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 6/15/5 –מתאריך 
 

 ויהודה פוזנר אריה כהן ,ניצן קריסטל, שאלתיאל צברי, דניאל כהן ,חיים חג'ג', הכהן שחר  :החברי ההנהל

 ידן יעקבחיים ויין ו :התנצלו

 זלמן שוסטר ואוהד ענבריצחק סלחג'י, , יעקב ברנשטייןדלסון, אילן מנ :משתתפים

 י נופר גאל : מזכירות

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201  במאי  5 רביעייום 

 

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

 לתרום את ארוחת הצהרייםנוכחים, במהלך יום העיון רמב"ם החליטו  40 - יום עיון בבית חולים רמב"ם 

 יום עיון מעניין בשדה סולרי אשלים 

  :מוסמךבטיחות מדריך אישור בחידוש כשירות,  -ממונים פונים אלינו לעזרההפיקוח לא מתפקד 

 תוצאות יפורסמו בחודשים הקרובים - המכרז של המוסד נסגר 

 עקב אי הצגת ממצאים של הפיקוח והמשטרהלפי דעתנו  - הישיבה בכנסת בוטלה 

 יום 30-בו מישהו ייסגר ל גאתר בניה שייהרמפעל/ - הצעת חוק 

 י בטיחותייחולקו קנסות על ליקו - קנסות 

  מסיבה כלשהי נעצר - בפיקוחפרויקט המתנדבים 

 בינתיים א נרשם לתואראף אחד ל -ן תואר ראשון ברופי 

 ימי הרחבה. בסיום הקורס תונפק תעודת  3-ימים רכז נגישות ו 3מפגשים,  6 – 2.6-קורס נגישות יפתח ב

 יה.יעשתממונה נגישות. המטרה: לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות להשתלב ב

 אנשים בעלי תעודת רכז נגישות לשלושת הימים הנוספים* לבדוק אם ניתן להוסיף 

 לתאם עם צביקה כץ ולפרסם תאריך - קורס ארגונומיה בכיר 

 

 סבב התייחסויות:

אין מה להוציא התייחסות כיוון שאף אחד לא שלח  - לתקנה החדשה לממוני הבטיחותהצעת חוק יהודה פוזנר: 

 .בנושאהוחלט להוציא קול קורא  - הערה לסעיף קונקרטי

בקשה מטלי להוציא חוות דעת  –צריך לקדם את מעמד הממונה "מנהל בטיחות" להקים וועדה אילן מנדלסון: 

 מקצועית בנוגע לשינוי בחוק.

עם ירון התנהל דיון בנוגע להצטרפות הארגון להסתדרות. בסופו אילן מנדלסון אמר שינסה לארגן פגישת היכרות 

 דביר.



 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                          
 15פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 2מתוך  2עמוד                                       2016 במאי 5מתאריך 

 

   

חתימת ראש הממשלה בתקנות כתיבת תכנית לניהול  הגיש תביעה על זיוף - ביקלסד"ר אלעזר שחר הכהן: 

בית המשפט קבע שהתקנה כבילה והחתימה  - . החתימה שמאשרת את התוכנית לניהול בטיחות מזויפתבטיחות

 לא משנה את תוכן המסמך.

 רוצה להיות מעורב יותר בארגוןיעקב ברנשטיין: 

 הקמת תאים בארגוןלא קיים הסכם חדש לאריה כהן: 

  החלטה: טלי תוציא הסכם חדש להסכם לתאים חדשים

 

 

 

 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 6201  יוני 1יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


