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ויהודה  אריה כהן ,ניצן קריסטל, ידן יעקב, שאלתיאל צברי, חיים ויין, חיים חג'ג', שחר הכהן  :החברי ההנהל

 פוזנר

 דניאל כהן :התנצלו

חיים ששון, יצחק סלחג'י, יעקב  ,, ירון חידלסון, דוד פייג, יעקב ברנשטייןאריק עבדתי, אילן מנ :משתתפים
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 :מיקום ומועד הישיבה
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 :הישיבה נושאי

 הכהן שחר -כלליים בנושאים עדכון  

 השנתית הארצית הוועידה לקחים הפקת 

 באילת שנתי סמינר עדכון 

 פעולה לשתף אם החלטה - תאונות למניעת פורום 

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

 ימי  16-כם, קורס המשך לקורס הבסיסי. קורס הבסיס מוכר ימי 5 -קורס ממוני ארגונמיה בכיר

להכיר בקורסים להנגיש לצפונים ולדרומים( המטרה  במטרהס יצא מוינגט ורכשירות )הק

 .כהשתלמות ענפית

 הנחה למינוי לקאנטרי לחברי הארגון, כיתות לימוד בעלות  5% -שיתוף פעולה עם חברת הקנטרי

  שלנו.

 להזמין נציגים להסביר על התאאין מתנגדים  -הקמת תא בטיחות אש 

 העניין נמצא במעקב של ראש מינהל הבטיחותל בענף הבניה )בקשה שועדה מקצועית  -קול קורא ,

ישמש כיו"ר הוועדה וייצג אותנו . ועדה של חמישה אנשים, אחד מתוכם וועדת הרווחה בכנסת(

 בכנסת. 

 *להוציא מכתב עמדה עם הפיקוח

 מתנדבים: שאלתיאל צברי, דן יעקבי, חים ששון ואריק עבדתי

 דגש על אנשים לאחר שילוב עובדים עם מוגבלויות  -ועדה לקידום הנגישות בארץ -קול קורא ,

 תאונות עבודה. 

 צברי. מתנדבים: ניצן קריסטל, שחר הכהן ושאלתיאל
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 מכללת רופיןשיתוף פעולה עם 

 צג.כרגע לא יקודם שום נושא מול יורם אלעזרי או כל גוף שהוא מיי יהודה פוזנר:

ניגש אלי יורם עם הארגון. במהלך הוועידה בישיבה הקודמת הגיע יורם אלעזרי לקידום שיתוף פעולה 

יורם אלעזרי הוציא מייל . ליועצת המשפטיתלחברי ההנהלה ולאור האיום פניתי  .עלי ועל דן יעקביואיים 

 את התנהגות הארגון וההנהלה. מכפישה

 .לקבל החלטה ברורה בנושאממליץ 

הלה, טלי שקד, יו"ר ישיבה נוספת של חברי ההנ הוחלט על קיוםעקב אילוצים יהודה פוזנר נאלץ ללכת, 

 ימים. 3-7תוך ביקורת ויו"ר בית הדין 

 הפקת לקחים הוועידה השנתית

  אנשים 600בוועידה נכחו 

  על הצלחת היוםהכהן תודה ליעקב 

 טובות על הוועידה מאד קיבלנו תגובות 

  במצלמה אישית והופצה בכל מיני קבוצות וואטסאפ, לא נראה טוב.צולמה  - אישורי הכשירותחלוקת 

  ישלח במיילהודעה מסודרת שאישור הכשירות אריה: להבא תצא 

 זה נשלח את האישורים במייל ועל פיהשמות  דוד: בסוף הכנס נאסוף את תגי 

 סינו לחלק את התעודות חבר בוועדיה כדי שלא יגעו מקומטות בדוארינ 

  שהגרילו אקו צ'ק לא הוגרלה בסוף אספרסומכונת 

  היה שיתוף פעולה יפה של חברי ההנהלה 

 היו חסרים אנשים, המלצה לא לעשות הפסקה לפני הכללית  באספה 

  הרצאות מעניינותהכללית אחרי האספה 

 להוציא סדר יום ולחלק לאנשים 

 לכל אחד תפקיד -לבנות תוכנית עבודה 

 זה לא לרשום אלא ללוות אנשים חשובים -תפקיד חברי ההנהלה 

 מקומות ישיבה לאוכל 

 חלוקת תפקידים לפי שעה 

 מישהו שתפקידו לדאוג למתנדבים 

 כנס באילת

  םחדרי 116נרשמו 

 למשרד לעשות טלפוניםלבוא  -נהלהחברי ה 

 סיור בחיל היםההרצאות מעניינות, סיור בנמל התעופה בתמנ , 

 ם ולילדיםיפעילות לנש 

 הפורום למניעת תאונות עבודה

 .הכלכלהיוצא נגד משרד הכלכלה, כתב מכתב בהול למשרד 
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 ובקידום הבטיחות בישראל לפי דעתי אנחנו צריכים לתמוך בפיקוחשחר: 

 לשבת בשקט ולא להתערב בין הפורום לפיקוח החלטת ההנהלה:

 הפורום למניעת תאונות עבודה

 .. אם יש דיון מרכזי, צריך לאפשר גם לרכזים להביע דעה1אילן מנדלסון: 

 אנשים בישיבה מדברים עם אגו ממליץ לצלם ישיבת הנהלה ולהפיק ממנה לקחים - תרבות ארגונית .2

עקרונות הארגון, צריך לחשוב כיצד נותנים לפורום מטרות הפורום למניעת תאונות עבודה מנוגד ל .3

 קונטרה ולהקפיד שלא ידבר בשם הארגון. 

 להקים ועדה שתקדם את הארגון

 , צריכים להרים נייר עמדהבוועידה האחרונה בכנסת, לא הגענו מוכנים ניצן: 

 לכנס ועדה מצומצמת ולהכין נייר עמדה. לפני כל ועדה שנגשים פתרוןאדם שמציע הצעה שיציע גם בן חג'ג': 

 .80₪במקום  40₪, אנשים 200טה באילת, אכשייט על יירון: 

 ה.התלונן שהפורום הבטיחות הישראלי פוגע לו בפרנסבני: 

 הפורום הוציא מכתב אתיקה בתחום הבטיחות -בעבר הנהלת הארגון פעלה נגד הפורום

 שמרוויחה כסף.הפורום הנו חברה פרטית 

 האם הפורום פוגע בחופש העיסוק?

 

 

 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 6201 אפריל  31יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

 

                             הארגון מזכירת משרד -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


