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 :12.2040.18Date:תאריך

 
 לכבוד

 
 עמותההחברי הנהלת תפוצת 

 

 20214.18.מיום    עמותה    הנהלת ישיבת    -  11מס'    פרוטוקול דון:  נ ה 

 . העמותה וועד  של    ת זום התקיימה ישיב   19.00שעה    ,  18.04.2021תאריך  ב  .1

 נכחו החברים הבאים: בישיבה   .2

 הערות נוכחות סלולרי  תפקיד  שם ומשפחה 
  + 052-8260360 מ"שעויו יו"ר שדה יעו"ד רונ
וועד ארז נוב  , מנהל  חבר 

  ים פכס  ,ותגזבר
 ומערכות מידע

 מייסד - 054-7868294

 מייסד + 052-3716216 דובר, מנהל חבר וועד טל לוי
 מייסד + 054-2077301 תפעול  , מנהל חבר וועד גיל אלבוים 
 מייסד + 052-6016588    מנהל וועד חבר מורן טולדו 

 מייסד + 052-6421537 הל מנ וועד רבח ג וודה נייקהי
ומרכז    מנהל  וועד  חבר רומן פובלוצקי 

המייעצת  הוועדה 
 לבטיחות בבנייה 

 מייסד - 054-2435007

 מייסד + 054-4563767 מנהל  וועד חבר דרור גליקסמן
 מייסד - 054-2555394 מנהל  וועד חבר עוזי פניש 

 מייסד + 050-6320707 מנהל  וועד חבר ני קאסם קאדמ
המיהוועדיו"ר   ג ק סבאיצי יעצת ה 

 כיבוי אש ל
052-6967775 +  

המייעצת יו"ר   ד"ר ורד קויפמן  הוועדה 
 גהות וחומ"סל

050-5365315 -  

המייעצתיו"ר   אבישי רייכמן  הוועדה 
 חינוךמוסדות ל

058-7668866 -  

  - 050-2704444 י קהילה רקש י איתי יונס
  + 050-7874851 יקורתב וועדת יו"ר כהן י אל
  - 050-6388624 חברת וועדת ביקורת צימרמןלת איי

 

ליום  נ  .3 חברים  ,  1.20240.16כון  בטיחות   3717בעמותה  של   ממוני    45  -כ   )עלייה 

והיא מהווה את הארגון המייצג    ( שהיתה לפני פחות מחודש   ה הישיבה האחרונ מ   חברים 

 שמו לעמותה כדין. ר נ את המספר הגדול ביותר של ממוני בטיחות אשר  

 ר היום: על סד   ים נושא 

 -רוני שדה   -יו"ר  .4

הבטיחות ב  . א  מינהל  אתראת  נוסף   חבר ל   עקבות  לאפשרות    עמותה  נקיטת  בנוגע 

ל  אפשרות  ולרבות  כנגדו  פעלתי  י השעי אמצעים  הבטיחות,  ממונה  ממקצוע  תו 

 עד עתה לא התקבלה החלטה. רה.  י הגז   ע בנושא באופן משפטי כדי לשנות את רו 
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פ  . ב  מול בנוסף,  בטיחות    עלתי  ממונה  של  כשירות  אישור  לחידוש  הבטיחות  מינהל 

 לא נענו.   -דרך המקובלת ב   אשר פניותיו למינהל הבטיחות 

העמותה  . ג  לקר   -תפעול  להיערך  ע א יש  העמותה  תפעול  מתכונת  שינוי  חזרת  ת  ם 

 המשק לימי עיון פרונטליים. 

 להלן החלופות: 

   -ימי עיון כולל ריכוז    מלאה   משרה ב מנהלת משרד   (1

ורכז מת   בחצי מנהלת משרד   (2 ב ד נ משרה  תורנות  ב מקרב חברי ההנהלה 

 -קבועה 

 -+מזכירה בחצי משרה   מתנדבים מקרב העמותה כרכזים  (3

לפעול   -החלטה  לגיל  אישר  הועד  החלופות  על  הצבעה  לגיוס    לאחר 

 . במשרה מלאה   מנהלת משרד 

החדש  . ד  הכשירות  לנוהל  הבטיחות  ממוני  לשכת  התייחסות  הו   -התייחסות  פצה 

 למינהל הבטיחות 

 : גיל אלבוים   -עול פ ת  .5

 -עיון ימי   . א 

מיום   (1 בכל  15.1.2021החל  העוקב  לחודש  חודשית  עיון  ימי  תכנית  מופצת   ,

תכנית ימי עיון    15.3.2021וביום    15.2.2021לחודש. לפיכך, הופצה ביום    15

מרץ לחו  לביצוע  2021מאי    -דשים  תכנית  הופצה  בנוסף,  ויות  מ תל הש   3. 

בחודשים אפר שיבוצ  כדי    2021יוני  -יל עו  המגיעה  ממחיר    50%בעלות  ומטה 

 כדלקמן: ו השתלמויות דומות המתקיימות במשק  

באש השתלמות   ( א  בטיחות  פרוייקטים    ע בביצו   ממונה  י.א.ש  חברת 

 הסתיימה ההרשמה    -₪   750ימי כשירות בסך של    5  -בע"מ 

טובה השתלמות   ( ב  של    5  -הדרכה  בסך  כשירות  ההרשמה    -₪   1000ימי 

 בעיצומה. 

ענ  ( ג  בחשמל פי השתלמות  החשמל    ת  חברת  ימי    7  -ישראל ל בביצוע 

 ההרשמה הסתיימה.   -₪   1775כשירות בסך של  

מרץ  (2 החודשים  בנוגע  ימה/ קי מאי,    -במהלך  עיון  ימי  מספר  העמותה  תקיים 

פלטק  חברת  בשת"פ  המתועשים  יהיו    -לפיגומים  העיון  ימי  אסכו. 

הק  במגבלות  ויתקיימו  עיון    ורונה. פרונטליים  ימי  שני  התקיימו  עתה  עד 

שני ימי    אמורים להתקיים   28.4וביום    21.4  ום בי רות מצויינות.  שזכו לביקו 

 . עיון נוספים 

יוני  העמותה   (3 במהלך  אחר   2021תפתח  בעלות  קורס  שיבוצע  רעלים  אי 

 עולה כדי מחצית מעלות קורס זהה המתקיים במשק. ה 
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 . חיובי   -זרים העמותה ת  . ב 

 : סיכום  .6

 גיל יפעל לגיוס מנהלת משרד במשרה מלאה.  . א 

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

         

   

 _ ______ __ _ _____________ _ 

                                                                                                                          

 יו"ר   -עו"ד רוני שדה 


