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 , ודניאל כהןחיים ויין ,חיים חג'ג', דן יעקבי, ניצן קריסטל ,יהודה פוזנר, אריה כהן , שחר הכהן  :החברי ההנהל

 שאלתיאל צברי :נעדרו

, אילן מנדלסון, איציק סבג, עו"ד טלי שקד, לימור יצחק הכהן סלחג'י, , צביקה ליבוביץזלמן שוסטר :משתתפים

 חושן, דוד כץ,אפרים קידר ויעקב ברנשטיין

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 76201  ינואר  3  שלישייום 

 

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

  נה בנוגחות חיים חגג, דניאל כהן הנכנסת וסגלבטיחות עם מנכ"לית המוסד התקיימה פגישה אתמול

 הדק את הקשר. ל. הפגישה התחילה ברצון לפתוח דף חדש וואנוכי

 ת.ות חיצונייוחדרים, קיבלנו מהמלון פעילו 180חדרים. העלנו ל 90נרשמו מעל  - אילתסמינר שנתי ב 

 לא מתוכן מינוי של סגןלורדה וסגן נכון להיום במינהל הבטיחות אין  – משרד הכלכלה. 

 פוזנר, יהודה  וכחותבנ אנשים. במהלך החודש הקודם קיימנו ישיבה באושן 200-הוועידה השנתית נרשמו כ

איש.  300-קיום האירוע תוך התחייבות לוחתמנו על החוזה ל הכהן ואנוכי יעקבכהן,  , דניליבוביץ צביקה

 .ילבוס של הוועידהלקח את האחריות לבניית הספוזנר יהודה 

 עדכון על הביטוח. 

 סבב התייחסויות:

 העמותות חייב את הארגון להגביל רק לחצי שנהרשם  - הזכות לבחור ולהיבחר - תקנון הארגוןטלי שקד: 

 אושר הסעיף בתקנון -את תקופת ההמתנה לפני הזכות להבחר 

 הבטיחות במקום לעזור פוגע בעבודה של ממוני בפורום לבטיחות משטחים בארגון. הפורום אילן מנדלסון:

 . בארץ

 התעסק בנושא הבנייהולא ל המטרה של הארגון לקדם את הבטיחות ולהעצים את ממונה הבטיחות

 לא התקבל - לקראת השנה החדשה לצאת במבצע של הרשמהחיים ויין: 

 לבצע הכשרות של השתלמות ענפית בבניה –בקשה מקרן מנוף 

 2017ימי עיון לשנת זלמן שוסטר: 

 חשמלאים מסויגים יקורסארגון הממונים צריך לקיים  לימור חושן:

 התקבל ברב קולות –ביגוד יצוגי של הארגון  -יצחק הכהן סלחג'י

 להעצים את הממוניםיעקב ברנשטיין: 
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