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 לכבוד
 

 עמותההחברי הנהלת תפוצת 
 
 

 30.10.2022מיום    עמותה    הנהלת ישיבת    -    20  מס'  פרוטוקול דון:  נ ה 

 . העמותה וועד  של    ת זום התקיימה ישיב   19.00שעה    ,  30.10.2022תאריך  ב  .1

 נכחו החברים הבאים: בישיבה   .2

 
 הערות נוכחות סלולרי  תפקיד  שם ומשפחה 

  + 052-8260360 מ"שעויו "רוי הדש 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 

ומרכז    להנמ  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 סביאיצ יעצת ה 
 כיבוי אש ל

052-6967775 _  

המייעצתיו"ר   אבישי רייכמן  הוועדה 
 חינוךמוסדות ל

058-7668866 -  

  - 050-2704444 י קהילה רקש י איתי יונס
  + 054-7879010 יקורתב וועדת יו"ר דודי הירש 
  - 054-2311365 ורתביק תוועד חבר חמי אידל 
  - 054-4327733 יקורתדת בווע חבר גדי פוקס

  - 054-8122696 העמותה   מנהלת משרד יב בראאיריס 

ליום  נ  .3 חברים  ,  202230.10.כון  בטיחות   3326בעמותה  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 

אישור   .4 בנושא  מאושרת  פרט הוצאה  העמותה י  עדכון  את    -חברי  אישר  המנהל  הועד 

 הכרוכה בעדכון פרטי חברי העמותה. ההוצאה הכספית הנדרשת  

 1.12.2022רומן+מורן יגבשו את האיפיון עד    -החלטה 

פירסום  .5 לצרכי  העמותה  בפלטפורמות  להשתמש    אישר   הל מנ ה ועד  ה   -שימוש 

 בפלטפורמות של העמותה לצרכי פירסום בכפוף להוצאת נוהל עמותה בנושא. 
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 . 1.12.2022בשו נוהל עמותה בנושא עד  + מורן יג רומן   -החלטה 

של   .6 שוטף  העמותה עדכון  כי    -חברי  אישר  המנהל  ימשיך  הועד  העמותה  חברי  עדכון 

הקיי  באופן  עלמ" להיות  ובאמצעות  הואטסאפ  קבוצות  באמצעות  כוונה  תוך  מ ה  ם 

 בעלמ"ה. שימוש  ה   להגביר את 

 מטרות העמותה.    3גשמת  פנינו לצורך ה רבה ל עבודה    . יח ד נעשה ונצל יח ב  .7

 

 

 

 _ ______ ___ _ _______ ____ __ _

                                                                                                                                

 יו"ר   -עו"ד רוני שדה 


