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ב תאריך  ,02.06.2021שעה  19.00התקיימה ישיב ת זום של וועד העמותה .
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1883

ממוני בטיחות (עלייה של כ 110 -
נ כון ליום  ,02 . 06 .202 1בעמותה חברים
חברים מ הישיבה האחרונ ה שהיתה ביום  )18.4.2021והיא מהווה את הארגון המייצג
את המספר הגדול ביות ר של ממוני בטיחות אשר נ ר שמו לעמותה כדין.

נושא ים על סד ר היום:
.4

יו"ר  -רוני שדה -
א.

ב.

.5

התייחסויות משפטיות שהוצאו מטעם לשכת ממוני הבטיחות:
)1

ל ט יוטת תקנות עגורני צריח .

)2

לטיוטת תקנות בודקים מו סמכים .

)3

לנוהל מפע"ר בנושא אישור כשירות ממוני בטיחות .

ארז נוב הודיע בכתב על הפסקת חב רותו בועד הע מותה ומסיבות אישיות  .אין
מניעה משפטית כי ימשיך לכהן בשאר תפקידיו – מערכות מידע ו גזברות לרבות
מורשה חתימה .

ת פ עול  -גיל אלבוים :
א.

ימי עיון -
)1

ה סתיימה השתלמות ממונה בטיחות באש בביצו ע חברת י.א.ש פרוייקטים
בע"מ  5 -ימי כשירות בסך של . ₪ 750

)2

השתלמות הדרכ ה טובה  5 -ימי כשירות בסך של  - ₪ 1000עומדת לפני
סיום.

)3

השתלמות ענ פי ת בחשמל בביצוע חברת החשמל ל ישראל  7 -ימי כשירות
בסך של  - ₪ 1775מועד פתיחה .7.6.2021

)4

השתלמויות נו ספות מועד פתיחה – יולי :2021
א)

קורס אחראי רעלים  3 -ימים בעלות של ₪ 490

ב)

קורס ממונה בטיחות באש בחברת לונגן  5 -ימים בעלות של  750ש"ח

ב.

ת זרים העמותה  -חיובי .

ג.

בהמשך להחלטת הועד מישיבה קודמת  ,החלטתי להגדיל את היקף המשרה של
מנהלת המשרד הנוכחית למשרה מלאה .שעות הפעילות  ,08.00-15.00ימי פעילות
א -ה .יש לעדכן את אתר העמותה בהתאם .נחתם עימה חוזה עבודה לפי נוסח
שהתקבל מ היועמ"ש  .תחילת עבודה במתכונת זאת .1.7.2021 -

ד.

מבוקש לאשר את חבר הוועד  -מורן טולדו  ,כמורשה חתימה שלישי כאשר
חתימות שניים ממורשי החתימה בצירוף חותמת העמותה יחיי בו את העמותה.

2

לשכת ממוני הבטיחות בישראל-
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית  15אלפי מנשה 44851
ט ל'  052-8260360 :פקס',09-7674439 :
דו א"לronis-law@netvision.net.il :
ה.

יש ל המשיך ול כתוב את נהלי העמותה ולרבות את נוהל עבודת מנ ה לת המשרד
בהתאם לסדר פעולות יומי קבוע .

ו.

נדרש לאשר את הדיווחים לשנת :2020

ז.

.6

)2

הד ו"ח המילולי

)3

טופס 1215

אסיפה כללית תתבצע בתחילת חודש דצמבר .2021
)1

אחריות אקדמית  -רומן

)2

אחריות תפעולית  -גיל.

ש ונות -
א.

.7

)1

הדו"ח הכספי

יש להיערך ל ימי העיון הפרונטליים.

סיכום -
א.

הוועד המנהל אישר א ת הדיווחים לשנת  2021ו ה סמיך את מורשי החתימה
לחתום על הדוחות.

ב.

הח"מ יעביר לוועדת הביקורת את טופס המלצתה לאסיפה הכללית ב צ ירוף
פרוטוקול זה ,הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

ג.

הו עד המנהל אישר את מינויו של חבר הועד  -מורן טולדו למורשה חתימה
שלישי .חתימותיהם של שניים ממו ר ש י החתימה בצירוף חותמת העמותה -
יחייבו את העמותה.

ד.

חבר הוועד -מורן טולדו  ,ימשיך ב כתיבת נהלי העמותה הרלוונטיים.

ה.

ב יחד נעשה ונצל יח  .עבודה רבה ל פנינו לצורך הגשמת  3מטרות העמותה.

_ ______ ___ _ _______ ____ __ _
עו"ד רוני שדה  -יו"ר
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