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.  ברמת אפעל07.03.12פרוטוקול ישיבת ועד שנערכה בתאריך 
 

. ארז טימור, דני ייגר, אלי לוגסי, בועז קייזרמן, איתי ארנון– נוכחים 

. עמיעז בן חברון– משקיפים 
. איתי ארנון– מנהל ישיבה 

 

: נושא הדיון
. (הרצאתו של בועז קייזרמן באחד מימי העיון)ס "ימי עיון הגנה .1
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ס לגבי הכרה בימי "סוכם בשנה שעברה על שיתוף פעולה עם המשרד להגנה : אלי לוגסי .1

. העיון של הארגון אך עד היום לא הגיע כל מסמך כתוב

לא ייתכן שייפנו אל בועז באופן –  (ס"הגנה)לגבי הרצאתו של בועז קייזרמן ביום העיון הקרוב  
. (מבלי שעבר דרכנו)אישי  והוא יגיב בשיתוף פעולה 

. ממליץ לקיים את יום העיון עם פרמטרים שקשורים בארגון המדבירים
. ס בנושא"ממליץ כן לשתף פעולה ובהמשך גם לקבוע פגישה עם הגנה

 

. ס" לאור ניסיון העבר לא ניתן לשתף פיולה עם הגנה:דני ייגר
. לא ייתכן שייפנו ישירות אל בועז קייזרמן בנושא ההרצאה ויתעלמו מהארגון

. יש לפנות במכתב אל חברי הארגון ואל המציגים השונים בימי העיון ולנסות למנוע השתתפותם

. בועז חצה קו אדום בכך שהסכים להרצות ועוד מבלי להיוועץ בנו
". גם אני הפסקתי הרצאות במשלב לאחר שהוחלט שכך יהיה" 
 

.  ימי העיון נקבעו ללא כל חשיבה ונעשים כדי לצאת ידי חובה:ארז
ממליץ לא לצאת למלחמה אך יש להבין שאם בועז ישתף , חובה עלינו להיעזר בייעוץ משפטי

. (דבר אליו אנו שואפים)ס לא יכירו בימי העיון שלנו "פעולה עם הגנה

. מסכים עם בועז שיש לשתף פעולה
 
 

 לא מקבל את דרכו של בועז וחושב שמחובתו לפנות אל ועד הארגון ולהציג את בקשת :איתי
. ס בנושא הרצאתו בטרם הביע הסכמה"הגנה

מקבל את רצונו ושאיפתו בנושא הרצאה ומבין שהדברים נעשים באופן מקצועי וערכי בלבד אך 

. יש בעייתיות בנושא
. (ס"הגנה) ממליץ על הוצאת מכתב לחברי הארגון ולמציגים בדבר אי השתתפותם בימי העיון 
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.  נושא ארגון המדבירים חשוב לי במקביל לענייני האישיים ומכבד את חברי הוועד:בועז

. מתנצל על ההתנהלות בנושא ההרצאה אך מצפה לה ושואף לכך

.  מרגיש אחריות כלפי הארגון ולא מעוניין להיגרר למלחמה, מציע פעילות בשיקול דעת
.  ימי עיון, ס בנושא ידע "חושב שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו מבלי קשר להגנה

. (ס"הגנה)אין טעם בלחימה מול גוף כזה 

 
אך היא , ס על הבעייתיות שבימי העיון "הסברתי להילה מהגנה, חשוב לי להרצות ולתרום בידע 

. לא הבינה את כוונתנו

ואת )על שיתוף פעולה והצגת ההרצאה בשילוב עם ארגון המדבירים , ממליץ על קיום ימי העיון
. (יום העיון בכלל

 

נגד מלחמה אלא שיתוף פעולה ואין מקום לתת לבועז להרגיש לא טוב עם ,  בעד בועז-עמיעז
. דרכו

 

-    הוחלט2 מול 3 בהצבעה של :סיכום
 

יציג בפני ועד הארגון , בועז יכין סיכום דברים בנושא עמדת ארגון המדבירים בנושא ימי העיון .א
מכאן נתקדם לדרך חדשה עם הנהלה  .עם הדברים (ס"הגנה)ולאחר אישורנו יפנה להילה 

 .חדשה

 .(י יגאל"ע)מכתב סיכום יוכן לחברי הארגון  .ב
 .יוכנו דגלונים לכל משתתף עם סמל הארגון ושם המשתתף יחד עם תג– בימי העיון  .ג
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. תיקונים' תכנית העבודה אושרה לאחר מס

. ב קבוע"ד שילווה את הארגון ע"על איתי ארנון לדאוג להצעת מחיר מעו

. תכנים וממלאי תפקידים יופיעו בהמשך
 .יידרש שיתוף פעולה של חברי הארגון בועדות השונות

 

 

 

 


