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 בס"ד

 9/180/05מתאריך  91פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

 .שוש אסולין-מזכירה, נוכחים : יצחק ס. הכהן, ירון חי, עדי קרני, חיים ששון, חיים ויין, יורם ערד

 

 אני רוצה לפתוח את הישיבה בברכת שנה טובה לכולם. יצחק סלחג'י הכהן :

שינוי התקנון נמצא אצל יו"ר הוועדה אייל פלטק, אייל התייעץ עם מספר עורכי דין המתמצאים  עדי קרני:

 בנושא, על מנת שהתקנון יהיה תקין.

מה: נושא , לדוגת ונתון לפרשנויות, כמו כן, אינו מתאים לתקופה שבה אנו נמצאיםלקונוהתקנון מלא 

 בחירות.

 לאחר שיושלם תיקון שינוי התקנון, יועבר לחברי ההנהלה לאישור.

 לארגון יש ניהול תקין ? האם  :חיים ששון

 .אין ניהול תקין חיים ויין:

 מדוע אייל פלטק לא עובד בשיתוף פעולה עם יועצת המשפטית של הארגון טלי שקד? 

 המשפטית עלולה לומר שלא עובדים באופן חוקי.טלי שקד מקבלת תשלום מהארגון, היועצת 

 .יש להודיע לטלי שקד ואייל פלטק לעבוד בשיתוף פעולה יצחק סלחג'י הכהן:

 .12/11/18עשינו הסכם התקשרות עם לאגו אירועים לקיים את הוועידה השנתית בתאריך  ירון חי:

 ממונים. 300התחייבנו לכמות של 

 מציגים. 9 –ות ממונים. נותני חס 71עד כה נרשמו 

 על פי התקנון אנו מחויבים לעשות אסיפה כללית פעם בשנה עדי קרני:

 אנו נעשה מאמץ גדול בגיוס נרשמים לוועידה וגיוס נותני חסות.

מנכ"לית המוסד לבטיחות וגיהות, אורנית רז,  .חיים כץ, שלי יחימוביץ - הכנסת יהוזמנו לוועידה חבר

 ממתינים לאישור. -המפע"ר

 תזכורת רישום לוועידה השנתית.מציע ששוש תשלח בתפוצה מלאה לכל הממונים 

ממונים ונותן  20אני מציע שכל חבר הנהלה יקבל רשימת ממונים וייקח על עצמו לגייס לפחות  חיים ויין:

 חסות  אחד.

 ישנם חברי הנהלה שלא תורמים לארגון. האם מאיר זייפלד תרם לארגון לאחרונה ? 

 ושיווק לגיוס ממונים לוועידה השנתית.צעת מחיר עם חברת פרסום היש לבדוק 

 בוואטסאפ .שליחת הודעה וכן ייבדק פרסום 

 .עדי קרני: אני אופטימי, חושב שלאחר החגים ירשמו ממונים

בנושא אחריות ממונה בטיחות בתחומי מניעת תאונות,  21/09/18בתאריך  כשירותיום  בוצע ירון חי:

 בנייה ומשפט בפז בטיחות.

 מרצים בהתנדבות ד"ר אייל ביקלס וורדית ביקלס.
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מנכ"ל אם.אם.אם יעוץ  -בפגישה שהתקיימה בנוכחותי, עדי קרני וניסים משרקי יצחק סלחג'י הכהן:

 לממוני בטיחות.  הנדסי בנושא שיתוף פעולה בפתיחת קורסים

  .הוחלט כי תינתן הנחה לחברי ארגון הממונים 

 אנו נצא בפרסום. 

 אני מציע לעשות שיתוף פעולה בכל בתי ספר באזור. :עדי קרני

 יש לצאת בקול קורא לכל המכללות לשיתוף פעולה בפתיחת קורסים וימי עיון.

 הוצאת מכתב למכללות . החלטה:

 לארגון הממונים. בעתיד שאני שואף להקים בית ספר

 הופק שאלון לממונים והופץ לחברי הנהלה. התייחסו דניאל ראש ויורם ערד. ירון חי :

 .לאחר הפצה אין מערכת שתרכז את הנתונים

 לפנות לאיגוד המהנדסים וחטיבת המסחר לשיתוף פעולה עם הארגון. הורדית ביקלס הציע

 לה ? שואל מה ייתן לארגון שיתוף הפעו יצחק סלחג'י הכהן

 וסמכות בפני הרשויות. לממונים ייתן כח :ירון חי

 התקבלו ארבעה הצעות מחיר לשיקוף התנהלות הכספים בארגון.

 יש להעביר לעו"ד טלי שקד לבדיקה. הסכם שלא יפגע בזכויות הנהלת הארגון.

 ביטוח נושא משרה להעביר ליועצת המשפטית של הארגון לבדיקה.

 . ממשיך לבדוק הצעות נוספות.2019אילת התקבלו הצעות מחיר לסמינר 

 יום. 20האם לשלם ליועצת המשפטית שכר טרחה מלא חודש יולי ? למרות שיצאה לחופשה  עדי קרני:

 שנים וקיבלה שכר מלא גם כשיצאה לחופשה. 7היועצת המשפטית עובדת בארגון  חיים ויין:

 מה נסגר עמה בחוזה ? חיים ששון :

 עבודה עמה כפי שהיה עד כה ולשלם שכר טרחה מלא. חיים ויין ממליץ להמשיך

 יצחק סלחג'י הכהן חושב שצריך להמשיך כפי שעבדו אתה בהנהלות קודמות ולשלם.

 במהלך השנה נשלחו מספר דוחות ביקורת אי סדרים. יורם ערד:

 זה לא סוד שהארגון עבר תהפוכות:  אנו לא מקבלים תגובות.

 התפטרו חברי הנהלה 

  הנהלהעזבו חברי 

 .עזבו חברים וחזרו שוב לארגון 

 האסיפה מתקרבת ונשאל על ידי הממונים מה עשינו בשנה האחרונה? 

 הוחלפו ארבע פעמים יושבי ראש.

 החוק לא מחייב אותנו לקיים ישיבות. .אנו לא גוף רשמי

 מבקש לקבל תגובות מכל חברי ההנהלה לסעיפים שמופיעים בדוח.

 

 .03/10/18ישיבה הבאה נקבעה לתאריך 

  כתב: ירון חי מזכיר הארגון


