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)32015(32'פרוטוקול ישיבת הנהלה מס
3120/6/30-תאריך מ

נוכחים

, קדמאני קאסם,חיים ויין,ויליאם בן משה, אילן מנדלסון,יעקב ברנשטיין, יהודה אביצור:החברי ההנהל

.משה פרנקל

, אהרון לופט;נעדרים

–יעקב וייסמן ,רכז מרכז–' ג'חיים חג, ר בית הדין"יו–אלי גבר , ר ועדת הבקורת"יו–יעקב הכהן : תפיםשתמ

–ז אאברהם ג, עוזר לרכז דרום–ירון חי , ר ועדת הדרכה"עוזר ליו–מאיר זייפלד ,רכז צפוןרזעו

. אריק עבדתי,דרוםעוזר לרכז

;מיקום ומועד הישיבה

צ"ראשל, 4לזרוב רחוב –בזקבחברת - 18.00שעה , 2013יוני30אשוןיום ר

;הנושאים

 42013) 22(' מס, 29/5/2013אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך.

 מוטי קרוטמן–התפטרות חבר הנהלה.

נא לגעת"במרכז - 1320י ליו2–אסיפה הכללית של העמותה כנס ארצי ו "

.הכנות והנחיות, משימות, סדר עבודה ולוחות זמנים-

ח כספי סופי"הצגה ואישור נושאים לאסיפה הכללית וכן אישור דו.

 ר הארגון"יו–סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים.

,בטיחות באירועים המוניים

, מוסדות חינוך

,בטיחות באירועים המוניים

,צועיאיגוד מק

, מוסדות חינוך

,ביטוח מקצועי

,העתקת משרדי הארגון

יעקב ברנשטיין–ח כספי "דיווח דו.

 ח ועדת ביקורת"דו–דבר ועדת הביקורת.

 ככל שיאפשר הזמן(סבב התייחסויות ושונות.(

, 20:00סיום משוער 
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:הנהלהישיבת

.אושר פה אחד-52013, 30/6/2013ישיבה מתאריך 23' פרוטוקול ישיבה מס-

המפגש הבא את , על האירוח' ג'חיים חגתודה ל-צ"בראשל" בזק"משרדי חברת לישיבת ההנהלה הועברה -

.יעקב הכהן ברמת אביביארח

לאחר התפטרותו של חבר ההנהלה מוטי קרוטמן מסיבות של ריחוק מקום המגורים מאזורי הפעילות של -

, ר הארגון לבא אחריו מייקל שטרל אשר הודיע כי אינו יכול להצטרף בשלב זה"י יו"ה ענעשתה פני, ההנהלה

מ לקיים רוב בהצבעה יהיו "ע,במספר8נשארים חברי הנהלה , היות ואין שמות נוספים ברשימת המועמדים

החלטה פה אחד-קולות 2ר "ליו

.72/-בנמל יפו ב"נא לגעת"כנס הארגון ואסיפה כללית במרכז -

האולם מכיל , ההממוקם בנמל יפו" נא לגעת"הכנס השנתי ואסיפה הכללית של הארגון יתקיים במרכז -

האולם מאובזר עם מערכת , במסגרת כנס נגישות ארצימרכז ,דוכנים12-ואפשרות לאיש400-למקומות

לחברעלות , ההכנסות קודש למרכז, חברות נותני חסות לאירועשלוש , לחרשים ועווריםהגברה המיועד 

.למי שאינו חבר₪ 100)גמלאילאחיד כולל מחיר(₪ 50ליום הכנס 

.הדוכנים שווקו10כל -

, המזכירות בסיוע של פקידות מהמרכז נא לגעת2, התכנסות9:00עד השעה -

.ומופע של לייף סייברחרשים/צהריים ומופע של המלצרים עווריםארוחת 12:00-13:00-

.מתנת לייף סייבר, טאבלט-ויוגרל )  לא כולל הנהלה(בסוף הכנס תעשה הגרלה בין המשתתפים -

.באחריות אברהם גאז ושתי המזכירות–אישורי הכשירות יחולקו בסוף היום -

.אחראי על הכיבוד וארוחת הצהרייםהנחייה ו–חיים ויין -

-תכנית לניהול בטיחות (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה "התאחדות התעשיינים הדפיסה חוברות -

.חוברות400ותרמה לכנס –גיהות ורפואה תעסוקתית , מילון למונחי בטיחות-ואגרון ) 2013נ "תשע

.י לנושא הציוד ממשרד הארגון וכן להבאת החוברותאחרא–ויליאם בן משה -

.אחראי על עמדות הרישום  וזרימת החברים בעמדות–אילן מנדלסון -

ראש המינהל לבטיחות ולגיהות תעסוקתית ורדה , חדדל המוסד לבטיחות דניאל"מנכ–בין המוזמנים -

יברך בכנס ויודיע כי החלו ההכנות , ד ניסן קורן"דרות החדשה עול האיגוד המקצועי בהסת"מנכ, אדוארדס

.ואורחים נוספים מהפיקוח  והמוסד לבטיחותלצרוף הארגון לאיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה

.אחראי על הצילום–אריק עבדתי -

.אחראי לדוכנים ולוגיסטיקה–שחר הכהן -

.באחריות אילן מנדלסון–מורה להיות במשרד מכנסים קודמים כרזה לכנס א-

.אחראי להבאת המצגות וכן מחשב גיבוי–יהודה אביצור -

.גאז אחראי להכנת תגים שמיים לחברי ההנהלה-

.אחראי לשור שורה ראשונה באולם לאורחים וחברי הנהלה–משה פרנקל -

.אינם משלמים לכנס, ועדת בקורת ובית הדין ורכזים, חברי הנהלה–החלטה -

.300נכון להיום , מספר חברים רשומים לכנס-
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.חברי ההנהלה מתבקשים להגיע בלבוש הייצוגי ויסייעו במקום להצלחת הכנס-

;פעילות שוטפת

ממוני , התקבלה הארכת תוקף פעם נוספתיים קיימת בטיחות באירועים המונ, אירועים המוניים-

בטיחות 

הארגון , קיימת כוונה לשלב  ברישוי עסקיםנודע לנו כי , במשטרהנתקלים באי אכיפת ההנחיות הפנימיות

שגנו בכל זאת ה, התאחדות תעשיינים ועוד אך לא אלינו, כן קבלו המשטרה, קבל את החומר להתיחסותלא

.צ על הנושא"יש חצי שנה להגיש ואנחנו נגיש את ההתייחסות שלנו אפילו אם נצטרך ללכת לבג

קבלנו במיוחד שמכון התקנים הינו הגוף היחיד המוסמך , נשלח מכתב לשר החינוך בנושא, מוסדות חינוך-

מונופול ולא כל הממונים יכולים להשתתף /ללהסמיך ממונים למוסדות חינוך ובהגדרה זה יחשב כקרט

נמסר לנו שאכן ידאגו לשחרר למוסדות נוספים נתקבל מכתב  בו , במיוחד בגלל היותו ממוקם במרכז הארץ

היחידה המקצועית במשרד החינוך ציינו ,פגישת הכרותלכמו כן קיימת כוונה , בפריסה ארציתומחוייבות

שמחו לשבת עם ארגון הממונים על הבטיחות בעבודה ולשמוע את תפיסת הארגון מתוך הבנה כי המשרד   כי י

חתום היועץ ,  והארגון פועלים בתחום שיש בו ממשק ולמען הבטיחות  היקר לנו מכל של ילדי ישראל

.ונה הבטיחות במשרדהלשכה המשפטית וממ, המשפטי של משרד החינוך עם העתקים לשר החינוך

נתקבל מכתב  מהמהנדס הראשי של משרד הרווחה בו הוא מפרט  את ההנחיות שלו לביצוע בקורות -

–במוסדות ובמבנים המופעלים על ידי נותני רווחה 

.בקורות ייעשו על ידי בודק שהינו מהנדס בטיחות

.י הפיקוח"ממונה בטיחות בעבודה המוסמך ע

.שנים נסיון5עורך מבדקי בטיחות שיש לו ניסיון לפחות 

, נתקבלה הצעה מחבת הביטוח איילון, הפעילות למציאת פתרון נמשכת–ביטוח אחריות מקצועית - 

, תעבור על התוכן, ד שרית שרף המתמחה בתחום"הוציאה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עואשר

חדומחיר מיליהיו זכאיםי הארגוןחבראיילון מוכנה לשתף פעולה עם ארגון הממונים חברת ביטוח

אחד ההדגשים החשובים שהארגון דואג הינו הרטרו אקטיביות ומשך , בארגוןוהנחה עקב היותו חבר

.10/7-להמשיך בפגישה בנושא באושר פה אחד, שתתפות העצמיתהגובה, תקופת הביטוח

ד ניסן קורן היועץ המשפטי "ת האיגוד המקצועי בהסתדרות ועו"חניתל סויסה מנכלי–מקצועי איגוד- 

בקרוב יצא על כך מכתב מסודר ויחתם , הודיעו כי יש אישור של עופר עיני להקמת האיגוד, בהסתדרות

גובה מס חבר שהארגון אמור לשלם , מאיםעצ, חוזה המגדיר את כל הפרטים כל נושא טכנאים והנדסאים

.ניסן קורן אמור להגיע לכנס ולהודיע על כך רישמית, 310₪-כ= X0.6%חברים 900

;עדכון הגזבר-

.ח כספי ותזרימי מפורט כולל התשלומים"הגזבר מסר דו-

.הארגון מעביר תשלומי בשוטף ואין חובות לספקים-

.הכלליתלחברי ההנהלה ולוועדת הבקורת לקראת האסיפההברהועמאזן הטיוטת -

;יעקב הכהן–ח ועדת הבקורת "דו- 

.אשר קבלת המאזן לקראת האסיפה הכלליתמ- 

צ"ראשל, 4לזרוב ,"בזק"חברת משרדי ב, 18:00שעה , 3/2017/31-'דיום תתקיים בההבאהשיבהי

)י קניון הזהב"ע(

יעקב ברנשטיין
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ר הארגון"סגן יו-יעקב ברנשטיין;רשם


