
 

 

 21.1.2018פרוטוקול ישיבת ועד 

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

על עבודת ועד הארגון בקדנציה  פגישת עבודה ראשונה שבה הייתה בעיקר סקירה של נתן פלהיים

 .האחרונה

 במהלך הימים הקרובים, ייערך דו"ח מסכם על המצב הכספי של הארגון. –נושא כספי 

 –נושא פתיחת חשבון בנק חדש והעברתו מבנק הדואר, נושא הדו"ח יקדם את המהלך  -חשבון בנק 

 איתי ארנון ואיתי משה התבקשו להוביל את המהלך.

לשעת עבודה  ₪ 450"ד סהר פינטו הנו היועץ המשפטי של הארגון. עלות העסקתו הנו עו –יועץ משפטי 

 לחתימה על מסמכים. ₪ 150וכן 

 .ומגיע למזכירת הארגון  irgunhamadbirim@gmail.comכתובת המייל של הארגון הנה  –כתובת המייל 

שעות  30 – כהגב' נועה גדליה מתפקדת בתפקיד מזכירת הארגון ומועסקת לעת עתה  –מזכירת הארגון 

. ועד הארגון משבח את עבודתה ומרוצה מתוצאות עמלה. חוזה העסקתה מסתיים בחודש מרץ בחודש

 וועד הארגון בוחן את האפשרויות השונות.

 Customer Relationshipניהול קשרי לקוחות ) - CRMקיים אתר לארגון  –אתר ניהול לקוחות 

Management) .זאת על מנת לשפר את השירות לחברים , 

 לשנה שמסתיימת בדצמבר.  ₪ 600הוסכם לעת עתה שדמי החבר השנתיים יעמדו על  –דמי חבר 

 השתתפות באירועי הארגון עלות סטטוס

 למשך שנת החברותחינם   ₪ 600 חבר מלא

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

 מעלות הפעילות 50%  ₪ 100 חבר בסיסי

 תשלום מלא ממחיר הפעילות  ₪ 0 אחר

 .31.12.2018נכון להיום, תקופת החברות הנה עד לתאריך  –תקופת החברות 

  –נושאים שנמצאים בעבודת הארגון 

המשרד מבין שבלי  מטעם המשרד להגנת הסביבה. רשמייםנושא ההכשרות המוכרות כימי עיון  .1

שיתוף פעולה יהיה לו קשה לקדם בצורה מלאה. לפיכך, מאחר והארגון הרים את הכפפה, קיים 

 שיתוף פעולה מטעם המשרד. הועד יפעל לחזק אותו.

יבה אין את היכולת לשנות כרגע למשרד להגנת הסב חוק המדברים והתקנת התקנות בעקבותיו. .2

את החוק כלשונו. הם גם לא חושבים שצריך. הם כן מבינים שבכתיבת התקנות הנלוות לחוק, ניתן 

 לקדם את "העמק השווה" בין החוק לבין עמדת הארגון.
 בניית תקנון מעודכן בהתאם לחוק ובהתאם לצורכי הארגון. .3

ברק סקר את נוהלי ההשתתפות ביום העיון תוך דגשים על נוהל הרישום.  –יום עיון טרמיטים באשקלון 

 הוחלט על פרסום הנוהל והרשימות באמצעות פורום הארגון בטלגרם.

גל הציע לפתוח ערוץ דיווח בטלגרם בצורת כלי חד כיווני וזאת על מנת לאפשר  –אמצעי תקשורת 

 יד את החברים בדיון רב שיח. הערוץ יוקם מיידית.עידכונים חשובים, פרסום פרוטוקולים וכו' מבלי להטר

במשרדי חברת "אדמה". הוחלט שהישיבה תהיה  4.2.2018נקבעה פגישת עבודה נוספת לתאריך 

 בדלתיים סגורות על מנת לקדם את נושא חלוקת האחריות בין חברי הועד.

 יותר מעשים! –פחות דיבורים 

 

 ערך: גל כהן
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