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 2016יולי  20רביעי  יום

 רביעי י"ד תמוז תשע"ו יום

 

 6201 יוני  61פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 8/6/16 –מתאריך 

 

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

  שאלתיאל צבריו חג'ג'חיים  :התנצלו

ואפרים  אוהד ענבר, זלמן שוסטרסלחג'י, הכהן יצחק , יעקב ברנשטיין, עו"ד טלי שקד, צביקה ליבוביץ :משתתפים

 קידר

 י נופר גאל :מזכירות

 מנהל הפורום למניעת תאונות עבודה -אלי כהן :אורחים

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201 יוניב  8 רביעייום 

 

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

 התקיימה ישיבת המועצה הלאומית לבריאות העובד בנושא: מצב הרפואה התעסוקתית  -בחודש מרץ

 .צריך להכשיר יותר רופאים תעסוקתיים –רופאים תעסוקתית  157בסה"כ  :מצבתמונת בארץ. 

חוסר ברופאים פוגע ברמה הגהותית או שלא מרגישים את החוסר. עמדתנו  כמה עד נשאלו החולים קופות

 היא שמרגישים בחוסר, גם כי תפקיד הרופא התעסוקתי לסייר במפעלים ובפועל זה לא קורה.

 תעבורה וממונה בטיחות והחזיק בשתי פוליסות של מנורה. נחום העביר למנורה  עבד כקצין -נחום גלעד

 תביעה בנושא. בתגובה קיבל כי מנורה לא מכירה בתחום תעסוקתו ולכן אינו מבוטח. 

 הבטיחות ידע את הממונים שהראל ומנורה לא מבטחים את ממונהל

 משווה את  המכתב – ניהול בטיחות באירועים המוניים יתפרסם מכתב של ד"ר אמיר פרי בנושא 8/6/16-ב

לא עובר שום השכלה בעניין. במכתב מצוין  ממונה הבטיחות ליועץ בטיחות, טוען שממונה הבטיחות

יועץ מקרה הר הרצל )שלא היה בו ממונה בטיחות ומי שהואשם בסופו של דבר הוא  - לדוגמה

 .(קונסטרוקציהה

בפנקס המהנדסים אין הגדרה  - זה יועץ בטיחותה שאילתה של הגדרה מיורם אלעזרי המליץ לשלוח מכתב 

למהנדס בטיחות. במכתב הנ"ל יש פגיעה באמינות של אמיר פרי. החלטת הארגון: מטרת הארגון להגן על 

 הממונים ונפעל בהתאם.

 ת י לחתום על תוכניאששרק מי שבוגר קורס כבאים יהיה ר רשות הכבאות מנסה להעביר חוק -כיבוי אש

 במידה וחוק זה יעבור, תפקיד ממונה אש יתבטל. -כיבוי אש

 חניכים בקורס, קורס ראשון מסוגו בארץ 24 -קורס נגישות  

  קורס ארגונומיה בכיר יתקיים בספטמבר 
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 מר אלי כהן, מנהל הפורום למניעת תאונות עבודה

 ירק ממונאנשים )לא  7,350. הפורום מונה בן שמעון הפורום הוקם לפני חמישה חודשים, מקים הפורום ראובן

 בטיחות(. מטרת הפורום לשנות את הגרף של ההרוגים והפצועים בעיקר בבניה.

, העברת חוק שיצור עובד בשיתוף פעולה עם חברי כנסת הישגי הפורום: קבוצה משמעותית של חברים בפורום,

 .ודה בכל אתר בנייה גדול(חיוב העסקת ממונה בטיחות בעב) מקומות עבודה לממונה בטיחות

נוי תקנות יל אתר ושעיקרי הפעילויות של הפורום: מתן סמכות לממונה בטיחות לעצור פעילות, ממונה בטיחות לכ

 .חות )בנייה ובנייה הנדסית(יהבט

 

 סבב התייחסויות:

 ההנהלה.השם של הארגון זה הנכס הכי יקר של הארגון. לדרוש תמורה עבור השם ואישור יהודה פוזנר: 

 מעוניינים להמשיך לשתף פעולה עם הארגון. להוציא הסכם עדכני ויחתמו עליו. - תא רשויות מקומיות

  היחיד שצריך להוסיף בחוזה זה שיתקיימו בחירות לתא יחד עם הבחירות לארגוןהשינוי. 

בנושא, והארגון שחלק לקחת לתשומת הלב כי הפורום למניעת תאונות עבודה עושים הרבה פעילויות אהוד ענבר: 

 מחבריו הם ממונים בתחום הבניה לא משמיע את קולו בעניין ואינו פועל בנושא בשום דרך שהיא.

 

 

, 2רחוב כישור  –"מרכז גישות"   במשכננו  - 00:17, שעה 6201  יולי 6יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


