
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול ישיבת מזכירות  
 

 ראשל"צ.  1, חב' סקייוול , רח' פלוצקי 13.03.2022אשר התקיימה בתאריך 
 
 

 נוכחים :
 יו"ר הארגון    -גיורא צפרוני

 ממלא מקום יו"ר , יו"ר ועדת הדרכה  –נועם קום 
 ועדה לפיתוח עסקי. מזכיר הארגון , ועדת הדרכה , –מיכה אוזן  
 ועדת רווחה. גזבר הארגון , –חיים לביא  

 יו"ר ועדה לפיתוח עסקי, ועדת הדרכה.  -רוני רוט
 יו"ר ועדת חברים ,ועדה לפיתוח עסקי.   –אלקנה מנלה  

 ועדת חברים .   –עודד בינקל  
 ועדת חברים .   –מאיר פרץ  

 ועדת ביקורת : 
 יו"ר ועדת ביקורת   –צדוק חיו  -
 אבי שטיצר  -
 פרג'ון דניאל  -
 

ומודה לכל הנוכחים על הגעתם ולחברת   פותח את הישיבה  גיורא צפרוני 
 על האירוח. מותג רכב חשמלי בישראלסקייוול יבואנית  -המאגר 

שתתף באסיפה השנתית גם מחברים וגם מנותני  גיורא מעדכן שיש ביקוש אדיר לה
 חסות . כנראה שהרשמה לאורחים לא תתאפשר. 

לנותני חסויות   תגיורא מעדכן על כמות החדרים ומעלה לאישור תקציב לקניית מתנו
 ₪ לשנה .   6,000בתקציב 

 אושר פה אחד. *
מיילים  ההאינטרנט ושליחת קו על הטיפול בבעיית   ,גיורא מודה לנועם קום וגל אלישע 

 במשרד הארגון .  קימתש
, מעדכן   2021וביצוע בפועל  2022מעדכן שהוא עובד על הצעת תקציב  חיים לביא

פקס   מא צריך להחליף כמו לדוגי ששרדששכירות המשרד עלה ויש השנה ציוד מ
זכות עבודה של נועם ויהיה בו חסכון של  משולב . חשבון עבור אינטרנט יעודכן ב 

 עשרות שקלים בחודש . 
 וכמה לא שילמו .  2022נבדוק כמה חברים שילמו דמי חבר  30.04 -ב

 מציין שכרגע הארגון משלם עמלות ממש גדולות .   כמו כן , חיים לביא 
מבקש לקבל כרטסת של  בנקים אחרים ו התקשרות עם לבדוק   יעמצ ץ מאיר פר

 .2021הוצאות מול הכנסות בשנת 
 את הכרטסת .    למאירישלח  חיים לביא
 מזכירות. הישיבות צורך הכנת פרוטוקול של ל לטהקכשיר המציע לקנות מ  מיכה אוזן
חנה  ת ומציין שמציין שזה לא אפקטיבי , מציע לשמור על שיח מתורב  – חיים לביא

 לרשום את הדברים .   מספיקה
 מציע לנסות ללא מקליט מספר ישיבות ולראות איך זה מסתדר.    צפרוני גיורא

 
 כתב בפרוטוקול שיגיד וירשמו את זה. ימציע שאם חבר רוצה שמשהו י מאיר פרץ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלה חצי שנה לפני הבחירות ,  באילת מספר שהפקה של האסיפה השנתית רוני רוט 
דשיים,כאשר תסתיים האסיפה נתחיל לעבוד על האסיפה  א נבנה בחוכה גדול ל אירוע

 הבאה. 
 ₪ .  217,000רוני מציין שהצלחנו להשיג חסויות בסך 

את מנהלי תחבורה  על פי תחומי עיסוק סווג זה לאחד הדברים החשובים     נועם קום
 . "ה.מלגזות, צמ ,אוטובוסים  ,השונים כגון: רכב קל, משאיותלמגזרים 

גם  ימי עיון קיום  ראוי לבחוןולכן ימי עיון קיום קציבים ליבואנים לבעיה של ת נוצרה
 . או בזוםהיעד של אותו היבואן  ילקהל

הנציג  וגם  מוביל בתחום צמיגים ,הוא מומחה מתוכנן יום עיון עם דודי נאסה  בהמשך 
 . תדיגיטליים ןמערכות בטיחות אלקטרוניו וגרפיםוטכ המייצריםקוטיננטל  VDO -של 

  מקצועי  דע יערכה עם משתכיל לקדם זה תוכנית בטיחות שנתית ,  כוונה  הבנוסף  
נדרש   ,כיום פניות בנושא . חברים יוכלו להפיץ בחברות , אני מקבל שמטעם הארגון 

 שעות בשנה.   6שעות ולנהג מקצועי  3 -לקיים הדרכות שנתיות לנהג רגיל כ
  עזר בהם .יוכל להכך ש,  וניםמים הש מחים בתחוומלא מעט חברים הבארגון יש 

 . םבאנשי תוכן חיצוניי יעזרבמידת הצורך צריך לה
 מציין שזה חשוב מאוד.   מיכה אוזן
ליץ בכל יום עיון להכניס  מברך על הרעיון של תוכנית הדרכה שנתית ,ממ   מאיר פרץ

 את נושא העשרה למנהל תחבורה . 
 .מקצועיים בתחום עדכונים  מציין שביום עיון בחברת תשתית היה חיים לביא

 מציין שכנס בתשתית היה מוצלח מאוד. גיורא צפרוני
 מתעניין אם תוכנית ההדרכה תהיה מיועדת רק לחברי הארגון ?   פרץמאיר  
 לל זכויות יוצרים. לו שכן , כו משיב קוםנועם 

 .  לכללי תפעולם  מציין שיש רכבים פופולאריים אז אפשר גם לזה מצגות חיים לביא
 בחברת כלמוביל.   מומלצות כמוין שהם כבר קיימות מצי קוםנועם 

כמו כן נועם מציין שמצד הגזבר עלה בעיה בנושא אינטרנט ,כרגע לארגון יש קו  
 ₪ בחודש.  488ב המשרד לחודש טלפון , קו לפקס ויש אינטרנט.חיו

עם בזק וגם    תקשרבדקנו מול בזק וסלקום ופרטנר את המחירים וההמלצה שלנו לה
 ₪ חיסכון 250 -כהשינוי יביא לבמקום בזק בינלאומי יהיה בזק. נט האינטרשהספק 

 . בחודש
 על מנת לשלוח מייל בתפוצה גדולה מומלץ להחליף כתובת מייל. 

 זכירות פה אחד להחליף כתובת מייל .  אושר על ידי המ 
מעדכן שפנו אליו חברי ארגון לגבי סבסוד .גיורא מציין שהוחלט ע"י   גיורא צפרוני

 . 50%יסובסדו  50%: חברים ששילמו מלא יסובסדו מלא וחברים ששילמו   המזכירות
 מעדכן לגבי מועמדים להצטרפות לארגון :  עודד בינקל

 התקבלה פה אחד.  –ת בני שמעון מועצה  אזורי –אסתר הלל כהן  .1
 התקבל פה אחד.  –יינות ביתן  –מאיר קדוש  .2
 התקבל פה אחד.  –אלקטרה  -הראני יוסי .3
 התקבל פה אחד.   –וברסיז א  –אליהו איציק  .4
 התקבל פה אחד.  –פנטגון  -ונטורה יצחק .5
 התקבל פה אחד.  –אומריקס  -מולחו שי .6


