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 :הישיבה נושאי

  '3אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס 

  אלי גבר –סיום תפקיד ופרישה מבית הדין 

 שחר הכהן  -עדכון בנושאים כלליים 

  שחר הכהן – 2015אישור נהלי עבודה לשנת 

  חברי ההנהלה -2015הצגת יעדי חברי ההנהלה לשנת 

 דני כהן –עדכון גזבר. 

 חיים חג'ג'  -דבר סגן יו"ר 

  שאלתיאל צברי  –דבר יו"ר אזור צפון 

 יהודה פוזנר  -דבר יו"ר ועדת מקצועית, אזור מרכז וירושלים 

 דן יעקובי  -דבר חבר הנהלה 

 אהרון לופט -דבר יו"ר ועדת ביקורת 

 צביקה לייבוביץ -דבר יו"ר בית הדין 

 דבר רכז חיים ששון 

 

  



 

 

 .התקבל פה אחד -3 מס' 13/05/2015שיבה מתאריך מי – אישור פרוטוקול 

 סיום תפקיד, מר אלי גבר

  חר מספר קדנציות בבית הדין, פעולתו אלמארגון הממונים מר אלי גבר נפרד

 ומטרתו העיקרית הייתה עדכון תקנון הארגון. 

  אישורו של התקנון בעתיד.לעדכונו ומקווה 

  ים לו על פעילותו הרחבה ותרמתו לארגוןמוד חברי ההנהלה. 

 מר שחר הכהןיו"ר הארגון, עדכון בנושאים כלליים, 

 במטרה ועדות הסמכה ב להשתתפותיום הסמכה  התקיים -יום הסמכה לוועדות הסמכה

בדרום במטרה להוציא יום הסמכה בדרום,  עבודה אזורי מפקחלה ינעשתה פני. ליישר קו

 יעשה גם בצפון. וכך

 עלה , השיג מידע של הארגון מחברי ההנהלהאחד  -הוצאת מסמכים ממשרדי הארגון

כטובת הנאה. לאחר התייעצות וחוות דעת משפטית יצא  חשד שנעשה שימוש במסמך

של ועדת הביקורת הוצא מסמך ישיבה לאחר  14/6/15-מכתב בדואר רשום. בתאריך ה

 בית הדין בסיום התהליך העניין יועבר לידיעת חברי ההנהלה.לטיפול 

 בדרום ובצפון מספר מי עיון, במרכז ימי העיון מלאים, ניסינו להריץ מספר י -ימי עיון

בצפון  ,לא מצלחים למלא כיתות. שני ימי העיוןאנחנו נרשמים,  15הנרשמים לא מגיע ל

ובדרום נדחו מכוון שהמרצה שנקבע לא מעניין להגיע מכוון שמטרת היום עיון מבחינתו 

 זה שיווק ומבחינתו שיווק לעשרה אנשים אינו משתלם. 

 מרכז את כל ימי העיון 2.6.15-לתוקף בנכנס  -נוהל קיום קורסים משרד הכלכלה ,

מומלץ לנו לצאת בקורס ראשונים שתלמויות ענפיות של ממוני בטיחות. לממונים. יצאו ה

 הממונים.כדי למשוך אלינו את 

  מגדירה רמות  2014הצעת חוק חדשה שיצאה ב -בתחום הבטיחות מורשיםהצעת חוק

שונות לממונה בטיחות. ההצעה מגבילה את הסמכות של ממוני בטיחות לדוגמה מצוין 

עובדים ממונה בטיחות חייב להיות מהנדס. ההצעה פוגעת בחופש  Xשבמפעל מעל 

 ה מהמחלקה המשפטית. יהעיסוק ובממונה. תצא פני

 חברה היחידה שמכשירה האגרוטיים, מר צביקה כץ, מנכ"ל חברת  -ארגונומיהאגודה ל

ט. הארגון מעודד את הממונים וינגיייועצי ארגונומיה בארץ, פועלת בשיתוף עם מכללת 

להקים תא לעוסקים ומתעניינים בתחום לצאת לקורס. צביקה כץ פנה לארגון במטרה 

 והצטרף אלינו. 

 

  



 

 

 חי, מר מוטי לבני -הצעה לשיתוף פעולה, מנכ"ל לב

, מבצע לחברי הארגון עבור ימי עיון שתקיימו גם בשעות אחר 40/60עם הארגון מעוניין לעבוד 

  מרצים+ מרצי חוץ.  15ימי בטיחות הכוללת  42הצהריים. לב חי מוסמכת ל

  מינוי רכז יו"ר הארגון 

 התקבל פה אחד -אברהם גאז

 , יו"ר הארגון, מר שחר הכהן2015אישור נהלי עבודה לשנת 

 עבודת רכזים נוהל

  הרכזים באמצעות תבוצע' וכד ספקים, מכללות, חוץ גורמי, למוסדות פנייה -4.1.5סעיף 

  .הארגון ר"מיו אישור וקבלת האזור ר"יו עם תיאום לאחר ורק אך

o  פנייה הסתייגות מהמילה הועלתה 

o ההחלטה: לא ניתן לפנות לגורמים מבלי אישור 

  למכללות. המכללות יקבלו  תופץבמשרד ולא  תמצארשימת הנציגים בוועדות ההסמכה

 שעות לפני המבחן. 24את שם הנציג 

 רכזים, חברי הנהלה, חברי מוסדות מי שנבחר בבחירות  -השתתפות בוועדות הסמכה

 דמוקרטיות או על ידי חברי ההנהלה או עפ"י החלטתו של היו"ר.

  :לאפשר ליו"ר אזור בנוסף ליו"ר הארגון לאשר אנשים הצעה להצבעה בישיבה הבאה

 שאינם ממלאים תפקיד בארגון כבוחנים בוועדות ההסמכה 

  :לא עבר ברב קולות -רשימת הבוחנים תהייה שקופה למי  שלא חבר הנהלההצבעה  

 .יצא תיקון לנוהל בעוד יום אחד 

 נוהל ארגון וביצוע פעולות הדרכה 

  לותע מתשלום פטורים יהיו, נוכח יהיה אשר ההנהלה וחבר העיון יום מארגן 3.3.3סעיף 

יעלה להצבעה ישיבה הבאה האם  -השתתפותם בגין כשירות ליום זכאים ויהיו ההדרכה

 נוכחות חבר הנהלה בלבד ביום עיון תפטור אותו מתשלום ליום עיון.

 ההנהלה חברי -2015 לשנת ההנהלה חברי יעדי 

 לאישור עקב אי הגשתם הוצגולא  -יעדי ועדת חברים. 

 יו"ר אזור דרום של בני שגיב ונדחו לישיבה הבאה עקב אי נוכחות -יעדי אזור דרום- 

 התקבל פה אחד

  צפוןיעדי אזור 

o  קבלת רכזים 

o ימי כשירות בצפון 8להגיע ל 

o השתתפות בוועדות הסמכה 



 

 

 יעדי מחלקת הדרכה 

o  איתם נגיע להסדרי קיום ימי עיון והשתלמויות במכללות / מוסדות חיצוניים

 עבודה/ הסכמים כפי שעשינו בשנים הקודמות.

o  קיום ימי עיון גם בשעות אחה"צ, על מנת לאפשר לאלה שלא יכולים להיעדר

 מהעבודה להשתתף בהכשרות.

o  בוחנים נוספים לוועדות  והכשרתגיבוי מלא ורחב לוועדות ההסמכה בכל הארץ

 ההסמכה.

o ים בארגון לבחירת ימי עיון להם הם הדוק ושיתוף פעולה מלא עם החבר קשר

 . םזקוקים  ומעונייני

o  הרחבת פעילות בנושא ימי עיון והכשרות 

 ם ות"א-יעדי אזור מרכז, י 

o חשיפת הארגון במחוז 

 יעדי ועדה מקצועית 

o חשיפה של ממונים וותיקים לממונים חדשים -הכנת תוכנית חניכה לממונה חדש 

o הגדרת כל תוכנוית לניהול בטיחות  -םבחינת תכני הלימוד בקורס הכשרת ממוני

 ןכחלק מתכני הלימוד וההכשרה בפועל תהיה תלויה בנו, לאחר שנתיים ניסיו

 בפועל.   

o קורסים בתחומי אש, כימיקלים  -הידע לממוני בטיחות במפעלים העשרת

 ושרפות.

 יעדי גזברות 

o להרוויח 

o  הוצאת הכסף בצורה שקולה, מוסרית ועפ"י הגדרות הארגון 

o  ההנהלה אין החזרי הוצאות לחברי 

 יעדי מזכיר הארגון 

o גיוס חברים 

o מעקב אחר תשלום החברים 

o  אנשים לארגון מתוך ממוני הביטחון בצה"ל  400לגייס 

 יעדי ועדת שיווק ויחסי ציבור 

o )שיווק מקצועי )בעלי מקצוע 

o לקחת דוגמה מתוכנית השיווקית של טבע כמו סיור 

o שיווקית שבה יכנסו יעדים מדידים. בניית תוכנית 

o  למצוא רעיונות נוספים ליתרונות להצטרפות לארגון לדוגמה אתר הטבות לחברי

 הממונים 



 

 

o לקדם  דברים מתוך האתר של הארגון 

 דניאל כהן מר דבר גזבר הארגון,

  חברי ההנהלה צריכים ליצור הכנסות, פעילויות, ימי הדרכה, שיווק באתר, עובדים

 וחברים.

  אחדחברים מתוכם גמלאי  37בחודש מאי צירפנו 

  חברים מתוכם שלושה גמלאים 25בחודש יוני צירפנו עד כה 

 דבר  סגן יו"ר, מר חיים חג'ג'

  לרשום בצד ולהגיב בסוף לעמוד בלוחות זמנים והערות -דיוןהתרבות חשיבות 

 דבר יו"ר אזור צפון, מר שאלתיאל צברי

  הצעה: בנסיעות לחו"ל מכניסת השבת ועד צאתה לאפשר לחברים להישאר במלון כלומר

 אין מתנגדים -העברות בין יעדים בזמן הזה יהיולא 

 המרכז וירושלים, מר יהודה פוזנר דבר יו"ר ועדה מקצועית,  אזור

 מבקש לקבל עותק של הרשימה של האנשים שמורשים להיות בוחנים בוועדות הסמכה 

 חברי ההנהלה והמוסדות יקבלו דף מסודר עם הרשימה ומכתב מינוי.שחר: 

 מינוים רכזים בתעודת החבר  

במקום  ,יקבלו תעודה ייחודית הנושאת את תפקידם בארגון םכל בעלי התפקידישחר: 

 עדכניות למשרדי ההנהלה. תמונות. יש לדאוג להעביר "חבר"את המילה 

  מצגת: נגישה לכולם, יהיה אפשרות להורידה מהאתר 

 המצגת תועלה לאתרשחר: 

  מצגת בבאתר/  המבקש מוועדת שיווק להכין סרטון תדמית לארגון שיהי –סרטון תדמית

 דקות ללא חסויות. 3באורך של 

  חבר ההנהלה, דן יעקבידבר 

  האנשים בחלוקה נקודה למחשבה האם כדאי להתעסק עם מכללות שאנחנו מביאים את

 40/60של 

נות את האכול, המקום מהדבר משתלם לנו כלכלית מכוון שהמכללות ממשחר: 

 והמרצים.

  אפשרות להוציא  ייההשתאת מספר המינימום של משתתפים בצפון ובדרום בכדי להוריד

 קורסים לפועל

 

 

 



 

 

 אהרון לופטוועדת ביקורת, מר  חברדבר 

 וליו"ר ישיבה לדבר הוצאת חומר ממשרדי הארגון, המלצות הוצאו לבית הדין  ההתבצע

 בכדי לשקול צעדים נוספים לאחר מה שיתקבל בבית הדין הארגון

 צביקה לייבוביץ , מרדברי יו"ר הבית הדין

 חבר  -דבר החבר שהוציא את המסמך ממשרדי הארגון הגיע לבית הדין+ מכתב מעו"ד

 ההנהלה יגיע לשימוע.

 הערות, הארות, תוספות לבית הדין ההנהלה הבאה נא לשלוח עד פגישת  -תקנון הארגון

 וכו' 

 עד נובמבר רוצים להוציא גרסה ראשונית של התקנון ואז להגיש לרשם העמותות 

  מעומד לוועדת ביקורת 

 שחר: נעשתה פנייה לשלושת הבאים בתור טרם התקבלה תשובה

 דבר יו"ר ועדת הדרכה, מר חיים ויין 

 הסמכות לוועדות הסמכהסבב נוסף של  נקיים 

  השתלמויות וימי עיון לפני סגירת מקום ומחיר נא לעדכן את יו"ר ועדת ההדרכה על 

 חברים שנמצאים בחו"ל נא להודיע 

  לחברי ההנהלה לרכוש דיסק און קי מבקש 

 לפרסם פרוטוקולים שבוע אחרי הישיבה 

 ז מרכז, מר חיים ששון דבר רכ

 ה חלק מהסילבוס הצגת הארגון תהישלדאוג שיגיע נציג לכל המכללות ו 

מכללות מחויבות לשלוח לנו זימון, נציגי הארגון יגיעו עם מעטפות בהם טופס  שחר:

 הרשמה ומידע על הארגון.

 דבר רכז גזבר, מר יעקב ברנשטיין

 חיים ויין לקח על עצמו לכתוב  -הלאומי נפטרנציג קרן מנוף במוסד הביטוח  -מאיר אלבז

 מכתב תנחומים

  ממליץ לקיים  -החליף אותו בתפקיד סגן יו"ר ההסתדרות מיכאל כוכביעזב וצבי גוטליב

 איתו פגישה

 340,000על טפסים  לביטוח לאומי קרן מנוף הועברו ₪ 

 דבר רכז מזכיר, מר ירון חי

 5/9/15-3בתאריכם סמינר בים המלח הוצגו מספר הצעות מחיר ל 

 . ₪ 100על  הוחלט פה אחד: מה התוספת שיגבה הארגון: הצבעה



 

 

 

 יו"ר הארגון, מר שחר הכהן נהלי עבודה,

, מבקש משאר חברי ההנהלה ובעלי התפקידים רק של חיים ויין וחיים חג'ג' עבודה הועברו נהלי

 להעביר נהלי עבודה.

 

 

  במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 2015 ביולי  8יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה– 

 , א.ת. רחובות2רחוב כישור 
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