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 7201 פטמברס 4פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 

, לן מנדלסון, מאיר זייפלדנר, לימור חושן, צביקה ליבוביץ, אריה שמילוביץ, שוסטר זלמן, איזיהודה פו :החברי ההנהל

  אפרים קידרירון חי, 

 נעדרו: שי שגב

 , יורם ערדדוד פייג –ועדת ביקורת  –מוסדות 

 .חבר ארגון –שפריר יעקב  משתתפים:

 :מיקום ומועד הישיבה

 . 18:00 שעה, 2017  בספטמבר 6  חמישי יום  רחובות, גישות מרכז

 

 בפתיחת הישיבה מר שפריר יעקב ביקש להעלות ארבעה נושאים לבדיקה/טיפול:

  הממונה על הבטיחות וגיהותהעצמת ממונים, קידום מעמדו של  

 .לפעול להפחתת ימי הכשירות השנתיים 

  שעות חודשיות למפעלים )טבלאות מפקח  190לפעול לביטול שעות ההגבלה של המפקח הראשי למתן שירות של

  עבודה ראשי לחישוב מתן שירות של ממונה על הבטיחות(

 מנהל בטיחות"לפעול לשינוי הגדרת התפקיד של ממונה על הבטיחות וגיהות ל" 

  

 הנהלת הארגון תבדוק ותיתן התייחסות בהקדם.

  

 יו"ר ארגון הממונים – יהודה פוזנר 

 ניתן לעיין במשרדי הארגון – ביטוח נושא משרה הסתיים 

 כל בעלי התפקידים כולל רכזים להשלים תמונה לעדכון אתר האינטרנט 

 יו"ר תאים מקצועיים להכין מסמך על הארגון להעביר למשרד לעדכון אתר האנטרנט 

  -לימור חושן ס.יו"ר

 באחריות לימור להוציא סיכום ביניים על פעילות ההנהלה לחברי הארגון

 גזבר, שמילוביץ אריה             

 . כשירות וימי וסמכות קורסים ריכוז הציג

 מזכיר - צביקה ליבוביץ 

  יש עדיין בקשות לשליחת קבצים בפורמט שונה. –טפסים לביקורת השנתית נשלחו בזמן 

 .הטפסים לניהול תקין מוכנים ישלחו לרוא"ח עם סיום הדוח המבוקר 

  בשלב זה אושרה רק הפעילות בארץ  –בארץ ובחו"ל המצ"ב סמינרים הוגשה תכנית שנתית לפעילות– 

 לישיבה הבאה.נדחה ל "בחואישור/דחיה לפעילות 
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 מאיר זייפלד, יו"ר ועדת הסמכה

  הרכזים וחברי תתקיים הדרכה שניה  11.9.17-ועדות הסמכה בתאריך ה והסתימה הדרכה ראשונה ל  4.9.17ב

 .לוועדות הסמכה בקורסי ממוני בטיחותמתבקשים לשלוח חברים ההנהלה 

יתן מענה וכיסוי ביטוח יבביטוח לאומי או ביטוח אחר ש ממשיך לטפל בנושא: יו"ר איזור המרכז וירושלים קידר אפרים

 לכל חברי ההנהלה, המוסדות והרכזים, כל זמן שהם בתפקיד התנדבותי מטעם ארגון הממונים.

  : יו"ר ועדות מיקצועיות  שוסטר זלמן

 בנושאלטפל ממשיך  –קיבל את רשימת הוועדות המקצועיות 

 המקצועיות. יש להשלים רשימת לנציגי הארגון בוועדות

ירון חי: סיכום יום עיון שהתקיים בדרום, מבקש לפתוח קורס השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית,מבקש לבצע מיון 

 וריכוז חברים על פי אזורים, יש לעדכן את האתר.

 

 

 

 רחובות  2כישור  -0071:,שעה  2017 בספטמבר  17ראשון יום תתקיים  בישיבת הנהלה הבאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ארגון הממונים מזכיר  -  ץצביקה ליבובי :מהרש                                                                                  


