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 . העמותה וועד  של    ת זום התקיימה ישיב   19.30שעה    ,  27.10.2021תאריך  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 ורודה נייקהי
ומרכז    לנהמ  דעוו  חבר לוצקי ורומן פוב

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 +  

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  יב בראיריס א

ליום  נ  .3 חברים  ,  1.20210.27כון  בטיחות   2107בעמותה  את    ממוני  מהווה  והיא 

 שמו לעמותה כדין. ר נ ני בטיחות אשר  ו מ מ   של ר  הארגון המייצג את המספר הגדול ביות 

 

 ר היום: על סד   ים נושא 

 -ני שדה רו   -יו"ר  .4
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מפע"ר   . א  סגן  בראשות  שהתקיימה  בפגישת  שעלו  הנושאים  עיקרי  הוצגו 

לימי  בעני   21.10.2021ביום  בנוגע  הבטיחות  ממוני  על  הרגולטורי  הנטל  הפחתת  ין 

הבטיחות   העיון  ממוני  חייבים  הועד  .  בהם  בפגישה,  חברי  ארו ד שהשתתפו  כות  נו 

ו  הנטל  הפחתת  אחד   הסכימו בנושאי  ש ל   פה  בהרחבה  י עקרונות  פורטו 

. עותק ההתייחסות שאושרה ע"י חברי הוועד, הופצה בסיום הישיבה  התייחסות ב 

 לחברי הוועד ולמינהל הבטיחות. 

המחיר   . ב  הצעות  ל פורטו  ספציפית שהתקבלו  השתלמות  "ג"   ביצוע  הוחלט    . בנושא 

ה  את  לקבל  אחד  חברת  צ פה  של  ההשתלמות    פ" " עתה  את  מחודש  ולקיים  החל 

 גיל.   -. אחריות 2022ינואר  

הו  . ג  ל חברי  בנוגע  עדכונים  קיבלו  השנ ועד  של  כנס  השני  הבטיחות    תי  ממוני  לשכת 

הכללית ,  9.12.2021ביום  שיתקיים    בישראל  האסיפה  תתקיים  במסגרתו    ואשר 

הפ   .  השנתית  לוודא  יאוחר  צ יש  ולא  עד  העמותה  חברי  לכלל  האסיפה  תכני  ת 

 . 5.11.2021מיום  

 מטרות העמותה.    3פנינו לצורך הגשמת  רבה ל עבודה    . יח יחד נעשה ונצל ב  . ד 
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 יו"ר   -עו"ד רוני שדה 


