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 2016ינואר  24ראשון  יום
 ראשון י"ד שבט תשע"ו יום

 
 6201 ינואר  11פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 6/11/6 –מתאריך 
 

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

 שאלתיאל צברי :התנצלו

, ירון אריק עבדתי, אילן מנדלסון, דוד פייג, יעקב ברנשטיין, צביקה כץ, חיים ששון, יבוביץצביקה ל :משתתפים

 חי, מאיר סאיג ואברהם גאז

 י נופר גאל: מזכירות

, ס.ראש מינהל הבטיחות וחנן אביצקי , ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,אדוארדסורדה  אורחים:

 והבריאות התעסוקתית

 :מיקום ומועד הישיבה

 מרכז גישות, רחובות  - 00:71, שעה 6201  בינואר  6 רביעייום 

 

 :הישיבה נושאי

 אדוארדס ורדה' גב -ראשית עבודה מפקחת משולחן. 

 10' מס הנהלה מישיבת פרוטוקול אישור . 

 אגרונומיה תא פתיחת חוזה על חתימה. 

 הכהן שחר -כלליים בנושאים עדכון.  

 הכהן שחר -השנתית הארצית הוועידה בנושא עדכון. 

 ליבוביץ צביקה -הארגון תקנון ועדכון אישור. 

 אדוארדס ורדה' גב -ראשית עבודה מפקחת משולחן

 נהל הבטיחות:ימטרות מ

 .מחפשים אנשים טובים שיבוא לעבוד במינהל –לחזק את הכוח של המינהל 

 .תוקנה– 173סעיף  פקודת הבטיחות בעבודה -חקיקה

 ה להתייעץ עם הארגון לפני שינוי חוקים, עלתה בקשבמהלך תהליך אישור השינויים בפקודת הבטיחות 

 להתייחסות לארגון. לוקחת על עצמה להעביר טיוטהלא אושרה אבל היא מתחייבת והבקשה 

ונאמר כי שיתוף הפעולה והרמת  התקיים פורום פתוח עם בין הנוכחים לורדה: הועלו נקודות, הערות והארות

 .ועדות משותפות זהו דבר מבורך שצריך לקדם

 

  אושר פה אחד -10' מס הנהלה מישיבת פרוטוקול
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 מר שחר הכהןיו"ר הארגון, עדכון בנושאים כלליים, 

  ראשית אני רוצה להודות לורדה אדוארדס על שכיבדה אותנו והגיעה לישיבת ההנהלה ואישרה את

 השתתפותה בוועידה הארצית שתערך בחודש פברואר.

  נשלח מסמך המספר על הארגון לכל הוועדות המתקיימות בכנסת. בעתיד נקבל  -ועדות בכנסת ישראל

 שתתקיים בכנסת. ועדהזימון לכול 

 צוותי , רקע כללי ובקשה להצטרף לכל חכ' אלי אללוףעדת העבודה, הרווחה והבריאות, נשלח ליו"ר ו

 שתקים הוועדה בנושאים הקשורים לבטיחות. עבודהה

נשלח נציג, יש להוציא קול קורא לממונים  שמתוכםאצלנו  פנימיות נקיים ועדות כהכנה לוועדות

 להצטרך לוועדות.

  עד לתאריך המצויין. נא להגיב - עופרתשא ולתקנות הסביבה בנעדכון ישלח 

  הערות לשלוח ליהודה - תקן לבמות הרמהישלח 

  בעלי צרכים מיוחדים, הקימו מערך  תנועת נוער לילדים -פרויקט כנפים של קרמבושיתוף פעולה עם

 .בהתאם לבקשה מסודרת שתועבר לורדה ימי כשירות ויינתנבטיחות ומבקשים עזרה. למתנדבים 

 את  הם נרתמו לעזור לנו להנגיש", ותנגישבטיחות ושיתוף פעולה בקורס "ממונה  -עמותת נגישות ישראל

 .לשפת הסימניםמתרגם יהיה אסיפה הכללית בו הוועידה

  בעקבות הכתבה שהשתתפתי בה בנושא סקר אמריקאי למציאת מקום העבודה המסוכן ביותר, קיים

נציגים מחברות, מהארגון ואנשי יבוצע ע"י ) בארץהמסוכנים  סקר ישראלי בנושא המקצועותרצון לערוך 

 .מקצוע מכל הענפים(

 אנחנו צריכים להוציא קול קורא בוועידה הארצית ואז לבצע מיון לצוות איכותי שיוביל את הנושא.

  חייבים לקדם ולהוביל את הרישום לוועידה הארצית, אנחנו חודש וחצי בערך לפני ואנחנו עדיין לא עברנו

 הרשומים. 300את 

 

 ומר צביקה כץ , מר שחר הכהןהקמת תא ארגונומיה בארגון הממונים

  תא ארגונומיה הוקם בארגון לאחר חודשים של עבודה ורצון לקדם את נושא הארגונומיה ולהצליח

 להוריד גם את מחלות המקצוע.

  להיות יו"ר התא. חברים חדשים בארגון הממונים נבחר מר צביקה כץ 5בהתאם להסכם עליו חתומים 

 .אני מאחל לו בהצלחה ומקווה שהתא יהיה פעיל ויפעל לטובת קידום הבטיחות בארץ 

  התא פועל במקביל להכשרת יועצי ארגונומיה נוספים )הקורס נפתח בשיתוף עם הארגון בחודש פברואר

 ( ובמקביל פועל להכשיר יועצי ארגונומיה בכירים בקורס שיתבצע בארגון הממונים.2016
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 צביקה ליבוביץמר  יו"ר בית הדין, ,2016עדכון תקנון העמותה 

 .התקנון המתוקן נשלח לכל חברי ההנהלה, רכזים ומוסדות ולא התקבלו הערות על התקנון 

  האם להוסיף לגמלאים גם את נושא בעלי המוגבלות? –דמי חבר 

אבל לאפשר לוועדת החברים לדון בכל פנייה של חבר  הוחלט פה אחד לא להזכיר בעלי מוגבלות בתקנון

 ולהחליט לגביו אישית על ההנחה שתינתן.

  התקבל פה אחד -בהתאם לתקנון כל שנה יבחר ידיד של כבוד 

 יש להכין רשימת מועמדים ולקבוע למי לתת השנה את התואר.

 .השינויים בתקנון אושרו פה אחד 

 

, 2רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 17:00, שעה 6201 וארפב 03 ,יום רביעי -ישיבת הנהלה הבאה 

 א.ת. רחובות

 

 

                             הארגון משרד מנהלת -  נופר גאלי :מהרש                                                                                     


