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   חברי הנהלת ארגון הממוניםה של התקיימה ישיב  23/02/2021 :בתאריך .1

 580049518ע.ר.  : עמותה רשומה  .2

 בישיבה נכחו:  .3
  מס'  מס'

 יצחק הכהן סלחגי   -סגן יו"ר   .2 יעקב עזרא   –ר "יו  .1

 יעקב שיבר  -גזבר   .4 מקס הרשקוביץ   –מזכיר לשכה   .3

 אייל פלטר  -יועץ משפטי   .6 יעקב אליהו   – הנהלהחבר   .5

 איב אופל   – הנהלהחבר   .8 יעקב בורשטיין  –בית דין   .7

 פארג' דהאר   – הנהלהחבר   .10 זלמן שוסטר  – הנהלהחבר   .9

 חיים ששון  -חבר הנהלה    .12 משה פחימה   – הנהלהחבר   .11

 ביקלסורדית  –  חברת הנהלה  .14 חיים ויין -יו"ר ביקורת פנים  .13
 
 מהישיבה נעדרו:  .4

  מס'  מס'

   .2 טובי -ארגוןמזכירת   .1

3.   4.   
 
 מטלות מהישיבה הקודמת טיפול בסטטוס  .5

 סטטוס  אחראי ביצוע ביצוע\מטלות לטיפול מס'
הכנת תוכנית מפורטת של הכנסות והוצאות    .1

 2021לשנת 
 לא הוגש  שיבר -גזברות

 רכש:החזר כספי לשיבר יעקב בגין   .2
 ₪   1,505  2020רשם העמותות  אגרה שנתית

 ₪  1,298                    שני מכשירים ניידים 
 ₪ 570                     לשנהזום מייקרוסופט 

 ₪ 99                         לחודששלושה קווים  

אישור כל חברי  
 ההנהלה 

 יש לאשר מחדש 

מבתי  לפחות הצעות מחיר  2קבלת לפחות    .3
סמינרים ואולם כנסים   2מלון לקיום 

 שנתית. לקיום אספה 
 יש להגיש לכל ספק אופנין דרישות אחיד. 

קיבלנו הצעות של קראון ים   יעקב אליהו   -גזברות
 המלח וישרוטל ים המלח 

ימי   8הכנת תוכנית מפורטת למימוש   .4
 כשרות לחברי הארגון 

הכנת תוכנית מפורטת להדרכה בסמינרים  
 ואספה שנתית 

  8  הוגשה תוכנית למימוש פחימה -הדרכה
 . ימים שלא פורסמה

ימי עיון    2בהכנה תוכנית 
 ים המלח   בסמינר

הכנת תוכנית פעולה שנתית לשיפור רווחת    .5
 חברי הארגון 

 לא הוגש  יצחק -משאבי אנוש

הכנת תוכנית מפורטת להקמת תא בודקים    .6
מוסמכים למוס"ח ותוכנית פעולה מול  

 משרד החינוך 

תא בודקים  
מוסמכים מוס"ח  

 פארג 

 לא הוגש 

כולל   2020הוצג דוח שנתי ביקורת פנים   .7
הערות לכל סעיף, יש לעדכן את הדוח ללא  

כפילויות, יש לציין בממצאים מידע רלוונטי  
כגון: שם מסמך, בעל תפקיד שדיברו איתו,  

 תאריך וכו' 

 לא הוגש  ויין - ביקורת פנים

לגבש רשימת יועצים המוכנים להתנדב  יש   .8
 הארגון ולתרום פעילות למען חברי  

 לא הוגש  מקס - יועצים

קריאה ומתן הערות לאוגדן ניהול האיכות    .9
 לפני הגשה למכון התקנים 

כל חברי הנהלת  
 הארגון 

 רות הע הוגשולא 
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 ארגון הממוניםרשימת מחלקות  .6
 שמות חברים  מחלקה  מס'

 חיים ששון יעקב אליהו יעקב שיבר,   רכש וכספים   .1

 משה פחימה , יעקב אליהו, זלמן שוסטר  הדרכה   .2

 , יעקב אליהו יונה אבן,  יעקב עזרא פרסום ומדיה   .3

 צביקה מנדלסון , פארג' דאהריעקב עזרא,   קידום מקצועי   .4

 מן שוסטר ל ז יצחק הכהן, יעקב שיבר,  משאבי אנוש   .5

 ורדית ביקלס , יעקב אליהו, מקס הרשקוביץ ותאים מקצועיים   יועצים  .6

 משה פחימה  ,אייל פלטק רגולציה   .7

 רונן ורדי יעקב ברנשטיין,  בית הדין   .8

 , אריה חתן, יורם ארדחיים ויין פנים   ביקורת  .9

 
 דקות  15עד לכל דובר הקצבה  הנושאים אשר הועלו במהלך הישיבה: .7

 נושא הועלה ע"י מס'
 ישיבה ל דברי פתיחת   יעקב עזרא -יו"ר הארגון  .1

   2021שנתית וכנית כספית ת יעקב שיבר - רכש וכספים  .2

 2021תוכנית עבודה לשנת  משה פחימה -הדרכה  .3

 2021תוכנית עבודה לשנת  יעקב עזרא - פרסום ומדיה  .4

 2021תוכנית עבודה לשנת  יעקב עזרא - קידום מקצועי  .5

 2021תוכנית עבודה לשנת  יצחק הכהן -משאבי אנוש  .6

 2021וכנית עבודה לשנת ת אייל פלטק  –רגולציה   .7

 2020שנת  מעודכן ל ביקורת פנים סיכוםהצגת דוח   חיים ויין - פנים  ביקורת  .8
 2021וכנית עבודה לשנת ת

 ממתין לתשלום עבור ביקורת מכון התקנים  מקס הרשקוביץ -ותאים מקצועיים  יועצים  .9
  דוברים נוספים 

1.    

2.    

  תאים מקצועיים  

ויגבש וינהל   2021יפעל להכין תוכנית עבודה לשנת  תא בודקים מוסמכים מוס"ח  .1
 הארגון תא מקצועי זה יחד עם תומר משה חבר 

תבוצע פניה ליועצים חיצוניים חברי הארגון כדי   לאה דהאן   -תא בטיחות חומ"ס  .2
 לנהל ולקדם את מטרות הארגון והתא המקצועי 

תבוצע פניה ליועצים חיצוניים חברי הארגון כדי   תא בטיחות אש   .3
 לנהל ולקדם את מטרות הארגון והתא המקצועי 

ליועצים חיצוניים חברי הארגון כדי  תבוצע פניה   תא בטיחות בבניה   .4
 לנהל ולקדם את מטרות הארגון והתא המקצועי 

 
 סיכום הישיבה  .8

 נמנעים \מתנגדים ביצוע לו"ז אחראי ביצוע ביצוע\מטלות לטיפול מס'
1.      

2.      
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