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  מיוחדתכללית פרטיכל אסיפה 

  אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובב 16:00בשעה  2009 ספטמברב 15שהתקיימה ביום 

  

  :הנוכחים     

  

  )גלעד גרוס, מיקי לבנת, כולל יפוי כח מיעקב זייטלר( יוליאן פינקלשטיין

  ארז כרמלי

  )כולל יפוי כח מיצחק זך( יצחק לשם

  משה שפר

  שרגא גרינוולד

  ולובלסקירוני ו

  בני סיגלוב

  שאול קולמן

  )אליעזר זאבי, אפרים לורינץ, כולל יפוי כח מחנן ינון( אילן זולברג

  יצחק קדם

  דובי בריל

  סמי כהן

  מיקי ברקאי

  )פתרונות אפקטיביים( נחמןיקי 

  משה חורי

  רוני רצבי

  אלון ניקי

  חיים קדמי

  ברוך-מוטי בן

  

  אבי יבין: אורח
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 פתיחת הישיבה .1

  .בהתאם לתקנון ניתן לקיים את האסיפה בקוורום הנוכחיו 16:00שעה ה בהאסיפה נפתח

  

 צירוף יועצים שכירים לארגוןדיון על  .2

לקדם : מטרתם .הקבוצה מורכבת משכירם ומעצמאיים .קבוצת יועצים העובדים במערכת הביטחון
, הם רואים כאחת הדרכים לממש את מטרותיהם .את מעמד היועץ ואת הכשרתם המקצועית

כך  ,אנחנו שואפים להגדיל את הארגון ולצרף חברים נוספים .ת"אמצעות הצטרפות לאימב
  .שלכאורה יש כאן אינטרס משותף

שאין מניעה לקלוט כל יועץ , הגענו למסקנה, ועם חברים נוספים, לאחר דיונים רבים במזכירות
  .העומד בכללי הקבלה לארגון, עצמאי

אלא מקבלים משכורת מחברות , ת"ובדים של חברי אימשאינם ע, ההתלבטות היא לגבי השכירים
  ).נס: למשל(השמה ואחרות 

  :חלופות שיעלו להצבעה 3התגבשו 

  ללא שינוי מהמצב הקיים –' חלופה א .2.1

  .ובתנאי שהוא שכיר של חבר מלא, ת רק כיועץ נלווה"שכיר יכול להתקבל לאימ

עלול להיקלע לניגוד עניינים , מלא חברים אחדים הביעו חשש כי יועץ שכיר שאינו מועסק אצל חבר
  .התנאי לעיל הוא חיוני בעיניהם, לכן. בין נאמנותו למעסיק לבין חובתו לקוד האתיקה

  שכירים יתקבלו כחבר מלא על בסיס חברות אישית –' חלופה ב .2.2

בכפוף לתנאי הקבלה , כל שכיר יכול להתקבל לארגון כחבר עמותה שווה זכויות ושווה חובות
  .ללא תלות במעסיק שלו, תזא .בתקנון

, תפישה זו קיימת בארגונים מקצועיים רבים המושתתים על עקרון של חברות אישית לכל אחד
  ).ועוד, הפסיכולוגים, המהנדסים: למשל(ללא תלות בשיוך התעסוקתי 

  .בחלופה זו מתחייב שינוי בתקנון

  שכירים ייקלטו במעמד יועץ נלווה –' חלופה ג .2.3

מילים  2מחיקה של (בכפוף לכך שהתקנון יתוקן כדלקמן , כל שכיר יוכל להתקבל כיועץ נלווה
  "):יועץ נלווה"בהגדרת 

י "ואשר אושרה קבלתו לאירגון עפ המוצגת בעמותה יועץ תקשורת המועסק כעובד מן המניין בפירמה
  .הנהלים המפורטים בתקנון זה

  

 
 מהלך הדיון .3

  .והישגי הארגון בשנה האחרונה ר הארגון הציג את פעילות"יו .3.1

  .2007-8התקיימה הצבעה על הדוחות לשנת  .3.2
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לגבי , וכל אחד מהנוכחים הביע ונימק את דעתו, בנושא צירוף יועצים שכירים התקיים דיון .3.3
  .החלופה בה הוא תומך

  .לאחר מכן התקיימה הצבעה שמית .3.4

  :להלן תוצאות ההצבעה .3.5

  7 –חלופה א 

  אליעזר זאבי, שאול קולמן, יצחק קדם, בני סיגלוב, לובלסקירוני וו, ארז כרמלי, חנן ינון

  14 –חלופה ב 

, משה חורי, ברוך-מוטי בן, משה שפר, מיקי ברקאי, יצחק זך, יצחק לשם, מיקי לבנת, יקי נחמן
  גלעד גרוס, יעקב זייטלר, יצחק פינקלשטיין, חיים קדמי, שרגא גרינוולד, אלי כהן

  4 – גחלופה 

  אפרים לורינץ, אילן זולברג, אלוןניקי , דובי בריל

  1 - נמנע 

  רוני רצבי

  

 החלטות .4

  .שתפקידו לגבש את מדיניות הארגון לגבי תעריפי עבודה של היועצים, להקים צוות .4.1

 .אין מתנגדים. 26 –בעד : 2007-8אושרו דוחות ועדת הביקורת לשנת  .4.2

 .אין מתנגדים. 26 –בעד : 2007-8אושרו דוחות כספיים ומילוליים לשנת  .4.3

  .2009רשפי לשנת -ח גסר"אושר רו .4.4

  .2 –מתנגדים . 24 –בעד . במקום רוני רצבי, אושר מינוי של חנן ינון לתפקיד גזבר .4.5

על המזכירות לדאוג לעדכון , לגבי קליטת יועצים שכירים', לאור ההצבעה בעד חלופה ב .4.6
וקביעת גובה דמי חבר לחברים החדשים , 2010לא יאוחר מתחילת  התקנון בהתאם

 .טגוריה זובק


