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 ישיבת מזכירות פרוטוקול
 ברק -בני 2צ'מפיון מוטורס , לח"י , 21.11.2021

 
 נוכחות : 

 יו"ר הארגון   -גיורא צפרוני  -
 מזכיר הארגון   –עודד בינקל  -
 גזבר הארגון   –מאיר פרץ  -
 ועדת הדרכה   -רוני רוט  -
 ועדה טכנית -חיים לביא  -
 ועדת אינטרנט וחברים   -אפי רז  -
 ועדת הדרכה  -מיכה אוזן -
 ועדת חברים  -מנלה   אלקנה -
 ועדת רווחה   –גל אלישע  -

 ועדת ביקורת: 
 איתי יוסף  

 צדוק חיו 
 אבי שטיצר  

 
 בוקר דוד  אורחים :

 
 

גיורא פותח את הישיבה ומברך את כולם על הגעתם ומודה לחברת צ'מפיון  
 מוטורס על האירוח. 

 
 גיורא מתעניין מתי יצא הפרוטוקול האחרון . 

 
 מה שנאמר באותה ישיבה הוא טרם נשלח.  על העודד מעדכן שעקב אי הסכמ 

 
מה שהוא אמר ויש לעלות זאת על  את  חיים לביא מציין שכל חבר צריך לשלוח  

 הפרוטוקול. 
 

ומת זאת נכתב בפרוטוקול  עמה שהוא אמר ולאת מאיר פרץ מציין שהוא שלח 
 דברים שלא נאמרו. 

 
צריך להוסיף  להעביר אלי עד יום שלישי את מה שלדעתכם מבקש עודד בינקל  

 .   החברים  שבוע אשלח לאישורהעל מנת שעד סוף 
 

גיורא מעדכן שעד עתה לא נמצא נותן חסות לבחירות , אם לא יהיה ברירה  
 נעשה אירוע בחסות הארגון .  

 
וועדת בחירות , מאיר מוחה על הדרך שבה התקבלה   על בחירת חברים דנים ה

 ההחלטה. 
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כמו כל החלטה  היא המזכירות ההחלטה שהתקבלה ע"י  מציין שגיורא  

 המזכירות. הצבעה של על ידי  שמתקבלת 
 

 גיורא מציין שגם מאיר יכול להוסיף משקיף . 
 

 מזכירות אישרה .  -מאיר פרץ מציע משקיף נוסף ג'קי בר 
 

הם , אני  י שאלות לגבי כנס יבואנים ומישהו צריך לענות על ו יש למציין שמאיר  
קיבלתם החלטה   זאתתם לי ולמרות תנאים שהצבהעמדתי את כל שלושה ה

 וסגרתם על מקום יותר רחוק . 
 

בגלל מגבלות  גיורא מציין שהחלטה הייתה של המזכירות שאישרה  זאת, 
)בעלי תפקידים במזכירות ונציגי  איש  50  סה"כ  הוזמנוהקורונה 

 .44לאירוע הגיעו היבואנים (
 

גיורא מעלה לאישור המשך השכרה של משרד הארגון במשקי הנגב , השכירות  
 לשנה נוספת אושרה ע"י המזכירות . 

 
 :2022דמי חבר 

 
 ₪   1,100 –חבר רגיל 

 
 וכותב הצהרה. ₪  550 -חבר גמלאי לא עובד

 
 . 100%חבר גמלאי עובד משלם 

 
 ק של הארגון . בבנמאיר פרץ מעדכן לגבי מצב חשבון 

 
 80מעדכן לגבי מצב גביית דמי חבר, בישיבה האחרונה דובר על  מאיר פרץ

חברים שהם גמלאים שלא צריכים לשלם,   25מתוכם  ,חברי ארגון שלא שילמו 
 חברים שלא שילמו,   55נשארו  80כך שמתוך 

                    
 שישלמו ? זו קבוצה גדולה ומי צריך לבדוק ולטפל  55חיים מציין שגם 

 שהוא צריך לפקח מעל,  – תשובה של מאיר
 כנראה שצריך להגדיר את תפקיד הגזבר מחדש.  –על כך מגיב חיים 

 מאיר מציין שיש כסף בקופה של הארגון 
 ומי דואג לזה?  חיים שואל מאיפה הכסף

 מהיבואנים ורוני דואג לזה.   –מאיר מגיב 
 

איך היה מתבצע התשלום   –חיים שואל את דוד בוקר שהגיע כנספח לישיבה 
 הגמלאים בזמן שהוא היה יו"ר הארגון?  של
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 50%והתשובה: גמלאי שעבד שילם מלא וגמלאי שלא עבד שילם 
 מעדכן לגבי כנסים עתידיים.  –רוני רוט 

 
 כנס מיוחד למחזיקי משאיות ,  07.12כנס הבא :

 13.12-לאחר מכן יתקיים כנס רכב חשמלי ב
 

 ר תקציב. מאיר מבקש לעדכן אותו כאשר ימצא מקום לבחירות ולאש
 

 עודד בינקל מציג מועמדים להצטרפות לארגון : 
 אושר פה אחד  –אל על  –גרוס ארנון  .1
 מאשרים 8 –שרותי בריאות כללית  –אורית ברק  .2
 התקבל פה אחד   -החקלאית  -צחי קיציס .3
 התקבל פה אחד  –סופר בוס  –אלכס גקיינר  .4
 התקבל פה אחד   -פסיפיק רכב ותחבורה –דרור סשה  .5
 התקבל פה אחד    -בנק לאומי  -יואב פולס .6

 
 
 דה  ות

 ולהתראות במזכירות החדשה 


