
 
 
 

     22777: מיקוד  רחובות    7722ד .ת: מען למכתבים

 www.pc-il.org: אתר אינטרנט   info@pc-il.org:ל"דוא   80-4752529: ספק

 

 

 

 
 דני ייגרשנערכה במשרדו של  40.40.41 ת ועד מיום פרוטוקול ישיב

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

 
 : על סדר היום

 , הקמת והפעלת ועדות יעודיות בארגון .1
 , אסיפות הסברה וגיוס חברים חדשים .2
 , תלונת חבר ובקשה לעזוב את הארגון .3
 , ש לארגון"ד יועמ"ד מול עוהתנהלות הוע .4
 , הליך רישום מהיר לארגון .5
 , הגדרת תפקיד למזכירת הארגון .6
 העסקת לוביסטים לקידום ענייני הארגון כנגד החוק החדש .7
 גזבר –ח כספי "דו .8
 מועד ישיבת הועד הבאה .9
 
  :ועדות. 4

הליך בחירת  , בה בנושא הנבחרעל חברים המעוניינים להפעיל ועדה יעודית לסיים את הכנת מצע הפעילות לשנה הקרו
 , פרסום לחברים להצטרף, חברי הועדה

 .על הועדות הקיימות ופעילות לקיים ישיבות עבודה סדירות ולהקפיד על פרסום סיכומי ישיבות
 

 :הסברה אסיפות. 2
 .יעלה לדיון חוזר בישיבות הקרובות, יתקיימו לאחר החגים

 

 חבר שרוצה לעזובתלונת . 3
מעוניין בהמשך חברות מאחר שלא הוצב באתר הארגון עם פירוט לפי דרישתו וקיבל תעודת חברות רק  פנה חבר שאינו

התעודות נשלחו בדואר וכנראה . י מנהל האתר לשביאות רצונו של המתלונן"עניין האתר טופל ע. לאחר כחודש מהרשמתו
 . נשלחו שוב ואמנם הגיעו לידי החבר לאחר כחודש לטענתו. לא הגיעו ליעדן

 יגאל יוצר קשר עם החבר יסביר המצב והתקלות – סיכום
 

 ד"התנהלות מול עו. 0
 תעודכן אצל הגזבר לפני ביצוע, ש של הארגון"יועמ –ד שרון שמואל "כל פעילות מול עו

 .סיכום הפגישה אל הגזבר/ עסקה' שרון שמועל יעביר בתום כל פגישה חש
 

 רישום מהיר לארגון. 1
 .י עינת בלבד  ולאחר אישור הגזבר על קבלת תשלום דמי חבר בהתאם"רישום ייעשה ע

 . הגזבר יאשר התשלום לעינת שתעביר למנהל האתר את פרטי החבר כדי להוסיפו לרשימת חברי הארגון באתר
. 

 מזכירת הארגון. 6

 .גדרתיש להכין הגדרת תפקיד מפורטת למזכירת הארגון כולל תכנית עבודה מסודרת ומו
 

 לוביסטים. 7
ועד הארגון החליט להפעיל חברת לובינג כדי לקדם את האינטרסים של הארגון ולנסות לשנות את הצעת החוק של המשרד 

הוחלט להתחיל פעילות עם חברת , חברות והערכת עלויות 4לאחר סקר עם . ס העומדת לפני קריאה שנייה ושלישית"להגה
 .מ בנושא המחיר"אימפקט  לאחר מו

 

 ח כספי"דו.8
 .₪ 133,333יש בחשבון יתרה של   19.33.15ח על המצב הכספי של הארגון  ונכון ל "הגזבר מסר דו

 
 במשרדו של דני ייגר 14:33בשעה  4.5.15הבאה תתקיים ב    הפגישה.9
 
 

 רשם איתי ארנון


