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 7201 נובמבר 7פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

 ואיציק ס.הכהןירון חי אפרים קידר, לימור חושן, , מאיר זייפלד, צביקה ליבוביץ,  נרזיהודה פו :החברי ההנהל

 דוד פייג ויוני אוחיוןנעדרו: 

 יורם ערדחיים ויין ו –ועדת ביקורת  –מוסדות 

 דניאל לוין, איציק סבג, יעקב ברנשטיין משתתפים:

 :מיקום ומועד הישיבה

 . 17:00 שעה, 2017  נומבמר 01  ראשון יום  רחובות, גישות מרכז

 "ר יו – פוזנר יהודה

 מאושר 6פרוטוקול ישיבה מס'  •

 יצאו לאישור תוך עשרה ימים, האישור תוך יומיים אי הגבה יחשבו כאישור. םהפרוטוקולי •

 הוחלט כי עו"ד טלי שקד תהיי במשך חודש חברת בית הדין •

 חיים ויין, יו"ר וועדת ביקורת

 הוועדה החליטה שחיים ויין יהיה יו"ר הוועדה -התקיימה ישיבת וועדת ביקרות •

מבקש להקים וועדה שתחקור את הנושא ובית הדין  -ות ההנהלההדלפות ומידע לא נכון שיוצא החוצה מישיב •

 המלצת וועדת ביקורת התקבלה –יקבע את ההשלכות 

 קיום ביקורת בנושאים: •

o ועדת חברים: דו"ח גיוס חברים ופעילויות שנעשו בנושא 

o תוכנית לכנס שנתי -ועדת מקצועית 

o תיוק הנושא -ועדות הסמכה 

o תוכנית עבודה שנתית 

o  ,ועלויות לימי עיוןגביית תשלומים 

o פעילות רכזים 

o דוח כספי שנתי מאושר ע"י רואה חשבון 

o  ריכוז הצעות מחיר 

o דוח תשלומי חברים 

o הנהלה מאושרים תמישיבו םפרוטוקולי 

 יורם ערד, חבר וועדת ביקורת

 לבקר ולהציע הצעות לשיפור –תפקידם לבדוק את התהליכים בארגון  •

צריך לקבל את החומר לפני הישיבה, הישיבות נועדו רק לאשר את החלטות, מומלץ נוהל ישיבות: סדר יום  •

 לקיים את הישיבה עד שעה. 

 לכל בעל תפקיד צריך להיות יעדים •

 לחתום על העדר ניגוד עניינים •

 נוהל התקשרות עם ספקים ונותני שירות •



 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                          
 7פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 2מתוך  2עמוד                                       2017 נובמבר 01 מתאריך

 

   

 להגדיר את תפקידי המשרד -שירותי משרד •

 פורמט סיכום ישיבה •

 , סגן יו"ר לימור חושן

 המסמך רציני והושקעה עבודה רבה •

לכן לא הגינו שלכול חבר ההנהלה יהיה סגור רק על התפקיד רב חברי הנהלה הם בעלי משרות מחוץ לארגון,  •

 שלו, כל אחד תורם במקום שהוא יכול.

 תוביניהם החלט -סקרק רישיבות הנהלה יהיו פתוחות רק בחלקם מכוון שאחר ייווצ •

 , יו"ר ועדה מקצועית מאיר זייפלד

 כל בעל תפקיד יהיה אחראי על הנושא שלו •

 יצא נוהל ביחד עם הפיקוח -ועדות הסמכה •

 הועדה במיילהארגון יקבל את פרוטוקול  •

 לעשות ימי עיון לבודקי מוסדות חינוך הארגון מוסמך •

 

 

 

 


