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 בס"ד

 01/08/18מתאריך  18ישיבת הנהלה מס' 

 

 .קריסלניצן ניאל ראש, דנוכחים הנהלה: יצחק סלחג'י הכהן, עדי קרני, ירון חי, זלמן שוסטר, 

 חיים ויין, יורם ערד, חברי וועדת ביקורת:  

 אסולין.שוש  -מזכירה 

  אורחים :  איציק סבג, יעקב עזרא, עו"ד אייל פלטק, אהוד ענבר, דניאל לוין, ערן יצחק כהן, יגאל 

 שגב.              

 

 17באישור פרוטוקול ישיבה  18שלום לכולם אני רוצה לפתוח את ישיבה מספר  :י הכהן'יצחק סלחג

 האם יש למישהו התנגדות. אושר פה אחד.

  שיציגו עצמם בבקשה. מבקש נמצאים איתנו כאן אורחים 

 שנה עוסק בתחום בטיחות האש, שמח להיות שותף  20.יו"ר תא מקצועי בטיחות אש :איציק סבג

 .בהנהלות הקודמות

צה מוסמך מטעם משרד העבודה . מר ,ממונה בטיחות במספר מפעלים ,מנהריהחבר ארגון  :עזרא יעקב

את דילמת הממונים בנושא. תוך כדי עבודתי זיהיתי  אתיקה כמצפן אמוני.  -חדשה  יצאתי עם הרצאה

 מח שתאומץ ע"י הארגון.שהכנתי אמנה שא

, נענתי להזמנתו של עדי חבר בארגון הממונים, עו"ד ממונה בטיחות ער לשמועות :עו"ד אייל פלטק

 .באתי להתרשם  קרני 

 יש להציע.ישנם כמה וועדות שעומדות לקום ורציתי לראות מה 

 לבחירות לאחר תקופה של ייצוב הארגון. צאנותן מעצמו יסוכם שכל חבר הנהלה י י הכהן:'יצחק סלחג

  .נתעסק בעשייהונתאחד ההנהלה הקיימת יכולה לקיים נושאים רבים עם 

ולא יצא זומנתי על ידי צביקה לבוביץ לקבלת חפיפה, שבזמנו רצה להעביר ליו"ר הקודם יהודה פוזנר, 

 למזכיר הארגון ירון חי. ה הועברמהחפיפה  חלקלפועל. 

בגרמניה לא הבטיחות סיור הועלה נושא כספים ששולמו למשלחת בגרמניה החברה שבצעה את  בזמנו

אסף כסף מכל ממונה לכן נ ,היתה מוכנה לקבל את הכסף מכל ממונה בנפרד, אלא כמשלחת סגורה

 את ההכנסות לארגון.שנסע ועפ"י זאת שולם. מנסים לאתר 

 נעשתה ביקורת מקיפה בארגון אחד הנושאים שהועלו לבדיקה משלחת לגרמניה. :חיים ויין

 הארגון .שולם מכספי  ומדוע לא ברור מדוע לא אושר הסכום לתשלום ע"י חברי ההנהלה 

 הכספים שולמו לחברה המארגנת אין הפקדה של חברי המשלחת.

 נדרש לבצע בדיקה.

 חשבון של ארגון הממונים לא מבצע את עבודתו.משרד רואה 

 נשקול לקחת חברת חקירות. 1/09/18במידה ולא תהיינה תשובות עד לתאריך 
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לאור כל השמועות מציע להביא רואה חשבון חוקר אשר תפקידו למצוא אי סדרים יתכן  :ניצן קריסטל

 ויהיה פלילי. בסוף החקירה יינתנו המסקנות.

נאמר שיש לו קבלות של שלושה חברות שמוכיחות ששלמו עם צביקה לבוביץ  שוחחתי :זלמן שוסטר

 דרך ויזה.

מלכתחילה אם שולם יש אי סדר. בבדיקה שנערכה נמצאו תשלומים לאנשים שיצאו למשלחת  :עדי קרני

 ויתכן שקיימים תשלומים לאנשים שיצאו למשלחת ולא נמצאו הקבלות.

ישירות ממנה  תב ישירות לכל משתתף שיצא למשלחת.הועברה בקשתי לעו"ד טלי שקד לשלוח מכ

 אליהם.

 .עו"ד דין טלי שקד סירבה להוציא מכתב בטענה שהמכתב מאיים

בכנס תווי חנייה עבור ₪  5000ו ₪  4700לאחוזת חוף שולם  -קיים אי סדרים להוצאת כספים דוגמה 

  .2018השנתי 

 הפקדה של מזומן עבור רכישת תו חניה.לא נמצא 

 ממליץ להזמין מבקר פנים אשר הוסמך לחקירת פנים ורואה חשבון. :סבג איציק

 באחריות ניצן קריסל להעביר מספר הצעות. החלטה:

מבקש להדגיש יש לזמן אותי לפגישות וכן באחריות ועד הביקורת לאשר את המבקר שיבחר  :חיים ויין

 לביצוע הביקורת.

 חשבון שאינו מתפקד רואה אי סדרים ולא מתריע.רוצה להעלות להצבעה החלפת רואה  :ירון חי

 לניהול החשבונות של ארגון הממונים.יש להעביר הצעות מחיר 

אי אפשר להחליף רואה חשבון, כשאנו מעוניינים להביא מבקר שהוא רואה חשבון  :יצחק סלחג'י

 שיבדוק את נושא התנהלות הכספים.

מציע  לקידום הנושא איתם  לקיים פגישהצריך . 2018רשם העמותות אין ניהול תקין לשנת  ירון חי:

 שיו"ר הארגון יטפל בנושא בעזרתה של היועצת המשפטית.

 טלי לא מעוניינת לבצע יש לגשת לנוטריון.ובמידה 

 דניאל לוין הבטיח לעזור מול טלי בנושא רשם העמותות.

 ביטוחים : נושא 

ונים מול מרכז גישות הכולל בתוכו אין צורך לחדש, קיים חוזה של ארגון הממ –ביטוח משרד  .1

 תכולת משרד.

ביטוח לאומי חינם המבטח את נושא המשרה הלוך וחזור ממקום עבודתו  –ביטוח מתנדבים  .2

 בהתנדבות.

 ₪. 6500לתשלום ₪.  500זלמן שוסטר השיג הנחה בשיעור של  –ביטוח נושא משרה  .3

 , עדי קרני נגד, יש לבצע ביטוח.5בעד  החלטה:

 .מסודר יום עיון יש לעצור את נושא ההשתלמויות עד להכנת נוהל  :עדי קרני
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עבור  + מע"מ ₪ 200מחיר של  –אסיפה כללית "אושן מרכז האירועים של תל אביב בע"מ  ירון חי:

 ₪. 4,000איש, לא כולל חניה ולא כולל תאורה והגברה  500כיבוד, התחייבות ל 

 לתאם מועד חדש והתקבלה תשובה שלילית.  נעשו מספר ניסיונות לתאם פגישה עם המנכ"ל

 ישנם מספר הצעות לאסיפה כללית : 

 לכיבוד.+ מע"מ  ₪  180 –כפר המכביה  .1

 כיבוד, לא כולל חניה.+ מע"מ ₪  260ל ₪  230אולם אירועים אבניו בין  .2

 לא כולל חניה. + מע"מ ₪ 200ל ₪  180מלון דן תל אביב בין  .3

 .מציגיםלכיבוד, כולל חניה בשפע, כולל במה, אין הגבלה ל+ מע"מ ₪ 150לאגו אירועים  .4

 איש. 180הצעה לא רלוונטית מוגבל עד ל מכללת מגמות  .5

 פה אחד. –לקיים אסיפה כללית בלאגו אירועים  החלטה:

 בשיתוף פעולה עם ארגון הממונים. ותישנם חברות רבות המעוניינ ספונסריםלגבי 

  יבות ההנהלה פתוחות לכלל הממונים יש

 אנו צריכים לגייס אנשים מבחוץ שישתפו פעולה ויתנו היבטים מקצועיים ולהאיר עיניים.

  .אין לנו ייצוג באזורי צפון, דרום

 יש לנו מעט זמן להקדיש לארגון, פעם בחודש השתתפות בישיבות הנהלה לא מספיק.

 קיים ימי עיון / קורסים .יו"ר וועדות הדרכה לתת פתרונות למבקש מ

שא עזרה ראשונה, מקום ומרצה חינם מבקש מיו"ר וועדות הדרכה לקדם יום הצלחתי לארגן יום עיון בנו

 זה.

לקיים מהפיקוח, אני חושב שיש קורס מדריכי בטיחות בעבר נעשו קורסים שהארגון הרוויח, יש אישור 

 להמשיך בקורס זה.

לממונה בקרוב המועדפים , האזוריםהשעות, את הקורסים, הימים, פנימי לממונה, לבחור הוכן שאלון 

 יועבר לעיון חברי ההנהלה ואישרם וישלח לכל החברים בארגון.

 פרוש מהנהלת ארגון הממונים.אמבקש לצאת לבחירות במידה ולא יקבע תאריך  :ניצן קריסטל

 הארגון במצב של התפוררות.

 רבים נתונים לפרשנויות. לא מפורט, סעיפים -לארגון תקנון בעייתי 

 לפני שינוי התקנון ? את לבחירות האם ניתן לצ

החל מהיום שבו הצטרפתי להנהלה ביקשתי לצאת לבחירות. היום אנו במצב שכולנו רוצים  :עדי קרני

 לצאת לבחירות. חשוב לצאת לבחירות בצורה חכמה.

 הארגון שוקע, מציע לגייס מנהל כללי, שינוי התקנון.

 מהממונים. 80%עד  70%ות אינטרנטיות לדעתי יצביעו מציע בחיר

 וועדת ביקורת יכולה להציע כינוס אסיפה ? מבקש לשאול האם  :זלמן שוסטר

מבקש תרבות דיבור בישיבות הנהלה יש לתת לכל חבר הנהלה את הזכות לומר את דבריו :  חיים ויין

 ללא הפרעה.
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, מבקש מכל חבר  2018שנכתב מינואר  ביקורת פנימי צריך להוביל את הארגון קדימה, יצא דוח וועדת

 הנהלה לקחת נושאים שבאחריותו ולתת תשובות.

 , כדי שנוכל להציג מה עשינו לארגון. טפלו בליקויים לפני האסיפה

 .אין ניהול תקין 

 לא מוכרים באיגוד המקצועי 

  ימי עיון.לא מפורסם באתר 

 .תוכנית עבודה שנתית עדיין לא פורסמה 

 נושא המזכירה שירלי דיונים מעל ומעבר ב 

חברי הנהלה, כמה חברי הנהלה מקדישים מזמנם לארגון למעט השתתפות בישיבות  8אנו   :עדי קרני

 ההנהלה ?

 ס. ?  כמה גייסחברים יו"ר וועדת  :חיים ויין

 כל חבר הנהלה שמגיע לישיבה חייב לדווח מה עשה למען הארגון. 

 להביא את הארגון ליושרה וצמיחה.לעשייה חייבים להירתם 

באחריות יו"ר הארגון יצחק סלחג'י הכהן לקחת את דוח מבקר פנימי ולהעביר לכל אחד  :יורם ערד

 משימות לביצוע. 

 צריך לתקן את התקנון למען ההנהלות הבאות שיגיעו לארגון. :ירון חי 

שקד היועצת המשפטית לשלם נושא אחרון לטיפול זה נושא המזכירה שירלי, היתה פניה מצד טלי 

 ש"ח. מה דעתכם? 10000

 דנו מעל ומעבר בנושא המזכירה שירלי מימון. :דניאל ראש

 ולא מעבר. לפנים משורת הדין.₪  7,000החלטה נשארת בעינה לתשלום שכר בגין עבודתה של שירלי 

 שאין לה תביעה כנגד הארגון. תהתשלום יועבר רק לאחר שנחתם הסכם ההתחייבו

 להשאיר את ההחלטה הקודמת. פה אחד ה:החלט

 מבקש להקים וועדה לשינוי התקנון ולהעמיד בראשה את עו"ד אייל פלטק. :עדי קרני

 פה אחד. –יו"ר וועדה צוות חשיבה לשינוי תקנון עו"ד אייל פלטק כבחירת  החלטה:

 לוועדה. מתנדבים  7המזכירה שוש תוציא מכתב לכלל הממונים ל"קול קורא" לגייס עד 

   למזכירה שוש החל ממשכורת חודש אוגוסט 10%תוספת שכר בשיעור של הצבעה ל עדי קרני:

 פה אחד. החלטה:

 .SIMרכישת  אושר

 , אהוד הציג את עצמו , אני מגיע מתחום ענף הבנייה, במהלך הישיבה הצטרף אהוד ענבר

 איש,  17,000ראובן בן שמעון הקים פורום למניעת תאונות עבודה, באתר חברים בשנתיים האחרונות 

 ממוני בטיחות.. 2,500ל  2,000איש לא קשורים לממוני בטיחות, מעריך שקיין בין  15,000

 פורום המומחים לבטיחות גיהות בבריאות ותעסוקה  

 ?רגון לאחרונהמה עשה הא ?מבקש לדעת מה עשה ארגון הממונים בתחום ענף הבנייה
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גייס כספים ממקורות נוספים קרן מנוף, משרד הבינוי והשיכון, מפעל הפיס, לון יכול גהאר קרני: עדי

 קרנות, האפוטרופוס הכללי.

 הנהלות קודמות לא התייחסו לנושא בטיחות באתרי בניה. :איציק סבג

 ארגון הממונים צריך לדאוג לממונים  :ניצן קריסטל

 .הארגון צריך לשנות כיוון :אהוד ענבר

 צוות גמלאי צה"ל יצא בדרישה לקיום קורסים. :חיים ויין

 אנו הגשנו בקשה לקרן מנוף לרינה בודנקין וקיבלנו סירוב כיוון שאנו לא גוף מקצועי.

 בזמנו היתה נכונות להעביר כסף בנושא השתלמות בבנייה.

 לעזור.אולי יוכל של רינה בודנקין, יעקב ברנשטיין מכיר את הנושא  יףעם המחליש לקיים פגישה 

 ארגון הנחיה ממלכתית להשתלמות בנושא קרינה.

 . 15.10.18לוח זמנים לשינוי התקנון עד 

 ממליץ להזמין לאסיפה הכללית את ארז מימון.  :עזרא יעקב

 :לאסיפה הכללית  : מיועדים להזמנה ירון חי

  ארז מימוןהמפע"ר  

 חיים כץ שר ה 

 רז.אורנית  מנכ"לית המוסד לבטיחות וגיהות 

 מקווה לשיתוף פעולה. ,השתלמויות פוטנציאל גדול לקיים קיים ,אזור צפון :עזרא יעקב

 פעם ראשונה משתתף בישיבת הנהלה.  :ערן יצחק כהן

. קצין בטיחות 2001ערן הציג את עצמו, הנדסאי מכונות והנדסאי רכב, ממונה בטיחות משנת 

שנים כמנהל מחלקת בטיחות. יש לי  5בתעבורה, מדריך עבודה לגובה ומלגזות. קיום עובד בטרה 

 הסמכות בכימיה בנייה הנדסית וכיבוי אש.  

 .על דור העתידאים חדשים , להשקיע מחשבה למצוא נושצריך , ימי עיוןקושי לקיים קיים באזור דרום 

 מציע לשמש כרכז דרום.

ממונים, עדיין לא  15 – 14, אני שוקל לצרף לחברות לארגון ממוני בטיחותסמנכ"ל חברת  :יגאל שגב

 משוכנע.

 שואל מה מקבל ממונה בטיחות ? 

 ממתין שהארגון יצור ויפרסם השתלמויות.

 ה.ה לשבח את זלמן שוסטר על הרצאה שהועברה בצורה מעולהשתתפתי ביום עיון בכפר המכביה רוצ

 . פה אחד  -ערן יצחק כהן נבחר כרכז אזור דרום  החלטה:

פה אחד  – 2019 /מרץ מבקש לקדם קבלת הצעות מחיר לקיים סמינר באילת בחודש פברואר :ירון חי

מבקש מכל חבר הנהלה שיכול להעביר הצעות מחיר בהתאם לדרישה, להעביר כבר  התקבל אישור.

 בישיבה הבאה.



 
 
 

 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
 
 

 

 

 

 

 

יו"ר וועדת ביקורת מדגיש דוח תיקון ליקויים והערות של וועדת ביקורת עד סוף חודש אוגוסט 

2018 

 

 

בישיבה תתבצע הרמת כוסית לראש השנה יש  5.9.18ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום רביעי 

 לשלוח הודעה לממונים.

 

 

 כתב ירון חי מזכיר הארגון.


