולל עלויות ועניינים טכניים.  – הפקת תעודות חבר ארגון

 תעודה לכל חבר. סוכם על תקציב לנושא שאושר פה אחד.

 , להלן המחירים שסוכמו לדמי החבר:בהמשך לפגישה הקודמת –דמי חבר 

 השתתפות באירועי הארגון עלות סטטוס

 חינם למשך שנת החברות ₪ 600 חבר מלא

 עד תום שנתו הראשונהחינם  ₪ 100 )מרגע הוצאת הרישיון למשך שנה אחת(מדביר חדש 

 מעלות הפעילות 50% ₪ 100 חבר בסיסי

 תשלום מלא ממחיר הפעילות ₪ 0 אחר

 

 נכון להיום, תקופת החברות הנה לשנה מיום ההצטרפות. –תקופת החברות 

נושא החלפת בנק ונושא אפשרות לסליקה בכרטיסי אשראי עדיין נמצאים בבדיקה על  –ניהול חשבון בנק 

ידי צוות הארגון. מקווים מאוד שגם אם החשבון יישאר בבנק הדואר, נוכל לבצע סליקה ולגבות את דמי 

 החבר ותשלומים אחרים בכ.אשראי. 

השתתפות בהוצאות דלק לצורכי תפעול וקיום פגישות נושא  –התנהלות הועד והפעילים הנוספים 

  שיבנה תקציב עבור שנת העבודההקשורות לפעילות הארגון, ייבחנו בתקופה הקרובה וידון שוב לאחר 

2018. 

יממש את התקציב בפעילויות . הועד  ₪ 120,000 –בקופת הארגון נצברו כ  –תקציב בקופת הארגון 

 . דו"ח מפורט יועבר במסמך נוסף.2018לטובת החברים במהלך שנת 

מציגים שירצו להציג בימי העיון שמקיים הארגון, יוכלו לקבל הצעת מחיר  – נוהל מציגים בתערוכות

וגבל תצוגות ובתצוגה החמישית יהיו פטורים מתשלום. כמו כן, י 4משתלמת של התחייבות מצדם להצגת 

כמו כן, הארגון מבקש להקל ולאפשר למציגים קטנים במה.  עמדות )שולחנות( בלבד. 2המציג למקסימום 

 לפיכך, יוצג הנוהל הבא:

פריטים, יוכל לשתף פעולה עם מציג נוסף כמוהו ולחלוק עמדת מכירה אחת. התשלום  2מציג של עד 

קטלוגים וכו'. כמו כן, בכל אירוע, תהיה רק פריטים/ספרים/ 4יחולק ביניהם. סה"כ תצוגה למקסימום עד 

 עמדה אחת שכזו.

  –הקמת והפעלת וועדות 

 להקים את הוועדה ולפעול לאיוש שאר המקומות.נבחרו מר אלי לוגסי ומר דרור מיכאלי –ועדת ביקורת 

להמשיך ולנהל את גזברות הארגון. מר אלי לוגסי נבחר להיות מורשה נבחר מר איתי משה –גזברות 

 החתימה השני.



 

לעמוד בראש הוועדה. שלום ימנה חברים נוספים ויצק תוכן לאופי נבחר מר שלום לוי –ועדת הרווחה 

 הוועדה ולתחום אחריותה.

לעמוד בראש הוועדה. אלי ימנה חברים נוספים ויצק תוכן לאופי נבחר מר אלי כהן  –ועדת הטבות 

קשר עם חברת ישראכרט לבניית שיתוף פעולה  הוועדה ולתחום אחריותה. כרגע עוסקת הועדה בקשירת

 שייטיב עם חברי הארגון.

 לעמוד בראש הוועדה. רפי ימנה חברים נוספים ויצק תוכן לאופינבחר מר רפי חפץ  –ועדת הכשרות 

בנוסף, בימים אלו נבחן שיתוף הפעולה מול שרון שינה כרכז קורסים בתחום  הוועדה ולתחום אחריותה.

 היה סיכום, יפורסם בהמשך.ההדברה ובמידה וי

חברים נוספים למחלקת הדוברות שתעסוק  2גל ימנה  לשמש כדובר הארגון.נבחר מר גל כהן  –דוברות 

כמו כן, תעסוק בתפעול דף הפייסבוק ורשת הטלגרם של  גם במיתוג הארגון והקמת יחסי ציבור לארגון.

 הארגון.

 נבחר להקים את הועדה שתעסוק בכתיבת תקן הדברה רשמי. מר בועז קייזרמן –ועדת תקן הדברה 

 רפי חפץמר נתן פלהיים נבחר לעמוד בראש הנציגות יחד עם מר  – ועדה מייצגת מול המשרד להגנה"ס

 ומר עמוס לביא.

הגב' נועה גדליה, ממשיכה איתנו גם לאחר חודש מרץ. בהזדמנות זו מודה הועד על  –מזכירת הארגון 

 של נועה. חיזקי ואימצי.עשייה מדהימה 

מר ברק אריאלי נבחר פה אחד לעמוד בראש הארגון ולהוביל אותו בקדנציה  –יושב ראש הארגון 

 הקרובה.

מר יגאל מירב ימשיך בפעילותו הנאמנה ויתפעל את אתר הארגון. האתר יעבור ריענון  –אינטרנט  ועדת

 ר.ויבוצעו פעולות נרחבות להפוך אותו לנגיש ואטרקטיבי יות

נפתח ערוץ הארגון בטלגרם. כלי חד כיווני וזאת על מנת לאפשר עדכונים חשובים,  –אמצעי תקשורת 

פרסום פרוטוקולים וכו' מבלי להטריד את החברים בדיון רב שיח. החברים נדרשים להצטרף אליו על מנת 

 להישאר מעודכנים.

במשרדי חברת "אדמה". הוחלט שהישיבה תהיה  18.2.2018נקבעה פגישת עבודה נוספת לתאריך 

 פתוחה למשקיפים וחברי הארגון מוזמנים לקחת חלק בישיבה.

 .יש לתאם את הגעתכם מבעוד מועד

 

 יותר מעשים! –פחות דיבורים 

 

 

 ערך: גל כהן

 


