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   במרכז הבניה הישראלית בגעש21.12.11ועד שנערכה בתאריך פרוטוקול ישיבה 
 

. יובל ששון, בועז קייזרמן, איתי משה, ארז טימור, איתי ארנון, דני ייגר, אלי לוגסי- נוכחים

. איתי משה– מנהל הישיבה 
 

: נושאי דיון

 .בחירות לוועד הארגון .א
 .ייעוץ משפטי .ב
 .2012דמי חבר לשנת  .ג

 
: בחירות לוועד הארגון

 

. התקיים דיון בנושא מהלך יום הבחירות ואופנו
חשוב להכין ,  לקחת בחשבון שיגיעו חברים שלא יחדשו חברותם אך חצביעו:איתי משה

. ר ועדת קלפי"פנקס בוחרים ויו

. יחולקו ספרים לחברים,  יש לזמן את כל המדבירים גם מי שלא חבר בארגון:אלי לוגסי
לוקח על עצמו את יצירת הקשר הטלפוני עם החברים ,  ממליץ על מארגן חיצוני:איתי ארנון

. בארגון

 ממליץ שאחד מהוועד ינאם בנוסף ידאג להעביר את רשימת המדבירים שנמצאת :ארז טימור
. אצל יגאל מוסקוביץ

להתמקד בבחירות עצמן יותר מאשר בדברים ,  ממליץ על מארגן חיצוני:בועז קייזרמן
. לקחת עובד בתשלום לצורך יצירת קשר עם כל המדבירים, אחרים

.  להודיע מראש על רצון להתמודד בבחירות:יובל ששון

 ₪. 120עלות לאדם כ . להכין תג לכל חבר,  ממליץ לזמן את כל המדבירים:דני ייגר
 

 החלטה

תולדות ההדברה ,  הרצאות בנושא נמלים3כולל תיתקיימנה בחירות ויום עיון ה 05.02.12 ביום 
:  ז " התכנית ולו.רמת אפעל  הכנס יתערך ב. וטרמיטים

 

. כינוס – 9:00 – 9:30
. דברי פתיחה – 9:30- 9:40
 .1' הרצאה מס – 10:40- 9:20

 .2' הרצאה מס – 10:20- 11:00
. הפסקה – 11:00 – 11:15
 .3' הרצאה מס – 11:15- 12:00

. סיכום ובחירות, חלוקת ספרים לחברי הארגון – 12:00-14:00
. ארוחת צהריים – 14:00-15:00

 
איתי משה אחראי על הכנת תגים ועל הכנת , איתי ארנון אחראי על קשר טלפוני עם החברים

. דף מקדים שיופץ במייל

 
.  ייפגשו איתי ארנון ואלי לוגסי לסגירת יום הבחירות27.12.11– ב 
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דמי חבר . ב
 

. הדיון התקיים בנושא גובה התשלום עבור שנת חברות בארגון
יש הרבה עבודה והוצאות ,  ₪ 1,200–  ממליץ להשאיר כמו בשנה שעברה :איתי ארנון

. לשנה שתבוא

– לשכיר ,  800₪– לעצמאי  (...בעל עסק, שכיר) ממליץ לסווג את המדבירים :איתי משה
400 .₪ 

. לשכיר ₪ 400 0לעצמאי ו ₪ 800-להוריד את הסכום ל: ארז טימור

 ₪. 600-  ממליץ להוריד את דמי ההשתתפות ל:אלי לוגסי
. לשכיר ₪ 400- לעצמאי ו ₪ 800 ממליץ על :דני ייגר

 ₪. 600-  להוריד את המחיר ל:יובל ששון

.  לשכיר400- ו ₪ 1,200 להשאיר את אותו הסכום :בועז קייזרמן
 

. לשכיר ₪ 400-לעצמאי ו ₪ 800- ברוב הוחלט שהמחיר יירד ל  –:החלטה

 
  לארגוןד"עו/ יעוץ משפטי . ג
 

. פ צורך בלבד"ד על בסיס קבוע או ע" האם להיעזר בעו:נושא הדיון
 

ד לפני "פ צורך וכדאי להיעזר בעו"ד על בסיס קבוע אלא רק ע" אין צורך בעו:בועז קייזרמן 
. ד יהיה זר ללא הכרות מוקדמת עם מישהו מהארגון"בנוסף כדאי שהעו. הבחירות
דנו בנושא בישיבה קודמת והתקבלה , ד על בסיס קבוע"חושב שצריך עו: אלי לוגסי

. החלטה
. ד למטרת הבחירות בלבד בשלב זה"חובה להיעזר בעו: איתי משה

. אך ורק אחרי הבחירות, ד"ממליץ להגדיר מטרות לעו, ד לבחירות"אין צורך בעו: רדני ייג

. ד"אין צורך כרגע בעו: ארז טימור
. ד למטרת הבחירות בשלב זה"ממליץ על עו: איתי ארנון

 

ד לאחר הבחירות "ייבחר עו - :החלטה
 
 

איתי ארנון : רשם
 
 

 
 

 

 

 

 


