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 2016אפריל  21חמישי  יום

 חמישי י"ג ניסן תשע"ו יום

 

 6201 אפריל  41פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 6/111/4 –מתאריך 

 

 ויהודה פוזנר אריה כהן ,ניצן קריסטל, ידן יעקב, חיים ויין ,דניאל כהן, שחר הכהן  :הההנהלחברי 

 שאלתיאל צבריו חיים חג'ג' :התנצלו

פרופ' יצחק הכהן, צביקה ליבוביץ, מאיר זייפלד, אליהו ברוך, סלחג'י, יעקב הכהן,  הכהן , יצחקירון חי :משתתפים

 איציק סבג ושוסטר זלמן.

 ישראל ליפשיץ : אורחים

  שיר ליבוביץ : מזכירות

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201באפריל  11שני יום 

 

 :הישיבה נושאי

 הפסח לחג כוסית הרמת 

 הכהן שחר -כלליים נושאים עדכון  

 כהן ודניאל הכהן שחר - עיון וימי אילת סמינר לקחים הפקת 

 כהן דניאל - גזבר עדכון 

 ויין חיים - המשרד להנהלת וסיוע פעולה שיתוף 

 פוזנר יהודה -ה הסמכ בוועדות הארגון נציגי נושא מיסוד 

 אש בטיחות תא הצגת 

 הכהן יצחק' פרופ - ביקורת ועדת ר"יו דבר  

 ליבוביץ צביקה - הדין בית ר"יו דבר 

 התייחסות סבב  

 

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

  חודשים. 3-4מנהל אגף החקירות של משרד הכלכלה הודיע על סיום תפקידו בעוד -תפקידסיום 

  מה חושבים שחסר/יקדם את הבטיחות בכל מה  – ועדת רווחה ובריאות בכנסתנעשתה שאילתה של

 שקשור לאתרי בניה. 

o  הוחלט לפתוח בדיון חירום שמטרתו לבדוק מהי הסיבה בגללה אין שיתוף בין ממונים, משרד

 הכלכלה ונוספים בנושאים אלו. 

o  .כל גוף שמעוניין יכול לכתוב נייר עמדה, בישיבה הקודמת נבחרו מתנדבים להוביל את הנושא 

o  בכנסת. 10.5.16-תיערך ב – מוזמןכל מי שמעוניין להשתתף בוועידה 
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  פורום למניעת תאונות–  

o .המקים והיו"ר הוזמנו לישיבת ההנהלה, אך החליטו שלא להגיע 

o  להצטרףהחליטו מי קהל היעד שלהם, כל אחד יכול טרם. 

o  הסברתי להם שהגוף שלנו עוסק בממונים בפן העיסוק שלהם, אנחנו כרגע לא יוצאים נגד

 הפיקוח ולכן כרגע אנחנו לא רואים עין בעין.

 ז למנכ"ל מוסד בטיחות וגיהות.כרבשישי האחרון נסגר המ 

 קבלת אישורי כשירות, בקשות בנושא ת על התנהלות הפיקוח מגיעות תלונות רבו – תלונות נגד הפיקוח

הארגון יכול עקרונית לרשום מכתב לפיקוח חריגות לקבלת מינוי וכו'. בהתייעצות עם עו"ד טלי שקד 

 מבלי להזכיר שמות.

 הוגש למשרד רו"ח  – דו"ח ניהול תקין 

 

 יו"ר הארגון, מר שחר הכהן - עיון וימי אילת סמינר לקחים הפקת

 :סמינר אילת 

o 143  + אנשים נוספים במלונות אחריםחדרים 

o קיבלנו פידבקים טובים. 

 כדאי להוציא מכתבים למי שתרם והרצה. :יהודה

 : הדבר נעשה.משרד הארגון

  ימי עיון בפריסה ארצית 5בחודש מרץ נערכו:  

o  משתתפים. 20כל יום מנה מעל 

o .אין לנו רווח גדול מכל יום עיון 

o  המשרד מוציא סיכום של המשוב, כל  –על כל יום עיון יוצא משוב אלקטרוני שנשלח למשתתפים

 מי שרוצה לקבל אותו מחברי ההנהלה, יכול.

  אנחנו מתכננים להוסיף עוד ימי עיון–  

o  ימי עיון בפריסה  3אנחנו במגעים לקיום  –יש דרישה לימי עיון בבניה וחקירות תאונות של בניה

 ארצית בנושאים אלו.

o :ימי עיון עתידיים 

 20.4.16  חברים,  40נרשמו  –יום עיון מצבי חירום כולל סיור בבית חולים חירום רמב"ם

 עברנו את הרף של ימי העיון. 

 3.5.16 סיור שדה סולרי אשלים 

 24.5.16 סיור בנתב"ג 

אנשים בלבד. המשרד יכול רק להוציא  20לגייס אנשים לימי עיון כדי שלא ימנו מבקש מכולם  חיים ויין:

 מיילים וזה לא מספיק.

ימים שנערכים בדרום יישלחו רק  –אנחנו פועלים להוריד את כמות הדואר שמקבלים הממונים  שחר:

 לדרום וכו'.

 ל אזורי הארץ.כמות האנשים שמגיעים לימי העיון במרכז נפגעת בגלל הפריסה של הימים לכ
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 כהן דניאל – גזבר עדכון

 חברים בארגון. 1,070-יש קרוב ל 

 50  800-ימי עיון ב 8חברים רכשו ₪. 

 .מצב הארגון טוב מבחינה כספית 

 

 פוזנר יהודה –ה הסמכ בוועדות הארגון נציגי נושא מיסוד

  עבודה.הדרכות עם מפקח  2ביצענו ענן את הנוהל, רהתחלנו בתהליך, חיים 

  לפרסם לחברי ההנהלה. –צריך להוציא רשימת בוחנים מאושרים 

  עד ישיבת ההנהלה הבאה. –צריך להוציא תעודות 

  להוציא מכתב לציון שיודיעו לנו מראש על  –יש לפרסם רשימה של ימים של ועדות ההסמכה מראש

 וועדות הסמכה.

 

 איציק סבג – אש בטיחות תא הצגת

  אש, בטיחות למבנים חדשים ומבני ציבור.שנה, מתרכז בבטיחות  16ממונה 

 קיימת תקנה אך אין לה הסדרה  אין הגדרה חוקית, – מעוניינים לאגד את ממוני בטיחות האש

 חוקית.

 .המצב היום הוא שרשות הכבאות משנה את נושאי הרישוי ובעתיד זה יעבור לחברה פרטית 

  להוציא מכתבים שפוגעים  החלההיא הפכה לחלק ממשרד בטחון הפנים, מאז שרשות הכבאות

 בממונים. 

 חלקם יועצים וחלקם יוצאי כיבוי אש.חמשת מקימי התא הינם חברים בארגון . 

 :מטרות 

o לאגד את ממוני בטיחות האש 

o להריץ הסדרה/הגדרה 

o נציגות מול וועדות 

o לקדם הכשרות/הדרכות 

 עליכם להחליט את הקריטריונים לכניסה לתא במכתב עמדה. שחר:

 מחכה לחוזה תא מוסדות חינוך. :מאיר זייפלד

 

  הכהן יצחק' פרופ – ביקורת ועדת ר"יו דבר

 ה עם בית הדין בנושאי נהלי עבודה. שהתקיימה פגי 

  נושא סקרי פעילות ועמידה במטרות.בירת מידע למסיקבעו פגישות עם ראשי הוועדות 

 .במהלך חודש מאי יוצגו הממצאים, בדו"ח מסודר 
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  צביקה ליבוביץ – בית הדין ר"יו דבר

 נשלח לטלי עם הבקשות לשינוי – התקנון העמות 

 עד סוף השבוע יטופל. ,הפרוטוקול הגיע רק אתמול – שיתוף פעולה עם רופין 

 

 סבב התייחסויות

 הכנס באילת עבר חלק, פנינו לכנס הבא. אנו מעוניינים לערוך את הכנס הבא בצפון )כפר  – אריה כהן

 .התקבלה החלטה לערוך את הסמינר באמצע ספטמבר –תבור(, אנחנו כבר בתהליך של איסוף נתונים 

 פרוטוקולי ישיבות לא עולים לאתר. – ניצן קריסטל 

 : נעלה לאתר.משרד הארגון

 אנחנו צריכים לגבש דעה איך אנחנו נוהגים בנושא בתור ממוני בטיחות. – : נושא האקדמיזציהניצן

אמרנו שנוציא נייר עמדה בנושא, בנוסף יהודה פוזנר הוציא מייל לחברי ההנהלה ולא קיבל  :שחר

 פוזנר יוציא מייל חוזר. –התייחסות 

  האקדמיים. לא קיים מסלול מקוצר לממוני בטיחות בלימודיםמתלונן על כך ש –אליהו ברוך 

 של הדרכות מציע מגוון גדול לבטיחות. יםרובם קשורעוסק בהדרכה בתחומים רבים,  – ישראל ליפשיץ 

 לא קיבל קבלה ואישור חברות. – מתלונן על המשרד – מאיר זייפלד 

אנחנו בתהליך של מעבר לחתימה דיגיטלית אשר תאפשר לנו לשלוח את כל החשבוניות במייל בלי  שחר:

 להסתמך על הדואר.

, אלא רק שכירים. מתלונן על כך שבתור עצמאי לא יכול לקבל קורס במימון מקרן מעגלים :מאיר זייפלד

 לא דואג לעצמאים בנושא הזה. וןלמה הארג

 קרן מעגלים היא קרן פרטית שקובעת לעצמה קריטריונים ואין לנו דרך להשפיע על כך. שחר:

  שואל מה ההתפתחות למול ההסתדרות. –דני יעקבי 

 לא חזרו אלינו. שחר:

  דובר על עזרה למפקחים והנושא נעלם. –זלמן שוסטר 

מונה בטיחות שחותם על רצינו לשלב ממוני בטיחות בפיקוח בגלל מחסור, אישרו שמכל הבחינות מ שחר:

פיקוח יהיה מכוסה בביטוח. מבחינה משפטית אין מניע שממונה בטיחות יעזור לאתר שלא שלו. ורדה 

 תקעה את העניין כי מדובר בפורום של ממוני בטיחות. 

ורדה תשלח טפסים, מי שמעוניין יגיש אותם. מי שיעבור את הסינון יכנס למעגל.  – מה שיקרה עכשיו

ימים בשנה וייחשב ליום כשירות מלא. עד  5-8חודשים. ההתנדבות תהיה בהיקף של  6ט של ירוץ פיילו

 אנשים הגישו בקשה. 6כה 

 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 6201  מאי  5 חמישייום  -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

                             הארגון מזכירת משרד -  שיר ליבוביץ :מהרש                                                                                     


