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 2016מרץ  07שני  יום
 שני כ"ז אדר א תשע"ו יום

 
 6201 פברואר  21פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 3/2/16 –מתאריך 
 

 , אריה כהן ויהודה פוזנר, דן יעקבידניאל כהן, חיים ויין, חיים חג'ג', שחר הכהן :החברי ההנהל

 וניצן קריסטל שאלתיאל צברי :התנצלו

יורם אלעזרי, אהרון לופט, יצחק הכהן סלחג'י, ירון חי, , דוד פייג, יעקב ברנשטיין, יבוביץצביקה ל :משתתפים

 משה פרנקל, ויעקב הכהן

 י נופר גאל: מזכירות

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201  בפברואר  3 רביעייום 

 

 מר שחר הכהןיו"ר הארגון, עדכון בנושאים כלליים, 

 וןיצא גיליון שני של הבטיחות 

 ב חברי ההנהלה הגיעו לעשות טלפונים, תודה לכולם שהגיעו, הגדלנו את מספר החברים ומשתתפי ור

 הוועידה.

  800-ימי עיון ב 8תוכנית עבודה שנתית של ימי עיון מגוונים בפריסה ארצית ע"מ לתת את המענה של ₪ 

 התקבל פה אחד -חוברת עם הסילבוסים של ימי העיון. לשלוח במייל ולהציג בצורה אלקטרונית 

 להוציא דף מרוכז עם תאריכים ושמות

  הנו יו"ר הארגון. במוסד נאמר כי הכותב פרסום בחוברת של המוסד לבטיחות וגיהות כי מאיר סאיג

 .ושאבהחלטת ההנהלה יצא מכתב רשמי בנ שרשום בראש, רשם והעביר את הכתוב.

 בוועידה תהיה תצוגת אופנה של חברת ווקר 

 יהודה פוזנר וניצן קריסטל אחראים על הצד הטכני 

  כולם בהבימה 06:00-ב 

 21  ספונסרים 

 

 סבב התייחסויות 

 . מסלול הלימודים לא קשור לאגודה. 2016בטיחות באוקטובר  פתיחת מסלול לימודים לממוני -יורם אלעזרי

 יתואר ראשון במנהל עסקים עם הכשרה לניהול בטיחות, התואר יתקיים ברופין. קהל היעד: ממונ -הלימודים

 נק"ז בבטיחות.  40נק"ז ,  120בטיחות שלא הספיקו ללמוד. 

 םכנאים והנדסייפתיחת התואר לטחברי ההנהלה: 

 בארגון כאיגוד מקצועי. שיכירוקורא להתגייס להסתדרות, כדי  -משה פרנקל

 

נוכחות מקסימלית להעביר שמות למזכירות של  -תתקיים ועדת הרווחה והבריאות בנושא תאונות עבודה 9/2/16ב

 המשתתפים.
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  -יעקב הכהן

 להעביר להבימה פרוטוקול לפרטי פרטים 

 לשכור שולחנות וכסאות 

 מפות לשולחן 

 קייטרינגלהיפגש עם הנציג של ה  

 לבדוק אם בוב מביאים -מסך למרתף 

  :דן 1פוזנר,  1צביקה,  1אבי לוי,  2מקרנים 

 תצוגת אופנה חזרה בבוקר 

 06:00-הגעה ב 

 בוב -ראוטר 

  מטר 6שני קבלים למחר באורך 

 

 לשפר את תרבות הדיבור -דני כהן

 הנרשמים ליותר משנה. הנחה לגימלאים -חיים ויין

 הוחלט לא לתת הנחה נוספת מכוון שהמחיר שניתן לגמלאים הנו המחיר הנמוך ביותר

 לפרסם בעלון של המוסד לבטיחות וגיהות -דן יעקבי

 כולם להתקשר ולהזמין עיתונות לוועידה -שחר הכהן

 

 

  
 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 17:00, שעה 6201 מרץ 20 ,יום רביעי -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

                             הארגון משרד מנהלת -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


