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שנתי בגני התערוכה: מעריך את ועדת הביקורת, אך נחצה גבול. תקנון  כנסלדבר על הברצוני  שאלתיאל צברי:

י ישיבות הנהלה ברצף ניתן לפטר אותו. העדרות שלי מישיבות ההנהלה הם תהעמותה קובע כי מי שנעדר מש

ת פנים. מסיבות רפואיות. ועדת ביקורת היתה צריכה לדבר עמי לגבי ההתנהלות לפני האיספה ולא להתנהל בבוש

 לא מקובל שחברי ההנהלה מכבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ.לכן אני מודיע על הפסקת עבודתי בהנהלה.

 ביקורת צריכה להיות בונה.הועדת  כנה בין חברי ההנהלה. הביקורת שלצריך שיהיה יחס אמיתי ויהודה פוזנר: 

 לפני האסיפה הכללית?! לא טיוטת התייחסותולא יצא ד"וח מדוע צביקה ליבוביץ: 

תיאור פעולות הצבא בנושא בטיחות אש והסמכת האנשים בתחום שרון מישר, ראש מדור בטיחות אש בצבא: 

 בצבאהאש 

שיתוף פעולה בין הצבא לארגון. ציפיות מתחום הבטיחות בצבא: אריק שמילוביץ, ראש מדור בטיחות בעבודה 

 וניסיון.בארץ. רעיון דירוג ממוני הבטיחות לפי ידע 

 

 עדכון בנושאים כלליים, יו"ר הארגון, מר שחר הכהן

 פתיחת ספק במשרד הביטחוןאנחנו פועלים ל 

 דו"ח כספי ומילולי אושר. לאחר קבלת ניהול תקין נגיש בקשה  -קימנו את האסיפה הכללית -ניהול תקין

  46באמצעות רו"ח לטופס 

  לאורך כל היום וזה מעיד על איכות ההרצאות יה מלאהתגובות טובות לגבי הוועידה. האולם. 

  ים וחדר וגשידר 58אילת: החדרים היו מלאים, נרשמו גם אילתים וחדרים במלונות אחרירם. קיבלנו

 חינם. הייתה קבלת פנים נהדרת.

  סיור במפעל  תבמפעל לאחזקת מטוסיםסיור  מים כוללי 3/4משלחת לחו"ל: טיסה למיאמי, סיור של

סיור ירה מעובדי המפעל. שיט לאי פרטי של חברת ספנות )יומים(, ביקור בתערוכה בדנוור, סק -סע ני נכל

 יום בלי נסיעות ביום שבת. 14בניו יורק, מנהטן ולילה בוושינטון. סה"כ 

 צריך אריה, דני ואני נפגשנו את משרד עו"ד המתמחה בלהעניק לאנשים זכויות כנגד הביטוח הלאומי .

 ר לממונים בנושא.לחשוב איך אפשר לעזו
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 מהוועידה והסמינר: לקחים

 נציג אחד מדבר עם מנהל האירוע 

 לקבוע נציג שמקבל את המרצים 

  חלוקת צמידים במלון 

 סבב התייחסויות:

 129ביטול האופציה של המבקרים, תיקון לחוק  21.2.17תזכיר חוק, טיוטא של החטיבה למסחר, באיציק סבג: 

 למען הארגון. בהצלחה ובריאות ולשאלתיאל על תרומו ועשייתמודה יהודה פוזנר: 

תגובות מצוינות לגבי התא, מספר חברים פנו לחברת הביטוח. לפתוח באתר מקום שאנשים יוכלו מאיר זייפלד: 

 לתקשר אתנו, קבענו פגישה עם רותם זהבי בחודש הבא.

 .אני מבקש להקריא לכם מכתב שאפרסם לכלל חברי הארגוןשחר הכהן: 

 .31.5.17פנה את המקום בתור יו"ר וכחבר הנהלה באני אתפטר וא, ובתפקידי עבודהבמקום העקב עומס 

אני פורש  –ביקש ממני להצטרף אליו לבחירות, והייתי יד ימינו במסגרת התפקיד ועקב כך ששחר דניאל כהן: 

 מהארגון ומפנה את המקום שלי

 פורש מהארגון מסיבות אישיותה כהן: ירא

 לעלות להצבעה לצאת לבחירותקובי: דן יע
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