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 בגעש "מרכז הבניה הישראלי"ב 26.5.11הארגון שנערכה ביום ישיבת ועד 
 

   ארז טימור, משה איתי ,גסילואלי  ,ייגר דני,קייזרמן בועז :יםנוכח
 דני יגר:מקדם ויוזם הפגישה

 מנהל הישיבה דני יגר 
 

 :נושאים לדיון 
 
 פעילות שוטפת ותפקוד הועד .1
 התקדמות-חוק המדבירים החדש. 2
 הבעיה הולכת ומתעצמת-בעיית החתולים.3
 סיווגים וסייגים-עלות דמי החבר.4

 
במרכז הבניה הישראלי בעקבות בקשה של בועז שבקשר ישיר איתם בהקשר של הפגישה :בועז קייזרמן,דברי פתיחה

 ,תוך התייחסות למניעת מזיקים תכנון בנייה נכונה 
 

 .במידת האפשר,המקום נוח גיאוגרפית חדר ישיבות מדהים ממליץ לקיים את המשך הפגישות כאן:ארז
אולם כן התקיימו פגישות צוותיות ,לפני החגים שהישיבה האחרונה של הועד התקיימה: ,תלונות שהגיעו אליי:לוגסי

 בעיקר בין לוגסי לדני יגר,לקידום נושאים נקודתיים
 .בתחילת הדרך שאנו נקדם את הארגון ובכך גם ת חבריו ,בעיקר עכשיו,התנדבנו ונבחרנו ויש ציפייה : לוגסי

 האטה,יש איזושהי עצירה ואולם עכשיו מרגישים ש בתחילת הדרך התקיימו פגישות לעיתים יותר תכופות 
חייבים לעשות מאמץ .אסור לתת תחושה שנחלשנו,אנו חייבים למצוא זמן למרות תחילת העונה והזמן הבוער של כולם

 עליון ולהיפגש אחת לשבועיים שלושה
מברך את היוזמה האישית של דני ולוגסי אך חושב שזה ,מסכים שצריך להיפגש אחת לשבועים שלושה שבועות :ארז

כרגע מחליש את   חושב שיש רצון עצמי לכול החברים לתרום ואילו זה שאין בעל תפקיד סמכותי .ים את זמנומקד
 פעילות הארגון 

 'מדבירים ללא רישיון וכו: החברים רוצים הרגשה ונוכחות בשטח ועיסוק בדברים שמעסיקים אותם כגון
 1/3/2011הערה הפעם האחרונה שנפגשנו :דני יגר

כן להוציא מכתבים לשרים ובעלי ,לטובת הארגון עדיף וידחה למועד אחר,שנושא החתולים מעיק על כולנועל אף :איתי
 .תפקידים אחרים

גולת הכותרת של הפגישה לגייס את  'גיוס החברים אולי כנס וכו,חייבים לחשוב ולהביא רעיונות לפגישה הבאה :לוגסי
 קבוצת המדבירים לארגון 

 ביקשתי מארז שיבדוק את זה,ורס מדביריםיש סף קבלה נמוך לק:דני
מעדכן על הבדיקה שערך יש צורך להוציא מכתב דרישה מסודר בו אנו מבקשים שיעלו את דרישות הקבלה  ארז

 לקורס מדבירים
בדיקות אלו יחסכו בזבוז ,לבחון את הקונצנזוס ,לבחון את הסיכויים שלנו להצליח,יש צורך לבחון כל נושא מראש :בועז

 חושב שיש צורך בארגון אקסלוסיבי הרצאות והעשרת ידע ומידע עדכני משאבים
 יארגן תוכניות הדרכה לוגסי

 
יש צורך בחיבור החברים בנוסף לאתר ,בכל פגישה עולים נושאים ומתקבלות החלטות: ישנם מספר בעיות

 מספיק כלים לביצועויש צורך במעקב תכתובות והמשכי טיפול ולעומת זאת אין  רבים לטיפול  מכתבים ,הבית
יש צורך לתכנן ולהחליט את המשך דרכנו אני מציע שנתחלק לקבוצות עבודה ואת הפגישות נשאיר לעדכון על הנעשה 

 .וקבלת החלטות משוטפות בצמתים ומחלוקות 
 .חייבים לבקש מהחברים להפיץ את לוגו הארגון וצריך לעדכן אותם מהיכן לקחת אותו

 
 רשם איתי משה
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