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 26/02/2011           פרוטוקול
    

 בחיפה מ"מושקוביץ ובניו בע.י אבמשרד 23.2.11שהתקיימה ביון גון רעד האומישיבת 
 

 איתי משה, רז טימורא, בועז קייזקמן, אלי לוגסי, דני ייגר : נוכחים
 .מוני נהוראי, גל כהן, יגאל מירב   :משקיפים

 
 :על סדר היום

 בדיקת אפשרות לשכור שרותי קידום-אתר אינטרנט .1
 הטבות /פרסומים/תוכן האתר .2
 אישור המלצה– הארגוןועדות  .3
 אישור המלצה-תקנון .4
 

יש צורך במזכיר חיצוני ל כל המשתמע מכך ר ע"יש קושי בהתנהלות ללא יופותח את הישיבה אלי לוגסי באומרו כי אכן 
ואף מציין כי קיים שיחה עם האחרון וארייה מוכן לבצע תפקיד זה  כהצעה את שמו של ארייה  וייסמן ומעלה

ולא ,שהוא מקצועי יותר {רוגתקה}מתנגד להצעה בטענה שיש אדם ראוי שנפגש עם הנציגים, קייזרמןבועז  ,בהתנדבות
 .שמבצעים את המוטל עליהם בהתנדבותניתן לדרוש יותר מדי מאנשים 

 :הבעיה מתחלקת לשניים, יגאל מירב
 מצב נתוןההמישור הכספי שהוא ברור ו .1
 בודה בהנחה שמנטרלים את הגיוס שזהאין מספיק ע–עדיין לא נמצא מועמד ראוי ומה שגם אין מספיק חברים  .2

 .והתכופה  תהעכשווי העבודה שלנו
ברורים  יהיותפקיד בהתנדבות ובתנאי שעלות האחזקה החודשית וההוצאות לוייסמן לא מתנגד לגייס את ארייה , יגאל

 .ומוסכמים מראש שהצטרף קודם לכן כחבר
אך מבקש שהחברים ישימו לב כי הנושא הנידון לא בתוכנית להיום הצעות למועמדים לתפקיד ,מסכים עם לוגסי , איתי

 אלי לוגסי או דני יגר אחד החברים חושב כי יהיה נכון עם  אך ,זה  יאספו ויבחנו במועד מתאים על ידי נציגים מוסכמים
מופיע  טבאינטרנעדיין :לדוגמא, וידאגו להשלמת המשימות שרשמות מדי שבוע,את תפקיד ההנהגהעל עצמם  וייקח

תנה ינ,התחיל תהליך}בר שהיה אמור להיות מוסר לפני חודש וחציד, אתר מסחרי תחת החיפוש של ארגון המדבירים
 {א הושלמה המשימההסכמה ול

 
 :תפקידי האתר

 .אתר הבית של כלל המדבירים .1
 .לקדם את החברים בארגון על פני מדבירים אחרים שאינם חברים בארגון..2
 .כלי עבודה ועזרה מקצועית לחברים בארגון..3
 .תקשורת בין החברים..4
 .פרסום הפעילות של הארגון..5
 מקור הכנסה וגיוסץ. .6
 

 . האכסון ערן משלם היום על:יגאל
צריך להתחיל לנהל את הארגון ואת האתר באופן עצמאי ושקיפות מלאה של כל ההוצאות ולהפסיק להתנהל : איתי

 כפושטי יד וקבצנים
 

 בוצע במקוםהדבר  -.ניזם ומחלוקות מיותרותוגנטהוחלט להסיר את נותני ההנחות מהאתר בכדי לא לעורר א
 .נהל האתרלשלוח מאמרים וכל סיכום פגישה וכתבות ליגאל מקריאה לכל החברים 

 .אחת לשבועיים מנהל האתר יפיץ תכנים ודפי קשר לחברים למיסוד הארגון הודעות חשובות ניתן להפיץ בדרך זו
תייחסת למערכת ניהול החברים הצעה כתובה וברורה המסדירה את ההתקשרות  עם ערן מטיס ומ תקבלב יטפליגאל 

. 
יה מגברת שביתה ניזוק כתוצאה מפעולת הדברה שביצע מדביר שאינו לוגסי מביא לידיעת הנוכחים כי הארגון קבל פני

יש להוציא מכתב עם הסתייגות שלא  .התקבלה החלטה לגבי הטיפול ניתן ללוגסי נוסח למכתב תגובה–חבר בארגון 
יש  .לא ברור של מי משימה זו–הר מקיבלנו שום תגובה למכתב שהארגון הוציא בהקשר עם הצעת חוק יש לפעול 

 ( ! ההצעה עברה קריאה ראשונה)כן את המדבירים על המתרחש עד כה  להוציא מכתב המעד
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 :להלן ההמלצה לועדות כפי שסוכם

 

- ואתיקה ועדת ביקורת .1
  שהארגון אינו פועל בניגוד לתקנון,קבלת החלטות ,ניהול,כספים ,תפקיד לשמור לבקר על כל פעולות הארגון זרועותיו 

 החברים בועדה ודרכי התקשרות  {סיווגים בעתיד}למידה הדרכות אלה בהתאם לאמור בו 
 בועז קייזרמן.ב   0527343343-יובל ששון.א
 
 -והרשמה ומעקב, ועדת קבלה  . 2

הזרמת מידע חיוני תוך הפעלת ניסיונות גיוס בלתי {מתנדנדים}תפקיד ליצור קשר ולקיים קשר עם כל הנרשמים 
דאגה כי לחברים יש –בדיקת וסיווג של החברים בהתאם להצהרתם  .פוסקים להפוך את הנרשמים לחברים בארגון

 050-5343111משה איתי   .א .החברים בועדה  .היתר רעלים או פטור, רישיון עסק,ביטוחים מתאימים 
 

 ועדת כספים .3
 דני יגר גזבר

 ,המטרה לשמור על מסגרת תקציבית תוך דאגה כי אסור להכנס לשום חריגה
 'וכו טאו אחרים אינטרנ/מקורות ממשלתיים ו -רות הכנסה נוספיםחיפוש מקו הגדלת התקציב

 עלויות ותקצוב ימי עיון והדרכות בתכנוןעזרה 
 ח "אחריות על מערכת הנה

 הכספים בארגון תוך דאגה לשקיפות מלאה ויכולת בקרה מתאימה קבלתאחריות על מנגנון 
 .איתי משה,ארז טימור,מורשי חתימה נוספים אלי לוגסי 

 

 רכות פיתוח ומעקבדה ועדת .4
 בניית תוכניות הדרכה שנתיות תוך יכולת מעקב 

 חברים המצטרפים לארגון לוקחים על עצמם עיקרון של שיפור מתמיד תוך למידה
שיווק וקידום מכירות שיטות ניהול והנעת ,סדנאות והרצאות בנושא מחשב ומחויבות לפיתוח ושיפור החברים  יינתנ

 'מים מקצועיים ניטור ואיסוף  מידע וכופרסום וכמובן תחו,עובדים
 אלי לוגסי .חברי הועדה

 

 ועדת אינטרנט .5
 ארז טימור, גל כהן, רבייגאל מ  החברים 

 :לעיל   שנרשמוהמטרות כפי 
 .אתר הבית של כלל המדבירים .1
 .לקדם את החברים בארגון על פני מדבירים אחרים שאינם חברים בארגון..2
 .ים בארגוןכלי עבודה ועזרה מקצועית לחבר..3
 .תקשורת בין החברים..4
 .פרסום הפעילות של הארגון..5
 .מקור הכנסה וגיוס.6
 
 הועדה לאיתור הטבות והנחות. 6

 איתי משה, יובל ששון, מוני נהוראי  חברים
 

או יבקש עזרה בכדי להתחיל /יגייס חברים נוספים ו אני מציע שכל אחד יתחיל לפעול במסגרת הועדה בה הוא חבר 
 משותפת דברים מוגמרים  ותולהידיינויביא להחלטות  עצמאי דמוקרטי בבניית ארגון

 ,בהצלחה ועבודה נעימה שתאריכה יקבע לאחר יום העיון האחרון  יש להתחיל לארגן מערכת בחירות
 מכסה מנוע/ושוב עם דפיקת היד על השולחן" תתחילו לעבוד:"או כמו ששרון נהג לומר

 שבוע טוב ומלא עסקאות טובות
 
 

 ,הבברכ
  איתי  משה


