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 ראש העין-חברת כלמוביל   16/6/2019

 מזכירות -נוכחים

 יו"ר הארגון –. גיורא צפרוני 1

מזכיר הארגון                                                                              –בינקל עודד  .2
 וועדת הדרכה –י רוט . רונ3

 וועדת רווחה –. אלישע גל 4

 וועדה טכנית                                                                    –. חיים לביא 5
                                                                   וועדת חברים              –אלקנה מנלה .6
 וועדת אינטרנט –. אפי רז 7

 ועדת ביקורת
 אברהם נאור .1
 חיו צדוק .2
 איתי יוסף .3

מאיר פרץ לא משתתף  -פותח את ישיבת המזכירות -גיורא צפרוני יו"ר הארגון
 ואנו מברכים אותו מכאן במזל טוב. נולד לו נכד –בישיבה 
התחייבתי בישיבה הקודמת להביא מספר באנרים ואני מבטיח לעמוד  -באנרים

דים ולנסות במשימה, אני פונה מכאן לחברים שיפנו לחברות איתם הם עוב
                                                                                           .לגייס באנרים נוספים

פתחנו ערוץ נוסף לתחום המשאיות והרכב הכבד מול איסוזו  –בנושא הדרכות 
     לחברים שעוסקים בתחום.  ולקיים יום עיוןוהם מוכנים להרים את הנושא 

      דאי ראיתם את רשימת המרציםו -וניון מוטורסד יומיים אנחנו נפגשים עם יבעו
על  ונצביעמזכיר לכם שבסיום יום העיון נקיים אסיפה מיוחדת   צורף לו"ז()

דבר שלא בוצע באסיפה לאחר שנשלח לחברי הארגון ,הדו"ח המילולי 
                                                                     נה. והמערכת המקוונת ברשות המיסים עדיין לא הייתה מוכהשנתית, היות 
את הנוכחים על מצב חשבון הבנק של הארגון ומציין שנכון  גיורא מעדכן

מציג את מספרי החברים ע"פ הסכום  –לבקשת איתי יוסף להיום מצבנו טוב . 
                                                                                שהם אמורים לשלם וכמה שעדיין לא שילמו.               

מכתב לחברים שעדיין לא שילמו הוא יוציא  –כאשר מאיר פרץ הגזבר יחזור 
                                               -עוד נושא שהתבקשנו ע"י הגזבר להציג. דמ"ח

                                                                           הנושא יוצג בישיבת המזכירות הבאה.       –את התחזית להדרכות עתידיות 
וכמו ששמענו ממר ניר גרוסמן  שינויצריך להבין ששוק הרכב עומד בפני 

היום הביקוש גדול מההיצע וליבואנים אין מענה בתחום הרכב  מוביללומכ
 המבוקש.

רים, לדבריו צריך מתייחס לנושא הבאנ –  ועדת חברים מר אלקנה מנלה
כל אחד בתחום החזק שלו מול חברות הדלק, חברות הליסינג  לעשות מאמץ

                                                                                                        ונותני השרות הנוספים.
:                                                       המועמדים להצטרפותציג את מ – מזכיר הארגון מר עודד בינקל 

 :חברים שלגביהם נדרש להשלים אישורים ובדיקות בוצעו  2
 TNT-.אהרון וקס 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .פה אחדהם אושרו כחברים .תנובה  –דוד אביטן . 2
 

 :חברים נוספים 
 תעשיות מחזור אמניר-אלי פנסו .3
 'מפיון מוטורסצ-אלון טביביאן  .4

 והתקבלו פה אחד.חדשים עומדים בכל הדרישות 

הנושא ייבדק בהתאם  –חסר ותק של שנה במקום העבודה  למועמד נוסף
    לתקנון. 

. תדירות ימי עיוןמציין שפנו אליו מספר חברים בנושא  -מזכיר מר עודד בינקל 
לא נערך  חברים שמבקשים לבדוק מדוע אין אירועים, למה במשך כחצי שנה

קשה להם לקיים  בתקופה זואנחנו מודעים למצב של היבואנים ש יום עיון?
עם הוצאות כספיות גדולות. אין כל סיבה שלא נבצע , אירועים בסדר גודל כזה
רים וניתן להסתפק לא מחויבים תמיד לארוחת צה  גם אירועים קטנים יותר, 

"פ החיסכון שהצלחנו לחסוך בכיבוד קל, מעבר לזה המזכירות לא נמדדת ע
 בקופה, ניתן להשתמש בחלק מהכסף לביצוע אירועים בשיתוף היבואנים.

היום  ,מתייחס לנושא ההדרכות, מה שהיה בעבר – ועדת הדרכה רוני רוטמר 
תחיל תהליך עם יבואן ליבואנים להרים אירועים כאלה, אני מהמצב שונה וקשה 

 100%ואז מתחלפת הנהלה והכל צריך להתחיל מחדש. אם בעבר קבלנו 
, זה לא אומר שאנחנו מרימים 50%-מהבקשות שלנו, היום מקבלים פחות מ

ועד שבוע לפני  ידיים !! במשך כשנתיים ניהלתי מו"מ עם יבואן לביצוע יום עיון
אין לו  –המצב היום הוא שליבואן אין מה למכור האירוע זה עדיין לא היה סגור. 

 .נאלץ ללכת על מפגשים קטנים יותר ונקווה לימים טובים יותר מלאים ולכן 
לקחתי על עצמי להוזיל את העלויות לאחזקת  –ועדת אינטרנט אפרים רזמר 

למספר מחזיקי אתרים, עדיין לא מצאתי מישהו שמעוניין לתחזק האתר, פניתי 
 קיים. אני ממשיך לחפש.אתר 
נערכה ישיבת וועדת ביקורת )בשיחת ועידה  -ועדת ביקורת אברהם נאורמר 

אני עדיין חושב שיש לבצע חלק מהאירועים  –.  מתייחס לנושא ימי עיון בטלפון(
היבואנים והזמנת מרצים ללא ארוחת צהרים שימוש בחדרי הדרכה של 

חברים פונים בשאלות  –התייחס מקצועיים ובעלי מקצוע נושא נוסף שצריך ל
 לגבי בחירת המלון, איך בוחרים? ומה הם הקריטריונים?

 –חברים פונים אלי ומבקשים הנחות בתשלומי דמי חבר  – מר גיורא צפרוני
 מיוחדת תטפל בכל הפניות. ועדה 

 
תוקם ועדת איתור  -בנושא בחירת בית מלוןם מתייחס לשאלה של אברה
 ות ולבסוף תמליץ למזכירות על מקום.שתבדוק את כל האפשרוי

 
 :הודעה יומית שתופץ מדי יום בבוקר לכל החברים מציע עודד כום ילס

 
 בוקר טוב חבר יקר !

 התעוררת ?

 קפה שתית?
 את האתר שלנו ביקרת?

 תודה ויום טוב !!!


