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 7201 יולי  2פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

, לן מנדלסון, מאיר זייפלדיהודה פונר, לימור חושן, צביקה ליבוביץ, אריה שמילוביץ, שוסטר זלמן, אי  :החברי ההנהל

 .ירון חי ואפרים קידר

 שי שגב, יורם ערד משתתפים:

 :מיקום ומועד הישיבה

 רחובות, גישות מרכז  -. 18:00 שעה, 2017  יולי 17  שני יום  רחובות, גישות מרכז

 

 יהודה פוזנרעדכון בנושאים כלליים, יו"ר הארגון, מר 

  'יהודה פוזנר מציין כי בתפקידובל חפיפה קימציין כי לא לא מאשר ירון חי  -1אישור פרוטוקול מישיבה מס .

 .פה אחד אושרהפרוטוקול  -.התפקידים הקודמיםיבצע חפיפה לכל בעלי התפקיד שלא קיבלו חפיפה מבעלי 

 חתימות לאישור 2נדרשים  -ליו"ר, ס.יו"ר, מזכיר וגזברבחשבון הבנק של העמותה עברת זכות החתימה בוצעה ה 

 נותן.הגזבר ינהל את החשבו פעולה

  'הודיע שעקב עומס בעבודה הוא פורש מההנהלה, הבא אחריו ברשימה הינו מר אילן מנדלסון.חיים חג'ג 

אושר פה  -אישור פרישתו של חיים חג'ג' ואישור מינוי של אילן מנדלסון כיו"ר ועדת חברים ויו"ר ועדת פרסום

 אחד

 אושר פה אחד -מינוי ועדת ביקורת 

 ועדת ביקורתחבר  -יורם ערדביקורת ועדת ר"יו -'פייג דוד

 יו"ר ועדת ביקורת  -דוד פייג'

 חבר ועדת ביקורת  -חיים ששון

 אושר פה אחד -מינוי בית הדין 

 יו"ר בית הדיו -יוני אוחיון

 חבר בית הדין -ראובן וולמרק

 חבר בית הדין -אלי לוי

 הסיבה שנה ניסיון בבטיחות, מהנדס בטיחות(  25) : שי שגבהצפון ללא זכות הצבעה אזור מינוי חבר הנהלה ליו"ר .

 אושר פה אחד -למינוי תגבור לחברי הנהלה בכדי שיכולו לקדם נושאים מבלי להעמיס עליהם תפקיד

  מינוי רכזים, כל חבר הנהלה ראשי לבחור עד שלושה רכזים, לרכזים יש זכויות בארגון, ניתנת לו אפשרות לרכז

 בחינם רשאי להשתתף בוועדות הסמכה.ימי עיון וקורסים ולקבלם 

  אושר פה אחד. –עומר הירשל :רכז ס.יו"ר

 .  אחד פה אושר –עדי וינגרואבי גבאי מרום רוזנפלד, : גזבר ירכז

 .  אחד פה אושר –רכזי וועדה מקצועית: מיקהיל מרינל )מייק( , ניצן קריסטל וחיים ויין

 .  אחד פה אושר –אזור דרום: עופר רוזנררכזי  

 .  אחד פה אושר –רכז וועדת הדרכה: יצחק הכהן 

 אושר ברב קולות -קיימת התנגדות -: יעקב הכהן(תרבות, אירועים וכנסים) מזכיר רכז
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 אריה שמילוביץהארגון, מר  גזברעדכון 

כולל שירותים ארנונה וחשמל, חדר  ₪ 3,000-חוזה השכירות מסתיים בסוף החודש העלות היא בסביבות ה

 ישיבות פעם בחודש ומחיר מיוחד להשכרת כיתות. 

 .אושר פה אחד –הצבעת הנהלה לגבי הארכת החוזה השכירות במקום עד לסוף השנה 

 

 צביקה ליבוביץהארגון, מר  מזכירעדכון 

  כולל יו"ר התאים( אחריות נושא משרה -לכל בעלי התפקידים בהנהלה -אחריות מקצועיתביטוח חידוש(. 

 התקבלה הארכה עד ספטמבר -תבקרה שנתית לאגודות מקצועיו. 

 עדיפויותרי דלעבוד באופן מסודר, ההנהלה תיתן ס -ניהול המשרד. 

  :יסגרו שבוע לפני מועד הישיבה., נושא הישיבה תתוך שבוע ימים יצא הפרוטוקול להתייחסוניהול הישיבות 

  הפרוטוקול יעלה לאחר אישור הנהלה בישיבת הנהלה. 

 

 התייחסותסבב 

 בדק.הנושא יי -ביטוח אישי או ביטוח לאומי למתנדבי הארגון ם:רושליאפרים קידר, יו"ר אזור מרכז וי

 ימי עיון לשנה הקרובה.

 .כל בעלי התפקידים לבוחנים בוועדות הסמכהתוך חודש וחצי יוסמכו  :ועדת הדרכה, יו"ר מאיר זייפלד

 מציע את עצמו. -נציג הארגון במשרד החינוך

 פנייה לכל גורמי הוועדות המקצועית ולבדוק מי הנציגים של הארגון ולהחליפם אילן מנדלסון, יו"ר ועדת חברים: 

 תחום אחריות ועדה מקצועית -ופעילים. םבאנשים מקצועיי

 .את ימי העיון להריץלהתחיל אריה שמילוביץ, גזבר: 

 גון. הצעות שכבר התקבלו: קורס גיהותניים מקוצר., תיבת הצעות לארהעלאת רמת ימי העיוןלימור חושן, ס.יו"ר: 

 הקורסים צריכים להיות ברמה מקצועית גבוהה. -, בניה הנדסיתקורס טוב מקצועי בבטיחות אש

 .דרך חברת פרסום–חידוש לוגו לארגון 

 

  אושר ברוב קולות –סגורה לסירוגין לחברי הארגון ישיבה פתוחה וישיבה במתכונת של  נהבוצעתישיבות ההנהלה הצבעה 

 

 משימות:

 ועדה מקצועית: 

 וועדות מקצועיותבנציגים תיאום פירסום רשימה של. 

 ועדת הדרכה:

 עד סוף ספטמבר. קביעת שתי פגישות להכשרת בוחנים לוועדות הסמכה 

 

 רחובות  2כישור  -18:00,שעה  2017 באוגוסט 3 חמישייום  -ישיבת הנהלה הבאה 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


