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 7201 דצמבר - 8 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 

  :החברי ההנהל

יהודה פוזנר, לימור חושן, צביקה ליבוביץ, דוד פייג, ירון חי, מאיר זייפלד, איציק הכהן, אפרים קידר, יוני  משתתפים:

 עו"ד טלי שקד,  אוחיון,

 :מיקום ומועד הישיבה

 . 00:71 שעה, 7201  דצמבר 6  רביעי, יום  רחובות, גישות מרכז

 

 

 ארגון הממונים"ר יו – פוזנר יהודה

 מאושר 7פרוטוקול ישיבה מס'  •

 ממונים מבוטחים.  500סה"כ  –מבטוחים ) חלק מהמבוטחים חברות (  230יש  –ביטוח מקצועי  •

 אלפ"ש. 600ל 200-להעלות את הכיסוי בהליך הפלילי מהועלתה בקשה 

 ית בתביעות שהוגשו.עצמאלפ"ש בנושאי השתתפות ה 230 -לוידס כבר הוציאו כ

, יש לחדש/להאריך את השכירות לתקופה נוספת 31.12.17 -החוזה מסתיים ב – חידוש שכירות במרכז גישות •

 אין מתנגדים ) יוני נעדר (. –. מאושר 30.06.17עד 

 לבדוק האם יש ניגוד אינטרסים. יש לפנות ליועמ"שית – ADLעלתה הצעה לשינוי מיקום לאור יהודה, מכללת 

 

 מזכיר הארגון –צביקה ליבוביץ 

 צביקה העלה לבצע רוטציה החלפת יו"ר הארגון והסיבות המרכזיות שבעיקרו אופן ניהול הארגון. •

 :הצבעה

 חברי ההנהלה: צביקה ליבוביץ, לימור חושן, דוד פייג', אפרים קידר, יוני אוחיון. – 5בעד: 

 חברי ההנהלה: יהודה פוזנר, מאיר זייפלד, איציק הכהן. – 3: נגד 

 ירון חי. – 1נמנע:

 צביקה ליבוביץ יחליף את יהודה פוזנר כיושב ראש ארגון הממונים. – החלטה

 , סגן יו"רלימור חושן

אין להוציא פרסום  - החלטהנגד,  7 -  ש"ח 3000מכללות פנו לברור פרסום באתר הארגון בעלות של   -פרסום  •

 של מכללות באתר הארגון.

 - החלטהבעד,  7 -₪  3500ם בעלות של מבקשת להציג בכנסים וסמינריה חברה –חסויות בכנסים וסמינרים  •

 מקבלים את ההצעה.

רבעונית הכוללת רשימת מכללות לשיבוץ מקדים לחברים בוועדת מבקשת להכין תוכנית  -וועדות הסמכה •

 באחריות יו"ר וועדה מקצועית להוציא תוכנית רבעונית. - , החלטההסמכה
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 יו"ר וועדה מקצועית –מאיר זייפלד 

 מדות בבחירות להנהלתעהנהלת הארגון תפנה להמשך המועמדים שהגישו מו –מאיר זייפלד הודיע על פרישה  •

 הארגון. 

 יו"ר אזור דרום –ירון חי 

 יש לחזק את הקשר בין הארגון לממונים על מנת לשמר את הממונים כחברים בארגון.

          השתתפתי בפורום המחיר הכבד של שוק הנדל"ן: דיון בפתרונות לתאונות עבודה באוניברסיטת תל אביב.           •

 היו מיוצגים : בה               

 יו"ר ועדת המשנה לענין בטיחות בוועדת ענף הבניה. –עבד אלחכים חאג יחיא חה"כ             

 מנהל תחום בכיר בטיחות במינהל הבטיחות והגהות התעסוקתית. –רן כהן             

 יו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות. –ד"ר אמיר פרי             

 פרקליטות מחוז ת"א פלילי. –עו"ד קלאודיה בלנקה            

 ורק לארגון הממונים לא היה ייצוג. איך זה יכול להיות.           

                .הארגון מהנהלת נציג נשלח – להגיע שנתבקש זימון כל  החלטה:           

 מבקש להיות שותף בכל הקשור לתחום הבניה.           

 לפורום יועץ בתחום תאונות עבודה בענף הבניה.יש לפעול ולהכין נושאים ובעיות יחד עם כל הממונים באשר הם,  

 יש לחזק את הקשר בין הארגון לממונים על מנת לשמר את הממונים בארגון.

פה מבקש לציין כי העברתי מכתב על תפקידי החדש בארגון שלא הופץ לממונים, כמו כן בקשתי רשימה שמית של 

 כל הממונים.

איני מבין למה אני צריך לקבל עדכונים מחוץ להנהלת הארגון ולא אין שיתוף פעולה בין חברי הנהלת הארגון,  •

 לקבל מידע באופן ישיר.

 מבקש לפרסם כמה שיותר מהר את החלטות ההנהלה.   •

 יש להוציא נוהל מסודר להתקשרויות עם מוסדות ומרצים על מנת לאפשר שקיפות לכולם. •

 

חת לגרמניה והיום יצאה הודעה על השתלמות בענף שבועות פרט לתמונות מהמשל 6בפייסבוק לא פורסם כלום מזה 

 הבניה., כי הערתי על כך.
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וועדת ההיגוי התכנסה , דנה והחליטה החלטות. בהתאם לתקנון הפרוטוקולים צריכים להגיע לעיון לחברי    •

 ההנהלה. אנחנו כבר חצי שנה ועדין לא ראיתי פרוטוקול אחד.

 החלטות

יש להקים וועדה לחיזוק מעמדו של הממונה. ירון  -החלטה , ק את הקשריש לחז –הקשר בין הארגון לממונים  •

 וצביקה יציגו תוכנית.

יש להיות בקשר באמצעות הדואר האלקטרוני,  – החלטה –שיתוף פעולה פורה יותר בין חברי הנהלת הארגון  •

 כל חבר הנהלה יציג סטטוס משימה בדואר חוזר לכלל ההנהלה.

כנסו בישיבת חירום, וועדת ההיגוי חייבת להציג פרוטוקולים במידה ותת –פרוטוקולים של וועדת ההיגוי  •

 לביצוע. -החלטה 

 יו"ר וועדת הסמכה –איציק הכהן 

איציק יקיים עוד שני ימי הסמכה להגדיל את מלאי  -החלטה יש לטפל בוועדות הסמכה ולגייס מתנדבים,  •

 .המסמיכים

 

 יו"ר אזור מרכז –אפרים קידר 

מה קורה עם זה? תשובה: התעודות הגיע לפני שבוע, מתחילים להדפיס, יחולקו בסמינר באילת  –תעודות חבר  •

 ויישלחו לחברי הארגון בדואר.

תוגש פניה ע"י המזכירות ליו"ר התאים לקבלת תוכן של דף  - החלטהיש לדרוש תוכן מקצועי מהתאים בארגון,  •

A4 .ולהכניס לאתר הארגון 

 

 עורכת דין של האירגון –טלי שקד 

באחריות  –טלי תפנה לקבלת הארכה נוספת  - החלטהלאירועים המוניים עומד לפוג,  תוקף אישור בטיחות •

 משטרת ישראל לקבלת תוקף קבוע. –יו"ר הארגון לקיים פגישה עם ראש חטיבת אבטחה ורישוי 

 

 ששון חיים

יש להכין תוכנית והצעה שתוכן ע"י גזבר הארגון וסגן יו"ר  - החלטהמציע להעלות את מס החבר וחסויות,  •

 הארגון.

 

 חיים ווין

 2018כל יו"ר תא יכין סיכום הישגים/ביצוע עד לסוף חודש מרץ  –החלטה , הכללית יש להציג השגים מאסיפה  •

 

 יעקב בורשטיין
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ימי עבודה  10הסיכומים ייצאו תוך  – החלטהיש להוציא אישור הפרוטוקולים כמה שיותר בסמיכות לישיבה,  •

 ימים נוספים. 3ויואשרו בסבב דואר אלקטרוני תוך 

 

 יורם ערד

 המוסדות. יו"רהטיוטות יישלחו ל -החלטה יש לשלוח את הטיוטות גם לביקורת ובית הדין,  •

 

 חבריםעדת ויו"ר ו –יוני אוחיון 

 

 הנושא ייבחן. -החלטה , לדיווח על מחדלי בטיחות באתרי בניה למפקחי העבודה בשטחכנאמנים מציע לשמש  •

 

 

 סיכום: 

 איציק הכהן מונה באופן זמני לרכז את וועדות ההסמכה. •

 את נושא התוכן המקצועי לסמינר אילת. וירכזודוד פייג ירון חי  •

 ביטוח הלאומי וקרן מנוף.ביטוח מתנדבים באפרים קידר ויעקב בורשטיין יפעלו בנושאי  •

 בשבוע הבא תתקיים ישיבה שלא מן המניין לקביעת בעלי תפקידים בהנהלה. •

 הישיבה פתוחה לכלל חברי הארגון. – 17:00שעה  03.1.2018הישיבה הבאה ביום ד'  •
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