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 .20212.8מיום    עמותה    הנהלת ישיבת    -  41מס'    פרוטוקול דון:  נ ה 

 

 . העמותה וועד  של    ת זום התקיימה ישיב   19.00שעה    ,  2.08.2021תאריך  ב  .1

 נכחו החברים הבאים: בישיבה   .2

 
 הערות נוכחות סלולרי  תפקיד  שם ומשפחה 

  + 052-8260360 מ"שעויו יו"ר שדה ינורעו"ד 
 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  דעוו  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
  ים פכס  ,ותגזבר ארז נוב 

 ומערכות מידע
 דסימי - 054-7868294

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

  + -054 מזכירת העמותה  רביב איריס א

ליום  נ  .3 חברים  ,  1.20280.2כון  בטיחות   9719בעמותה  של   ממוני    60  -כ   )עלייה 

האחרונ מ   חברים  המייצג    ( 21.6.2021ביום  שהיתה    ה הישיבה  הארגון  את  מהווה  והיא 

 שמו לעמותה כדין. ר נ מוני בטיחות אשר  מ   של ר  את המספר הגדול ביות 
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 ר היום: על סד   ים נושא 

 -רוני שדה   -יו"ר  .4

ערר  . א  וועדת  שבת   החלטת  בן  הועד    -בעניין  תגיש  חברי  העמותה  כי  אישרו 

 הבאים:   עתירה מנהלית בנושא תוך עמידה על העקרונות 

 הפנייה לחברי העמותה. מכתב  את  וועד  ה   היועמ"ש יאשר מול  (1

ולא באמצעות תקציבה   (2 בלבד  כספי תרומות  יהיה באמצעות  מימון העתירה 

 השוטף של העמותה. 

המלצ  (3 את  מקבל  ספקים,  ת  הוועד  נוהל  לתיקון  ויפעל  הביקורת  וועדת  יו"ר 

שהזמנת   המלצ באופן  לפי  תתבצע  חיצוני,  מעו"ד  העמותה   ת עבודה    יועמ"ש 

 אשר תאושר מראש ע"י הוועד. 

תרומות  (4 כספי  שיוותרו  ניתובם    -ככל  אופן  לגבי  ויחליט  יתכנס  קרן  הוועד 

 ור בתקנון העמותה. כאמ   לערבות הדדית שתוקם בהמשך הדרך 

בבירור  ייצו  . ב  בטיחות  ממונה  הבטיחות ג  למען  פעולותיו  בגין  מעסיק    -אצל 

   ת, הוועד יעודכן. הוועד עודכן בנושא. ככל שיהיו יתפתחויו 

 : גיל אלבוים   -עול פ ת  .5

כללית:  . א  הוועד    אסיפה  שונה.  במתכונת  הכללית  האסיפה  של  לקיומה  נערכים  אנו 

 ים. ב יעודכן בימים הקרו 

לאחר חודש של עבודה במתכונת החדשה    איריס: תיאור פעילויות מנהלת המשרד  . ב 

 של משרה מלאה. 

 . ₪   2500ציב לנושא בסך של  הוועד אישור תק .  צורך בביצוע טלמרקטינג  . ג 

 חיובי   -תזרים  . ד 

 רומן:   -ועדות מייעצות ו  .6

 הוועדות המייעצות אינן פועלות כנדרש.  . א 

בקשת   . ב  להכין לאור  מתבקשים  המייעצות  הוועדות  ראשי  הביקורת,  וועדת    יו"ר 

 ימים.   30תוך    -. לו"ז תכנית עבודה לביצוע  

 -סיכום  .7

לפי העקרונות שנקבעו  העמותה   . א  בן שבת  בעניינו של מר דוד  תגיש עתירה מנהלית 

 לעיל. 

לשנת   . ב  עבודה  תכנית  להגיש  מתבקשים  המייעצות  הוועדות    30תוך    2021יו"ר 

 ימים. 
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איריס  . ג  של  פעולותיה  על  מקיפה  סקירה  קיבל  המשרד.   -הוועד  זאת    מנהלת 

 ההזדמנות להביעה בפני איריס את הערכתנו לפעילותה. 

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

 

 _ ______ ___ _ _______ ____ __ _

                                                                                                                             

 יו"ר   -עו"ד רוני שדה 


