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 אסולין נהשושמאיר זייפלד, , קרני עדי, ווין חיים,  ששון חיים, חי ירון, הכהן. ס יצחק, שוסטר זלמן, פוזנר יהודה: נוכחים

 .המשרד אדמינית

 דניאל ראש.נעדר: 

 

 להלן הסיכום

 למר ארז מימון ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית החדש.אפתח את הישיבה בברכה יהודה פוזנר: 

 ארגון הממונים מברך אותו לרגל מינויו ומאחל לו הצלחה בתפקיד החדש.

 מון על כניסתה לתפקיד חצי משרה.יברצוני לברך את שירלי מ

 ת היתה החלטה למנות ממלא גזבר את מר יעקב ברנשטיין עד למינוי גזבר מחברי ההנהלה.מבישיבה הקוד

 נעשתה פניה לכלל חברי ההנהלה ועדי קרני הביע את הסכמתו להתמנות לגזבר.

 יעקב ברנשטיין הביע הסכמתו לעזור בכל דרך אפשרית וגם מר דוד פייג הגזבר הקודם הסכים לעזור.

 את המינוי. אני מבקש לעלות להצבעה

 .פה אחדנבחר  החלטה:

 כבעלי חתימה את סגן יו"ר הארגון יצחק ס. הכהן ואת גזבר הארגון עדי קרני.כמו כן מבקש להעלות להצבעה 

 .פה אחדאושר  החלטה:

 הנושאים העומדים כרגע על הפרק, הם: גביית חובות, תשלומים והוצאות.

 

 .לא מוכן להוצאות מיותרות, אנחנו הנהלה חדשהכל הוצאה תהיה חתומה ע"י גזבר ובעל חתימה נוסף, עדי קרני: 

 

 הכספי ואז להחליט כיצד לפעול.לבדוק את מצבינו ו שעלינו לקצץ בהוצאותנאמר על ידי  מת דבישיבה הקו ירון חי:

 היועצת המשפטית.יש להעביר בהקדם מסמך לדרישת הסדרת חובות לכלל החייבים חתום ע"י 

 

 עידכונים לגבי נושא הביטוחים. יהודה פוזנר:

 טופל מול חברת הביטוח. – . ביטוח של  חברי ההנהלה בארגון1

 . ביטוח מתנדבים, אפריים קידר הסכים להמשיך לטפל בנושא הזה עד הסוף.2

 טיפול מול ביטוח לאומי.כל חבר הנהלה שלא העביר טפסים מתבקש למלא ולהעביר לשושי שתוכל להעביר לאפרים ל

 יש לציין כי הביטוח ללא תשלום, אך מחייב מילוי טפסים.

 נושא התאים המקצועיים:

 מבקש לבחון את נושא חידוש התאים כל קדנציה ולא כל שנה.

 על כל התאים המקצועיים לבצע חידוש חוזה, יש לעדכן את כל יו"ר התאים.  החלטה:

 התאים מקצועיים בארגון:

 יו"ר מאיר אסייג. –. ממוני רשויות מקומיות 1

 יו"ר מאיר זיינפלד. –. עורכי מבדקים מוסדות חינוך 2

 יו"ר צביקה כץ. –. ארגונומיה 3

 ערן בן קנז.יו"ר  –. גהותנים 4

 .איציק סבגיו"ר  –. כיבוי אש 5



 

 
 

 

 לגבי נושא החידוש, הנושא יבחן ויעלה להצבעה בישיבה הבאה.

 שוש על הובלה לשידרוג המשרד שנראה מצויין, תודה רבה על היוזמה.אני רוצה לברך את 

 חיים ששון יחליף את אפריים קידר., עדכון לגבי נושא וועדות מקצועיות

 .פה אחדאושר  החלטה:

 קבלנו מסמך מד"ר שמואל מניב על נושא מעמד יועץ הבטיחות, יש לעיין בנושאים שהועלו ולהגיע להחלטות

 לטיפולו של חיים ששון.הנושא הועבר 

 אני מבקש מחברי ההנהלה לעבוד בשותפות על מנת לאפשר לכל חבר הנהלה לבצע את תפקידו.

תודה לעדי קרני שהוביל פניה בעקבות החלטתו של מ"מ המפע"ר להרחיב את רשימת החריגים למועמדות קורס ממוני 

 בוצעה פניה למפע"ר החדש וכרגע ההחלטה הוקפאה. בטיחות.

 לציין שבזמן כהונתה של וורדה לא אושר אף חריג. רצוי

 מטרת הארגון להגדיל את מספר החברים בארגון. אבל במקביל להעלות את הרמה המקצועית.

 תפקידו של יו"ר וועדת חברים, מאיר זייפלד, לפעול למטרה זו.

 

 אדמינית המשרד נתנה פירוט לגבי התנהלות המשרד שושנה אסולין: 

 במשאבי אנוש ממונים פעילים/בהמתנה/ לא פעילים. Data wiseעודכן במערכת ה 

בהמתנה ) ממתין לתשלום(.  62חברים שביצעו תשלום ועוד  873חברים בארגון שמתוכם  935ישנם  2018נכון לסוף אפריל 

 לחברים אלה נשלח לינק לחידוש לתזכורת אחת לשבועיים. ,632 פעילים לא

 להרתם ולדבר איתם בשיחות אישיות.יש לעשות מאמצים להחזירם וצריך 

 מבקשת מענה והתייחסות למיילים. לה כל אחד בתחומוהנושאים לטיפול  מעבירה לחברי ההנ

 חודשים ופעלתי נחרצות על מנת לרשום ממונים ולבדוק חובות לארגון. 3אני שכירה בארגון כ

 .הבעיה הגדולה של המשרד היא הנהלת חשבונות

 רכת.קליטת חשבוניות במע אין

  .יש כפל תשלומים

 יש לבצע גבייה חובות ישנים.

 יש לעדכן ולסדר כרטסת הנהלת חשבונות.

 הצעות לייעול המשרד

 .מידי –. הכנת נהלים מסודרים 1

 מידי. -. שרת גיבוי למחשב הארגון 2

 .רצוי –. שדרוג אתר אינטרנט 3

 ותעודות מקצועיות, נעשה בעבר בחידוש חברות. . הכנת טופס שאלון לממונים שיופץ לכל הממונים על בסיס הכשרות4

 יות.ע. ריכוז בקשות ממונים לקורסים והכשרות מקצו5

. גמלאי, הגדרה מוחלטת לגבי נושא זה שעולה לא פעם וע"פ התקנון רק מי שבידו אזרח וותיק יכול לקבל הנחה לרישום 6

 בארגון.

 

לארגון, מי שמסיים קורס ממונה בטיחות מצטרף לארגון, לחלק מתנגד לצורת עבודה שמכניסים חברים מאיר זייפלד: 

מהשנה שסיים ועוד שנה חינם. לגבי מי שהוכשר לפני שנים ורוצה לחדש חברות, החידוש הוא לשנה בלבד. ממונים אלה לא 

 נרשמו לארגון, למה לא מגיע להם גם הנחה?

וותיקים או כממונים חדשים, צריך לקבל החלטה  אני חושב שיש לגביהם אי בהירות, האם מתייחסים אליהם כחברים

 בנושא.



 

 
 

 

סד, למרות שלא היו חברים בארגון, הם היו בהחברים כבר קבלו צופר ששילמו מחיר מסו חיים ווין:

 צריכיםלשלם כפול.

 

לכל אחד יש את התפקיד שלו, כחבר הנהלה חל איסור חמור להתערב בנושא הכספי אלא רק לבעל תקיד ישיר  חיים ששון:

 בנושא, כל נושא חייב לעלות בישיבת הנהלה.

 

 יש אפשרות להציע הצעות להעלות את מספר החבריםבמבצעים בהצבעת הנהלה. חיים ווין:

 

ימי כשירות  4מבקש לישיבה הבאה לארגן את כל הספונסרים ולהכין רשימת דרישות מהם. על מנת לארגן  חיים ששון:

 מלאים כדוגמאת קציני התעבורה.

 

סדר יום יפורסם כשבוע לפני כל ישיבת הנהלה, כאשר כל חבר הנהלה שיהיה מעוניין להעלות נושאים לישיבה  ירון חי:

 בסדר היום. ועלויעביר לשושי את הנושאים שי

 אני מבקש מכולם להצמד לסדר היום ולזמנים שנקבעו.

 על מנת שנושאים יועלו באופן מסודר שניתן יהיה לבדוק ולהחליט החלטות לגביהם.

 לא יועלו נושאים אקראיים, אלא אך ורק נושאים שהועלו על סדר היום או נושאים דחופים.

 סדר היום הקבוע יהיה כדלקמן:

 שיעדכן בנושאים השוטפים.דבר יו"ר הארגון 

 עדכון המזכיר ואדמינית המשרד בנושאים השוטפים במשרד.

 גזבר הארגון יתן סקירה כללית על המצב הכספי בארגון.

 דקות, יתן סקירה קצרה לגבי מה נעשה בתחום תפקידו. 3ב מהיר של עד בכל חבר הנהלה בס

 ואז נדון בנושאים שביקשו חברי ההנהלה לדיון.

 יבה ורוצים להעלות נושאים לדיון.הצורך יועלו נושאי חברי ארגון שהגיעו לישבמידת 

 אני מבקש להעלות את נושא האסיפה הכללית, אנחנו חייבים לבצע אסיפה כללית עד סוף שנה על פי התקנון.

 מבקש לבדוק מה קורה עם ההתקשרות עם האושן ולקבוע תאריך לאסיפה.

 תהיה גם בחירות לארגון.אני מבקש לשקול שהאסיפה הכללית 

 המטרה שלנו היא להעלות את מספר חברי הארגון על מנת להגיע עם כוח לבחירות ולדיונים מול גופים ממשלתיים.

 לא עודכן התקנון. 2016בנוסף אנחנו מחוייבים ע"פ התקנון לעבור אחת לקדנציה לפחות על התקנון ומאז יוני 

 עברנו יחד,  שינויים אלה יועברו אליכם במייל לחוות דעת.יש בידי המלצות לשינויים שאני ושוסטר 

 העדכונים צריכים אישור הנהלה לפני קבלת תוקף באסיפה הכללית.

 

  תודה לחברי ההנהלה על התמיכה. עדי קרני:

 אנחנו ארגון יציג של הממונים, כל גוף שמתעסק בממונים חייב ליידע את הארגון.

 להיכנס לשחיתות.התמודדתי כנגד השחיתות, לא מוכן 

 לא מקובל עלי קבלת פקידה חדשה לארגון. מי קבע מי תכנס וכמה תקבל?

אנחנו צריכים לתפקד כמועצת מנהלים ובראש הארגון מנכ"ל בשכר. למנכ"ל יש מחיר, צריך לצמצם באופן דרסטי את 

 , רק כך נוכל להביא להישגים.ההוצאות. מנכ"ל יכניס כסף לארגון מכל מיני גופים וארגונים, נגדיל את מספר החברים

 הוחלט כי הנושא יבדק לאחר שעדי ימציא יותר נתונים.



 

 
 

 

מבקש שמינוי הגזבר ירשם שמתאריך הנ"ל מועד ביצוע זכות החתימה ואילך הי לי את האפשרות לחתום 

 ולבצע העברות כספיות.

 מבקש להעלות להצבעה את נושא הפקידה הנוספת.

 ד, חיים ששון.בעד: יהודה פוזנר, מאיר זייפל

 נגד: עדי קרני, ירון חי, זלמן שוסטר.

 נמנע: יצחק ס.הכהן.

 הנושא יוקפא.החלטה 

 

 לנכון לעכשיו ביטלתי את כל ימי העיון עד לבחינה של הוצאות והכנסות בכל יום ויום. זלמן שוסטר:

 בכל יום עיון אנחנו מפסידים כסף.

 

 לא בהפסד. שכר המרצה יקבע ע"י יו"ר וועדות הדרכה והגזבר. יש להמשיך לבצע ימי עיון בתנאי שהםיהודה פוזנר: 

 מחיר יום עיון גם כן יקבע ע"י יו"ר וועדת הדרכה והגזבר.

 

 כל גוף צריך לתת אחוזים מהרווחים לארגון תמורת פרסום. זלמן שוסטר:

 

 חברי הארגון תמיד שואלים מה נותן לי החברות בארגון?יצחק ס.הכהן: 

 ש"ח לחברי הארגון בלבד, כמו שנעשה בעבר. 800ימים ב 8מציע להעלות להצבעה 

 

 ש"ח כך שיבחן שלא יהיה בהפסד. 800ימים ב  8מעלה להצבעה  יהודה פוזנר:

 .פה אחדהתקבל 

 

 צריך לקבוע פגישה עם המפע"ר החדש מבקש להעלות תוך שבוע את כל הנושאים לפגישה. ירון חי:

 לבטיחות לגבי הסדר חובות שלה אלינו. כמו כן צריך לקבוע פגישה עם מנכל"ית המוסד

 

 מבקש להעלות נושאים לישיבה הבאה.

 

 

 

 

 .הארגון במשרד 7.6.2018 רביעי ביום תתקיים הבאה הישיבה

 

 

 הארגון מזכיר חי ירון: כתב


