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 . העמותה וועד  של    ת זום התקיימה ישיב   18.00שעה    ,  10.08.2021תאריך  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    לנהמ  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   9419בעמותה  את    ממוני  מהווה  והיא 

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

 -רוני שדה   -יו"ר  .4

להחלט  . א  מ בהמשך  הוועד  הח ת  קודם,  למפ פרוטוקול  לפנות  הועד  במכתב  ע ליט  "ר 

המנהלית  החלטתו  לשינוי  חבר    בקשה  בטיחות  ממונה  של  לפיטוריו  גרמה  אשר 

  . בטרם הגשת עתירה מנהלית בה העמותה תהיה העותרת היחידה וזאת    העמותה, 

הפנייה   לאחר    הוצג נוסח  הוועד  חברי  ע"י  הישיבה  לאחר  ואושר  הישיבה  במהלך 

ויועלה  י המכתב    תיהם. שמי מהם נתנו את הערו  עמותה תוך  לאתר ה שלח למפע"ר 

 השחרת פרטים אישיים. 

 .  8נדרש לאשר את נוהל מס'   . ב 

 : גיל אלבוים   -עול פ ת  .5

בסך    נדרש  . א  הוצאה  לקבלת    ₪   4,000לאשר  רו"ח  פעולת  לצורך  מע"מ  בתוספת 

 בהצבעה.   אושר .  46אישור למתן תרומות לפי סעיף  

   

 -יכום ס  .6

למפ   החליט   הועד  . א  במכתב  ע לפנות  המנהלית "ר  החלטתו  לשינוי  גרמה    בקשה  אשר 

בטרם הגשת עתירה מנהלית בה  וזאת    לפיטוריו של ממונה בטיחות חבר העמותה, 

 . העמותה תהיה העותרת היחידה 

אישר   . ב  ה הועד  לצורך  רו"ח  עבודת  למימון  הדרוש  התקציב  הוצאת  וצאת  את 

 . 46אישור לפי סעיף  

ב ח  . ג  יעיינו  הועד  מס'  טיוטת  ברי  החלטות    8נוהל  קבלת  לצורך  אליהם  הופץ  אשר 

 . בגינו 

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

 

 _ ______ ___ _ _______ ____ __ _

                                                                                                                             

 יו"ר   -עו"ד רוני שדה 


