
 

 

 
 

 
 1018, דצמבר 16             

 משולחנו של היו"ר

ועד המרכזי הנוכחי, נראה שהנושאים וככל שאנו מתקרבים לסיום הקדנציה של ה

מתרבים והולכים. אם כתוצאה מהתרחשותם האקראית ואם כתוצאה מניסיון כולנו 

ח "דו'-ל ועד בהקשרומחברי הלהשלים דברים ונושאים פתוחים. הערתו של אחד 

שנדון בהרחבה בישיבה האחרונה, נראית לי כנכונה ומייצגת את פני הדברים.  יקורת'הב

הגם שהיינו מעדיפים לפעול בעיקר למימוש מטרות ויעדים מוגדרים, המציאות מכתיבה 

שלעיתים  ם",תגובתיי"סדר יום משלה. כך שהחלק הארי של פעילותינו קשור בנושאים 

 .חסות מחודשתייבים התיאף מחי

י, המלווה אותנו "ארגון הפ-של רה ן"צרכן הזמ"כך גם למשל לגבי הנושא כבד המשקל ו

מיקות, הקשרים אמתחילת הקדנציה. למרות שכבר החלטנו החלטות שונות בנדון, דינ

ושינויי עמדות ראויים ולגטימיים, אילצו אותנו לשוב ולבחון הדברים מחדש, כדי להגיע 

הן לא רק מוסכמות על רובינו, לפחות, בתוקף ההצבעה המספרית, כי אם להחלטות ש

רע גם יארגונית, לשתף פעולה ביישומן. כך א-מתוך שכנוע הדדי, יכולת ומוכנות כלל  גם

ועדים החטיבתיים, לרה ארגון של והמשותפת למרבית ה עם התכנית )מהפכנית בעיניי(

 אילוצי תקנון ובעיקר הזמן הקצר עד לקיום האסיפה הכללית ת, השגות מחודשו "י.פה

הובילו  ,ת!!(.. בואו בהמוניכם..יש תכנית עיונית, ייחודית, חדשנית ומעניינ81.1.18 -ב)

להסתפק בשיתוף יורשינו, עם כניסתם לתפקיד,  -בכורח המציאות, להחלטה מחודשת 

ריש להם כבר עכשיו את מבלי להו  סיונותינו והמלצותינו המגובשות בנדון,יבנ

  .וכה שונה ה"המציאות החדש"

ח הביקורת השנתי "נושא נוסף ובעל משמעות ייחודית שהונח על שולחננו, הינו דו

כמובן(. כרגיל ולמרבה הצער אף הוא בוצע, נכתב ונערך ב״עבודת  1016)מתייחס לשנת 

שאיו שפורטו ונדונו ר ועדת הביקורת. נו"יו -כהן -, המוערכת מאד, של דפנה רענן"יחיד

ועד המרכזי יוצגו בהרחבה באסיפה הכללית הקרובה )כבר המלצתי שתבואו ובישיבת ה

ח והדרכים ליישום "ועד לתכני הדוו!!(, כמו גם תגובות ה? כדאיבהמוניכם לאסיפה

ת חו"להערכת דפנה וביקורתה בין השאר, אין מספיק התייחסות לדו המלצותיו.

 ש"טיפול שור"יושמים די הצורך. כללית, גם כאן נדרש הביקורת ועל כן גם אינם מ

חסות יישומית יותר, קפדנית ואדוקה לממצאים וההמלצות של ייסודי שיבטיח התי

   .ת הביקורתחו"דו
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 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 



 

 

 

ישראלי השוהה בהווה -של ד״ר רועי צזנה  הרצאת אורחוזכר שהמשכו אסיפה כללית, יכלול הכנס המ

ב ואשר הרובוט שלו שיופיע בפנינו, ימחיש את פלאי הטכנולוגיה המתחדשת, חדשות לבקרים, "בארה

ישראלי השוהה בישראל. האסיפה הכללית עצמה  -כמו גם הרצאתו של ד״ר ארנון רולניק, ידידנו 

 .תעסוק בנושאים וסיכומי קדנציה חשובים

 ,81.1.18 -עם מרביתכם, לפחות, ב וה להתראותובתק

 
  מאיר

 יו"ר הפ"י -ד"ר מאיר נעמן 

 

 

 
    


