
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 01פרוטוקל ישיבת מזכירות 
 ,קרסו מוטורס  10/01/22

 מעויין שורק ראשל"צ 1רח' היוזמה  
 

 נוכחים : 
 גיורא צפרוני   -
 נועם קום   -
 חיים לביא  -
   רוני רוט  -
 בינקל עודד   -
 אלקנה מנלה   -
 מיכה אוזן  -
 אלישע גל  -
 מאיר פרץ -

 ועדת ביקורת : 
   צדוק חיו  -
   אבי שטיצר -
 פרג'ון דניאל  -

   -אורח : 
 אפי רז  

 קרסוגיורא צפרוני פותח את הישיבה ומודה לכל הנוכחים על הגעתם ולחברת 
 על האירוח. 

 
מאחל בהצלחה למזכירות שנבחרה מודה לאפי רז על שלוש שנים  - צפרוני גיורא 

מברך את נועם על בחירתו למזכירות   . גיורא  השקעה במזכירות היוצאתשל 
  החברים אמרו את דברם  ,רותמציין שזאת הישיבה הראשונה אחרי הבחיהארגון ו

 . בנו ונעשה הכל כדי להצדיק את אמונם
 כל התנהל בצורה מופתית .ומציין שהכמו כן ,גיורא מודה לועדת בחירות 

 בחירת ועדות : 
 ליו"ר הארגון : גיש את מועמדותו הגיורא 

 נמנע   1 –חברי מזכירות בעד  8
 גיורא צפרוני נבחר ליו"ר הארגון 

 גיורא מציע את נועם קום :  –ון ממלא מקום יו"ר הארג
 נגד   1חברים בעד  8 

 נועם קום נבחר לממלא מקום יו"ר הארגון . 
 גיורא מציע את חיים לביא : –גזבר הארגון 

 נגד  1בעד  8
 חיים לביא נבחר לגזבר הארגון . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 גיורא מציע את מיכה אוזן :  –מזכיר הארגון 

 נמנע   1בעד  8
 .  מיכה אוזן נבחר למזכיר הארגון

 
תפקידם  גיורא מציין שזאת ההזדמנות להגיד תודה לעודד בינקל ומאיר פרץ על  

 . כגזבר ומזכיר במזכירות היוצאת ובטוח שיעשו חיל גם במזכירות הנוכחית
 

גיורא מציין שמורשי החתימה החדשים הם יו"ר הארגון, גזבר הארגון ומזכיר  
 הארגון. 

 
אי לכך שלושתם מדים בלבד מוע  3התמודדו מציין שלועדת ביקורת גיורא  
 , ועדת ביקורת הם: נבחרו

 צדוק חיו, אבי שטיצר ופרג'ון דניאל. 
 אבי שטיצר מעדכן שליו"ר ועדת ביקורת נבחר צדוק חיו. 

 
 נועם קום רוני רוט ואוזן מיכה .  –ועדת הדרכה והשתלמויות 

 מאיר פרץ , עודד בינקל , אלקנה מנלה.  –ועדת חברים 
 גל אלישע .  – ועדה טכנית ואינטרנט

 גיורא צפרוני וחיים לביא.  –ועדת רווחה 
  

 
 דמי חבר.  תגיורא מעדכן לגבי חשבון בנק ולגבי מצב גביי 
אושר ע"י  ו  שנותר ללא שינוי  גיורא מעדכן את המזכירות על סכום דמי חבר

 . 2022לשנת המזכירות 
 ₪ .  550גמלאי שלא עובד ₪,  1,100 גמלאי עובד.₪  1,100 –חבר 
 . ימלא טופס הצהרהמלאי שלא עובד  גחבר 

היות  הארגון  מייל שליחת מיילים בקבוצות גדולות דרך  בבעיה  על , גיורא מעדכן
  נחסמים ע"י השרת.בתפוצה שנשלחים  מיילים ווהחשבון שנפתח הוא פרטי 

 .  לפתרון הבעיה תטפל בנושאתבדוק ואינטרנט ה עדת וושהוחלט 
ומעלה שמות להצבעה   2021חבר   יגיורא מעדכן על חברים שטרם שילמו דמ

 להוצאם מהארגון : 
 דרורי רמי  -
 ביקש לצאת –יחיאלי אוהד  -
 מחדון דוד   -

 אושר פה אחד 
 
 

 , 2022טרחה של רו"ח רוני פרגר לשנת השכר  מבקש לאשר את גיורא  
 ההסכם אושר ע"י המזכירות. 

 
 מעדכן לגבי האסיפה השנתית המתוכננת .  גיורא



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ברה הייתה אסיפה יפה אך המזכירות  עששנה ש מציין - חיים לביא

להזמין את שרת ממליץ   צריכה להיות יותר מעורבת בארגון האסיפה. 
 התחבורה. 

נציגים  מעורבים ומדגיש שתמיד מזמינים מדגיש שכולם יהיו  גיורא  
 . רגולטורים

 
 

למרות הברכה שקבלה ביום הבחירות   מברך את המזכירות: - רוני רוט 
 . קור נטוע" לעמצטט פסוק: "עת לטעת ועת 

נצל את ותמיד נוכל לפעילות היה  תרוני מציין שללא גיוס כספים לא 
נותני  ולהביא ולעזור בגיוס  שיכולנכבד כל אחד . אנו בקופההיתרה ש

 עבודה של כל החברים ובמיוחד של המזכירות .  וז לארגון.  חסות
רוני מעדכן שמחר יש לו פגישה עם מנכ"ל אוטולוקס לגבי ימי עיון  

 צות קטנות  בובק
,  רכביםקטגוריית להפריד בין בכנס צמיגים מציין שהכוונה - נועם קום

 אין עדיין לו"ז לאירוע.   מנהלי רכבי משא, אוטובוסים ורכבים קלים.
מציין שאפשר גם לעשות אסיפה שנתית בחדר אוכל של קיבוץ - רוני רוט 

לא חייבים לעשות אסיפה באילת , אבל אם זה טוב לכולם זה אומר  
 משהו. 

 
 שואל כמה רוני צריך כדי לסגור את האירוע ?  -מאיר פרץ

 
 שח  100,000עוד בנוסף - רוט  רוני

 
די שלא  כ מציין שצריך לדעת מי נותני חסות שכבר הסכימו  -חיים לביא

 הם שוב. י אל  יפנו
 . כדי שיהיה סדר , ולברר  לדבר איתו רוני מציין שקודם צריך  

 
מבקש להכין תוכנית עבודה לשנה החדשה , כמה ימי עיון   -מאיר פרץ

 מתוכננים ומתי. 
 

 תשב ותטפל בזה.  והשתלמויות  מציין שועדת הדרכה- צפרוני גיורא 
 

 . מציין שזה גם קשור לנותני חסות  - רוט  רוני
 

מציין שככה גם לא יהיה התנגשויות עם ימי עיון בארגונים   -חיים לביא
   אחרים.

 
פונה למזכירות ומבקש לקחת ברצינות הפעם את החזרתו  -מאיר פרץ 

מציין שגיורא לקח על עצמו את החזרתו אך  של חבר לשעבר שלום כץ,
 מציין שהוא גם נפגע וצריך לוותר לו.   זה לא קרה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעה לא גלויה . מבקש הצ  -חיים לביא
ושלום לא היה מוכן  מציין שהוא נפגש עם שלום כץ  – צפרוני  גיורא

בישיבה הבאה   על זה  גיורא מודיע שאם חברים ירצו להצביע ,  להתנצל
 . זאת נאפשר–
 

מבקש לדעת למה הופצה רשימת חברים ופנו אליהם עם   -מאיר פרץ
 תעמולת בחירות? 

קיבל הודעה עם תעמולת  פונה למאיר ואומר שגם הוא - גל אלישע
 בחירות של מאיר פרץ וגם הוא כועס שהוא לא בממליצים שלו. 

גל אלישע ומציין שהוא חוצפן שהוא רוצה להיות גם  פונה אל - מאיר פרץ
 ברשימה שלו ואומר "מה אתה רוצה להיות יו"ר?" 

 
מציין שיש קבוצת וואטסאפ לארגון וכל הטלפונים שם    -אבי שטיצר

 גלויים . 
 

 מודיע שלא נשלחה שום רשימה לאף אחד . -צפרוני  גיורא
 

 בלילה , באיזה רשות?  11מציין שטלפנו אליו אנשים ב - חיים לביא
 

אז  , רוט  שאם הוא תומך ברוני מילולית ליו עמציין שאיימו - מיכה אוזן
 אף אחד לא יתמוך בו כדי לא לתמוך ברוני רוט.

 
ולח למאיר פרץ שאמר לו  מציין שהיו הרבה רשימות והוא ס  -גל אלישע

 חוצפן , מתחילים דף חדש.
 

כבר שנים רבות  שמציין שהוא שמח להצטרף למזכירות ו –נועם קום 
על פרשת מצויים נו כמנהלי תחבורה, אמציין ש, פועל בהתנדבות בארגון

עדכונים  והוא יעשה הכל על מנת לקדם את הארגון בנושא  , דרכים
 כן לתחזוקת אתר האינטרנט. ו  וחדשנות  בטיחות בדרכיםשוטפים, 

 
,  המילה ארגון הליבה של הארגון. שועדת הדרכה היא מציין  -מאיר פרץ          

  משפיעים" -יכולה להבהיל חברות ממליץ להחליף את שם הארגון ל
.כמו כן ,ארגון אין לו זכות קיום אם הוא לא מתנהל באופן תקין צריך    "בתחבורה

 ר . לקבל על כל עסקה שלוש הצעות מחי
 

קיבלו תמיד שלוש הצעות מחיר והרוב  גם במזכירות הקודמת  –חיים לביא 
 החליט לגבי הצעה יותר מתאימה. 

 
ביקורת, הועדת   בנוסף, תפקידה שלש להתנהל באופן תקין. י  –קום נועם 

 לפקח על התנהלות המזכירות.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו  א מציין שתמיד הוא שולח להצבעה לחברי המזכירות במייל- צפרוני גיורא 
 הווטסאפ, זה עבד עד עכשיו יפה . 

 
מבקש לקיים ימי עיון לפני ראש השנה ופסח ,כדי לשמוע את נועם    -חיים לביא

 ללא שליח.  ולחלק מתנות
 

מעדכן שהוא נבחר ליו"ר ועדת ביקורת ותמיד הכל פה פיקס ולא  - צדוק חיו
 וח שכולם פה בהתנדבות . כלש

 
 ת.רוהחברים אמרו את דברם בבחי  -אבי שטיצר

 
 מבקש לקיים הרמת כוסית עם המזכירות החדשה.   –פרג'ון דניאל 

 
 

 ברכות לחברי הארגון שחגגו יום הולדת בחודש ינואר : 

 בר ג'קי  -

 סעדון שמואל   -

 מרציאנו דוד  -

 גליקמן אריה   -

 וכקמן איתן   -

 עוזיאל שלומי   -

 כפרי ברוך   -

 אשכנזי ניסים   -

 נימקובסקי שמואל   -

 קפלינסקי שמעון  -

 אילון יורם   -

 ן אייל  כה -

 בראמלי אלי   -

 פודמסקי איתן   -

 כהן רן   -

 חיימוף פנחס  -

 דדון שמאול   -

 גינץ יהודה   -

 צפרוני גיורא   -
 


