
 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                          
 1פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 2מתוך  1עמוד                                       2017 יולי 4מתאריך 

 

   

 (1פרוטוקול ישיבת הנהלה יוצאת והנהלה נכנסת ישיבה מס' )
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 נוכחים:

 –גזבר, ניצן קריסטל  –מזכיר, דניאל כהן  -ס. יו"ר, אריה כהן –יו"ר, חיים חגג  –שחר הכהן חברי הנהלה יוצאת: 

 יו"ר אזור ת"א ירושלים והמרכז. 

 –מזכיר, אריה שמילוביץ  –ס. יו"ר, צביקה ליבוביץ  –יו"ר, לימור חושן  –יהודה פוזנר חברי הנהלה נכנסת: 

יו"ר אזור  –יו"ר ועדת הדרכה, ירון חי  –עדת חברים, מאיר זייפלד יו"ר ועדת פרסום ויו"ר ו –גזבר, חיים חגג 

 ועדת ביקורת. –בית הדין, יורם ארד  –יו"ר ועדה מקצועית, אלי לוי  –הדרום, זלמן שוסטר 

 נעדרים: אפרים קידר.

 עו"ד טלי שקד. :היועמ"שית

יעקב הכהן, אילן מנדלסון, יעקב מאיר אסייג, קדש, אמנון סולימני, אלי לוי, אלון ברזילאי, משתתפים:  

 ש, יעקב וייסמן וששון חיים., משה בהם, איציק סבג, ליאור מקדברנשטיין

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 2017  יולי  4  רביעייום 

 

 חלק ראשון:

 המוסדות וחברי ההנהלה.דברי פרידה של יו"ר הארגון היוצא, מר שחר הכהן, מכל הרכזים, חברי  .1

 סקירה של יו"ר הארגון היוצא, מר שחר הכהן, על הפעילות ההנהלה היוצאת .2

 )נספח מס' א(:          

 הייתה עלייה גדולה של מספר החברים בארגון. •

 .₪ 850,000בוצעו תהליכי התייעלות וכיום הקופה עומדת על  •

 הנהלת הארגון הינה הבעלים של פוליסת הביטוח לאחריות מקצועית. כיום קיים חיבור עם סוכן ביטוח     •

 אחד, מר אורי קדושי )לגבי בינימין רפאל קיבלנו הודעה מנציגי חברת לוידס על פסילתו(          

 יצרנו קורת גג אחת לכל העוסקים בתחום הבטיחות ע"י הקמת תאים מקצועיים. •

 בעל מקצוע מוסמך. –ירועים המוניים א •

 .800ב 8קיימנו עשרות ימי עיון בפריסה ארצית, ממליץ להחזיר את המבצע של  •

 קיימנו קורסים מקצועיים מוזלים עם טובי המרצים. •

 ממוני    700-כ הקיימנו כנסים שנתיים, הכנס הגדול ביותר בתולדות הארגון התקיים בתאטרון הבימה ומנ •

 בטיחות.          

 הוצאנו משלחות לחו"ל: גרמניה, סינגפור, ארה"ב. •

 קיימנו סמינרים מקצועיים בארץ: פעמיים באילת וים המלח. •

   OSHA, ASSEחברנו ויצרנו קשרי עבודה עם המוסד לבטיחות, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  •

 ועוד.          

 הדרך. מר שחר הכהן הציג את המלצותיו להמשך •

 בעלי זכות הצבעה, בבחירות    202ממוני בטיחות מתוכם רק  250בבחירות שהתקיימו בחודש יוני נכחו  .3

 בעלי זכות הצבעה, משמע אין פה הפתעה בכמות המצביעים. יש לנסות להגדיל את  217הקודמות נכחו          
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 כמות המצביעים בבחירות הבאות.          

 נספח מס' ב'. –עדת הבחירות וספירת הקולות ע"י וועדת הבחירות הצגת פרוטוקול וו .4

 ( בהתאם    68( ולעדי קרני ) מספר קולות  85הבהרה לפסילה המנהלתית של יעקב הכהן ) מספר קולות          

 בתקנון העמותה.  2.4.2.7 - 2.4.2.6לסעיפים          

יעקב הכהן יוכל להיכנס להנהלה במקרה  –וצביקה ליבוביץ במידה ויסתיים הקשר המנהלתי בין יעקב הכהן  -

 וחבר הנהלה יעזוב מסיבה כל שהיא.

במידה וצביקה ליבוביץ יעזוב את הנהלת הארגון מסיבה כל שהיא יוכלו להיכנס להנהלה על פי סדר מניין  -

 ( במידה וחבר הנהלה נוסף יעזוב.  68( ועדי קרני )  85יעקב הכהן )  –הקולות 

 חלוקת מגני הוקרה להנהלה היוצאת חברי המוסדות ורכזים.     .5

 

 י:חלק שנ

 ( יהודה פוזנר, לימור חושן וצביקה ליבוביץ. 93שלשה חברי הנהלה חדשים קיבלו את אותו מספר קולות )  .1

 בוחרים במר יהודה פוזנר כיו"ר ארגון הממונים על הבטיחות. –לימור חושן וצביקה ליבוביץ  -

אחד אין מתנגדים והמשיך להצגת את חברי  אושר פה–פוזנר הציג עצמו כמועמד ליו"ר הארגון יהודה  .2

 ההנהלה :

 .מאושר פה אחד –הגב' לימור חושן  –סגנית יו"ר הארגון ודוברת  -

 .מאושר פה אחד –מר צביקה ליבוביץ  –מזכיר הארגון  -

 .מאושר פה אחד –מר אריה שמילוביץ –גיזבר  -

 -חיים חג'ג' –פרסום וועדת חברים, ומנהל פרויקט צרוף חברי הארגון כארגון מקצועי בהסתדרות  יו"ר וועדת -

 .מאושר פה אחד

 .מאושר פה אחד –מר חיים זייפלד  –יו"ר ועדת הדרכה ויו"ר תא עורכי מבדקי בטיחות  במוסדות חינוך  -

 .מאושר פה אחד –מר ירון חי  –רום יו"ר אזור הד -

 .מאושר פה אחד –זלמן שוסטר  –עית מקצויו"ר ועדה  -

 .מאושר פה אחד –אפרים קידר  –לים יו"ר אזור ת"א, מרכז וירוש -

 יבחר ויאושר בישיבה הבאה. –יו"ר אזור הצפון  -

 

 היועמש"ית עו"ד טלי שקד מאשרת את הצגת המועמדים להנהלת ארגון הממונים בהתאם לתקנון.

 רכזים. 3, כל חבר הנהלה יכול להמליץ על מינוי של עד יום  30רכזים יוכרזו ויאושרו תוך 

 יום מישיבה זו. 30הישיבה הבאה תתקיים תוך 

 חברי ההנהלה היוצאת יבצעו חפיפה לבעלי התפקידים והמוסדות בהתאמה.

 בהצלחה לכולם

 

 
 

                             הארגון מזכיר -  צביקה ליבוביץ :םרש                                                                                     


