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 פרוטוקול 

 21.3.2.32מישיבת ועדת חריגים שהתקיימה ביום 

 .בעניין חברות בארגון של מר גל כהן ומועמדותו לבחירות לועד הארגון באסיפה הקרובה

 

גזבר ) ולאחר ששמעה את כל הצדדים לעניין ( ב "רצ) ל בנושא "לאחר שקראה הועדה את חילופי הדוא

 :הגיעה להחלטה כדלקמן( גל כהן , ד ארז טימורחבר הוע, חבר הועד אלי לוגסי, הארגון

 

  7877מר גל כהן ישלם את דמי חברותו בארגון לשנת  .3

 (כנדרש כתנאי סף להציג מועמדות לבחירה )   2.32מר גל כהן ישלם את דמי חברותו לשנת  .2

 .התשלום יבוצע מידית והמחאות בהתאם ישלחו לגזבר הארגון .1

 ן לדף המועמדים המופיע באתר הארגוןח של גל כה"מנהל האתר יחזיר את קו .4

 .ל לחברי הארגון על הוספתגל כהן לרשימת המועדים לבחירה"מנהל האתר יוציא הודעת דוא .5

 

 .רואה את העניין מיושב ופתור ובא על סיומו המוצלח בהסכמת כל הצדדים ואנ

 

 רשם

 ר ועדת חריגים "יגאל מירב יו
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From: Agrotal [mailto:agrotal@inter.net.il]  

Sent: Monday, January 16, 2012 8:48 PM 
 
 

 ,לבועז שלום
להלן העובדות בהקשר למחלוקת בנושא חברותו של גל , ובתור גזבר הארגון, בהמשך להתכתבותך עם גל

וזאת על סמך המחאה " רימי"גל הייה רשום כחבר בארגון בתקופת עבודתו בחברת . ון המדביריםגבאר
באם הם ישלמו ( רימי)עם מעסיקו ( לדבריו)שאותה גל ביקש לא להפקיד עד לבירור אישית שקבלתי ממנו 
 .לפחות כך הבינותי את רוח הדברים)עבורו את דמי החבר 

 .גל בקשני להחזיר לו את ההמחאה וכך עשיתי( בסיור בבית יהושוע)כעבור מספר חודשים 
 .רגוןמאז ועד היום לא קבלתי כל תשלום מגל בעבור דמי החברות בא

הבעלים של )הוא בעבור רועי נעים ( ח שהוא תעריף של עצמאי"ש ..3,2)התשלום היחידי שכן קבלתי 

 .וסף לרשימת חברי הארגוןתומשהתשלום התקבל רועי ה  RPC )חברת
אינני מבין על סמך מה גל טוען שהוא נמנה בין חברי הארגון שהרי תשלום דמי החבר היא הפעולה היחידה 

 .ואת זאת גל לא עשה שמזכה בחברות
שלא יובן בטעות שיש כאן ניסיון כלשהו לניגוח כי ממש לא כך הדברים עומדים אך מצד שני כללי המשחק 

 .וחבל ,היו ברורים וגל לא עמד בהם

 .אני כמו כל חברי הארגון יותר מנשמח אם גל יצטרף לארגון ויקח חלק פעיל בו
 ,בתודה מראש לכולכם ממני

 דני ייגר
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 קייזרמן שרותי הדברה : מאת 

 Monday, January 16, 2012 17:04 :תאריך
  

 גל ידידי 
 חבר או לא חבר אתה  , לדעתי השורה התחתונה היא הקובעת  , קראתי לעמוק את הצעתך ואני לא מסכים איתה

ח מה גם שיש לו את האופציה לשלם "ש ..0! לדעתי אדם שעובד בהדברה יכול להרשות לעצמו להשקיע בעצמו

ולומר אין לי אפשרות לשלם ( שעד כמה שאני זוכר היא קיימת)או לפנות לועדת חריגים  שכיר במידה והוא "ש ..4
 כסף ז לא הבעיה ובמקרה זה אם יקרה אני מניח שיתקבל בהבנה כך שלדעתי

בין חברי   שהוא מעוניין במידה ויבחר לגרום לבידול 2.32חבר הועד ארז טימור כתב במצע שלו לשנת  -נוסף 

האירגון לכאלה שאינם חברי אירגון ואני מקווה מאוד שהוא יעמוד במשימה שלקח על עצמו ובמידה ואני אבחר אני 
 בנושאים אחריםאסייע לו ככל שיבקש ממני בנושא זה וכמובן גם 

על עצמו עוד משימות כי יש מצב שהעניין הזה מתהווה  ני חושב שזה תחילתו של הבידול כך שאני מציע שארז יקחא
 כבר עכשיו 

 .משתתפים ני מניח שיום העיון ובחירות יעברו בהצלחה בכל כמות של 

 מתממשת כמעט במלואה כך שבפועל בקשתך לשלם ולהצביע, כמה שאני זוכר גם ביום העיון אפשר להרשם 
מדובר במקור פרנסתו של כל מדביר  , יש הרבה מעבר לשי ולארוחת צהריים (ובחברות)עתי בהשתתפות לד

והם )כך שבפועל יש כאלה  גם של אלה שמשום מה לא לקחים חלק בנטל ומצטרפים כחברים , במדינת ישראל
 ולוקחים אחריות וממנים להם מדי יוםחברים שכן מבינים  .0-.0שנהנים מארוחות חינם שאותם ( רבים

 אתה מוזמן לקפה...כרגיל

   ובלי קשר לזה אני מקווה שהשנה גם אתה תהיה חבר באירגון המדבירים 
 

 


