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 19.12.2021מיום    סיכום ישיבת פתיחת הוועדה המייעצת לחומ"ס הנדון:  

 

ב בשם   מקצוענים    - בישראל עמותת לשכת ממוני הבטיחות  הוועדה המייעצת לחומ"ס 

 כדלקמן:   כם (, הריני לפנות אלי   "העמותה" זה אנחנו )ע.ר( )להלן: 

עמותת לשכת ממוני  ב התכנסה הוועדה המייעצת לחומ"ס  ,  19/12/2021בתאריך  .1

 . מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(   - בישראל הבטיחות  

 הוועדה המייעצת לחומ"ס:   אלה חברי  העמותה שהתנדבו לשמש כחברי  .2

 יו"ר   - פיני זלץ  . א 

 שוקי שלינגר  . ב 

 רונית דניאל  . ג 

 לא השתתף   - אבידוב אהוד   . ד 

 לא השתתף   - יוסי בן חמו  . ה 

 יוסי קופל  . ו 

 שירה אילן  . ז 

 נושאים שהועלו על סדר היום:  .3
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 דבר יו"ר לישכת הממונים עו"ד רוני שדה שנתן את בירכתו לוועדה.  . א 

 היכרות בין חברי הוועדה  . ב 

 שילוב נושא הגהות בתוך הוועדה  . ג 

 אופן עבודת הוועדה  . ד 

 נושאים לטיפול בוועדה הקרובה  . ה 

 החלטות:  .4

 הוחלט כי נושא הגהות יישאר כחלק מפעילות הוועדה  . א 

 אופן עבודת הועדה:  . ב 

לחודש  (1 אחת  תתכנס  מזכירת    - הוועדה  ידי  על  יעשה  הישיבות  זימון 

 הלישכה איריס 

 תקשורת תיעשה באמצעות דוא"ל, וקבוצת הווטסאפ הקיימת.  (2

 ובשקיפות.   כל פעילות הועדה תיעשה באמצעות פלטפורמה לשיתוף  (3

 הקרובה יעלו הנושאים הבאים: בוועדה   . ג 

 הכנת חזון לוועדה ויעדים לתקופה הקרובה  (1

פעולה  (2 תוכנית  לקדם.    - הכנת  רוצים  שהיו  נושאים  יעלו  החברים 

לאחר מכן ידורגו הנושאים לפי סדרי עדיפות לטיפול ותוכן תוכנית  

 פעולה בהתאם, שתוגש לועד המנהל לאישור.   

 הפגישה הבאה תתקיים בחודש ינואר  . ד 

 ביחד נעשה ונצליח  .5
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