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 2016אוגוסט  18חמישי  יום

 חמישי י"ד אב תשע"ו יום

 

 6201 אוגוסט  18פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 168/10/ –מתאריך 

 

 ויהודה פוזנר אריה כהן,  ייעקב דן ,ניצן קריסטל, דניאל כהן ,וייןחיים , שחר הכהן  :הההנהלחברי 

  שאלתיאל צבריו חג'ג' חיים :נעדרו

, ירון חי, יצחק הכהן סלחג'י ד ענברוהא, זלמן שוסטר, יעקב ברנשטיין, חיים ששון, צביקה ליבוביץ :משתתפים

 ואפרים קידר

 י נופר גאל :מזכירות

 :ומועד הישיבה מיקום

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201 ביולי  13 רביעייום 

 

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

 חודשים עד  2רק הארכות של ביטוחים לעוד  בחברת איילון אין חידושי ביטוחים 1/8/16-החל מה

 .31/9/16ל

  תחומי התעסוקה כל עוד לא הייתה לך תביעת ביטוח חברת הראל ממשיכה לבטח ממוני בטיחות ברוב

 בעבר.

  :יצרנו קשר . , ראש וועד העובדים וממונה הבטיחות של טבע כפר סבאעם אלירן קוזליק נפגשתימאז

: שכיר בתוך חברה, הגשנו הצעה לביטוח לחברים בארגון - ל הראל חברה לביטוחסמנכ"בעזרתו עם 

לכלל חברי  ביטוח קולקטיביפנינו למספר חברות ביטוח במטרה ליצור עצמאים ושכיר בחברות לבטיחות. 

יהיה וכל ממונה הפוליסה תהיה רשומה על הארגון  (,לממונה לשנה ₪ 1,000 לפחות יעלה לארגון) הארגון

  ההכשרה שלו.תעודות חייב לשלוח את כל 

פיילוט אנחנו מריצים  ,גליה(פנינו לשלושה סוכנים בארץ שעובדים עם מבטחים בחו"ל )אנ ,אופציה נוספת

 של שלושה ממונים: 

 אחר 10%בתחום הבניה ו 90%ממונה העוסק ב 

 אחר 40%בתחום הבניה ו 60%ממונה העוסק ב 

 אחר 100%בתחום הבניה ו 0%ממונה העוסק ב 

לממונה  אחריות מקצועית פוליסת ביטוחאני מאמין שנוכל לבנות ולהפיץ עד לישיבת ההנהלה הבאה 

 ללא בעיה. שניתנת לרכישההבטיחות 

 ת אתר ליומיים עברה בשלוש קריאות ואילו ההצעה על שינוי חוק ארגון הפיקוח על סגיר - ת חוקוהצע

 משרד האוצר מתנגד בכל תוקף. בנופי מה שההעבודה, אתרי בנייה, לא עבר בקריאה טרומית. ל

 את ארגון הממונים ולנסות ולהקים , להציג יים איתו פגישהננסה לק -חיים כץ -שר עבודה ורווחה חדש

 לשכה.

 רגן לארגון פגישה עמו. מתוקף תפקידו, ינסה לאלניסן קורן  רבאלירן קוזליק המקו - ההסתדרות 
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 ות אמרו כי לא רואים עילה לתביעה וממליצים לחפש אלטרנטיב תיעו"ד עמם דנ - פניה לעו"ד בנושא ביטוח

 אחרות.

 יל ללכלך על הארגון בטענה שהארגון לא עושה כלום. קוראים לחברי התח - הפורום למניעת תאונות עבודה

ח ומטפלים בכל בעיות ואנחנו יודעים שאנחנו פועלים בכל הכ ההנהלה להניח את המפתחות וללכת הביתה.

לשכור את שירותיו של משרד יחסי החלטנו הממונים אבל אנחנו לא מצליחים להוציא את העשייה החוצה. 

 ציבור.

  לחברי הועדה החדשים. . יצאו כתבי מינויחברי וועדת ביקורת –דוד כץ, ראובן וולמבק, דוד בן סעדון 

 

 סבב התייחסויות:

אין מקומות בספטמבר בצפון. הוחלט לבדוק בחודש נובמבר או ברודוס/ בודפסט/  כנס נוסף בצפון:אריה: 

 צ'כיה.

נקיים הרמות בהצבעה הוחלט לרכוש מתנה לראש השנה. הוחלט לחפש מתנה חדשה.  :מתנה לראש השנה

  כוסית בפריסה ארצית.

 .אתר האינטרנט לא מעודכן, משעמם ולא מראה שום דברדן: 

 עושים מלא פעילויות והאתר לא מעודכן.יהודה: 

 .הריבאחריות שחר וא -לשאול את טלי מה קורה עם הכסף מהמוסד לבטיחות

 .ל"בעיה להשאיר אנשים לשמוע הרצאות כאשר הכנס מתקיים בחוירון: 

 .. הם לא רוצים שנשאל שאלות הבנהירות בנומנסים ל -וועדות הסמכהניצן: 

 .בוועדות הסמכה מפעילים עלינו לחץ. ואומרים שאנחנו רוצים להכשיל אנשים שוסטר:

 .לא צריך לוותר לאף אחד ויין:

 

רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 6201  ספטמבר 7יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה 

 , א.ת. רחובות2

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


