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 ויהודה פוזנר אריה כהן, ,  חיים ויין ,דניאל כהן ,חיים חג'ג', שחר הכהן  :החברי ההנהל

 שאלתיאל צבריו דן יעקבי, ניצן קריסטל :נעדרו

ויצחק הכהן אפרים קידר, יעקב הכהן, מאיר זייפלד  לוין,  אל, איציק סבג, דניד ענברוהא, זלמן שוסטר :משתתפים

 סלחג'י

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201 בנובמבר  2 רביעייום 

 

 עדכון בנושאים כלליים, יו"ר הארגון, מר שחר הכהן

  שמעון פרס. הישבה התקיימה השבוע והמסקנות שהאכיפה נמוכה עקב פטירתו של נדחתה הישיבה בכנסת

הפרקליטות שלא אחר כך. כל האש שהופנתה בעבר לעבר הפיקוח, הופנתה כעת כלפי  םמשפטי יםואין צעד

 מגישה כתבי אישום. ח"כ אלי אללוף לקח את יורם אלעזרי  כיועץ.

 250,000 בסיסביטוח  לאוקטובר נכנסה לתוקף פוליסת הביטוח. הפוליסה מחולקת לשתיים 1-החל מה $ 

 . (תלוי סוגי ההתמחות) $  625,000מורחב ביטוח ו

 ממונים שיש להם תביעה פעילה לא ידרשו להוסיף כסף לביטוח.

 2-3גופים את הממונה ואת החברה. הביטוח לא משתלם לחברה בעלת  2של חברה: הביטוח מכסה ביטוח 

ממונים מכוון שהביטוח כולל גם צד ג' לכל העובדים הלא מקצועיים )מזכירה, מדפסי דו"ח וכו'(. ניתן 

ימה ממונים מכוון החת 3למחוק אותם מהפוליסה ואז הם לא מכוסים. הביטוח משתלם שוב לחברה מעל 

 חוזרת להיות אישית

 הלוגו לא אושר 

 הוחלט על הרמת כוסית בחנוכה בשלוש מחוזות לחילוק המתנות לחג 

 

 סבב התייחסויות:

ימי  5לקראת סוף החודש.  -דולר אירוח 600טיסה  דולר 400דולר  1,000השתלמות בגרמניה  אריה כהן: 

)מכשיר ראש צוות חירום בכיר במדינת . קבלת שלוש תעודות ישראלית WEEZEכשירות במתחם האמונים 

 ישראל , אירופאית ואמריקאית )ראש צוות חירום מוסמך וחומרים מסוכנים(.

 תעורכת בטיחות  -חודש דצמברA+A .בצרפת 

 מרכז הירדים/ אייר פורט סיטי ביום שלישי או  -הוועידה הארצית השנתית של ממונה הבטיחות

 רביעי

  מלך שלמה והצעה מדן פנורמה -הילטון. חיים חג'ג' -יעקב הכהןסמינר שנתי באילת. הצעות מחיר 
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 לטפל בעניין של ארבעה ימי כשירות של קורס נגישותחייבים חיים ויין: 

 מחר נפתח קורס יועץ ארגונומי בכיר.יהודה פוזנר: 

 סמינר הבטיחות באילת. -הצעת מחיר למרכז הירדים לקיום הוועידה. סוף מרץיעקב הכהן: 

 הקמת תא לעורכי מבדקים. מתקיים כנס חובה לכול עורכי המבדקים ינסה לגייס משםמאיר זייפלד: 

 ימי עיון בשנה. 2-יחויבו עורכי המבדקים ל 17החל מינואר 

שניה  שנהמכלל ההכנסות. כרגע  22%בכדי לקבל אישור על ניהול תקין צריך שההוצאות יהיו דניאל כהן: 

 ברציפות שאנחנו לא עומדים בדרישות.

 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17 שעה ,6201  דצמבר 7יום רביעי  -הבאה שיבת הנהלה י

 א.ת. רחובות

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


