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31/205/2

)4-3201(22'פרוטוקול ישיבת הנהלה מס
3120/5/92-תאריך מ

נוכחים

.משה פרנקל,קדמאני קאסם,אהרון לופט,ויליאם בן משה, אילן מנדלסון,יעקב ברנשטיין, יהודה אביצור:החברי ההנהל

,חיים ויין;נעדרים

–מאיר זייפלד ,ר רכז צפוןזעו–יעקב וייסמן ,רכז מרכז–' ג'חיים חג, ועדת הבקורתר"יו–יעקב הכהן : שתתפיםמ

, היועצת המשפטית, טלי שקדד "עו–יםאורח, עוזר לרכז דרום–ירון חי , ר ועדת הדרכה"עוזר ליו

. נועם קרפ, זקוערן בן אריק עבדתי, גדי בן איבגי

;מיקום ומועד הישיבה

חולון. ת.א12רחוב הנגר –בחברת יונה אושפיז- 18.00שעה , 2013מאי 29יום רביעי 

;הנושאים

 32013) 21(' מס, 24/4/2013אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך.

סיכום והפקת לקחים–2.5.2013כנס.

דיווח והכנות, "נא לגעת"במרכז - 2013י ליו2–אסיפה הכללית של העמותה כנס ארצי ו.

 הסכם חתום-אירוח חברי תא הגיהותנים , תא גהותנים–הקמת תא מקצועי בארגון הממונים.

 דיווח–בטיחות באירועים המוניים.

 וועדת הסמכה-חוברת שאלות לחברי הנהלה ורכזים.

 ר הארגון"יו–סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים

רענון נוהל–בימי עיוןיון בנושא השתתפות רכזים וחברי הנהלה בישיבות הנהלה וד.

 אילן מנדלסון–2013דיווח הרשמה לשנת.

יעקב ברנשטיין–ח כספי "דיווח דו.

 ח ועדת ביקורת"דו–דבר ועדת הביקורת.

 ככל שיאפשר הזמן(סבב התייחסויות ושונות.(

, 20:30סיום משוער 
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:הנהלהישיבת

.אושר פה אחד-32013, 24/4/2013ישיבה מתאריך 21' פרוטוקול ישיבה מס-

יארח המפגש הבא , תודה לאילן מנדלסון על האירוח-בחולון " יונה אושפיז"למפעלי ישיבת ההנהלה הועברה -

.ים העלו את מחיר האירוחמגדלי הים התיכון בבת היות ו, "בזק"משרדי חברת ב' ג'חיים חג

.סיכום והפקת לקחים–52/-גני התערוכה בכנס הארגון ב

חברי ההנהלה היו בלבוש ייצוגי , מקצועי ומכובד, עם אווירה טובהכנס, עם תכנים טובים, הכנס היה מקצועי-

י "מקומות ע300גון אושר לאר, הייתה צפיפות באולםקב מספר המשתתפים הגדולע,  אחיד אשר תרם לאווירה

גדולה וזאת הסיבה גם לארגון ארוחת הצהריים שלא התארגנה לכמות 400ובפועל היו מעל "  שטיר"חברת 

של התערוכה וכנס בטיחות לא היה דוכן ומזכירה של היום הראשון30/4בתאריך , מהנרשמים בפועלבהרבה

.כפי שסוכם מראשהארגון

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

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

האולם מאובזר עם מערכת הגברה המיועד , במסגרת כנס נגישות ארצימרכז ,דוכנים12-ואפשרות לאיש400-ל

מחיר (₪ 50ליום הכנס לחברעלות , ההכנסות קודש למרכז, שלוש חברות נותני חסות לאירוע, עווריםלחרשים ו

אילן , מאיר זייפלד', ג'חיים חג, יהודה אביצור–צוות מוביל  לכנס , למי שאינו חבר₪ 100)גמלאילאחיד כולל 

עדנה החל מהשעה+ י שתי דיילות "הקליטה במקום ע, דרך המזכירה עדנהלכנס ההרשמה ,שחר הכהןומנדלסון

נותני חסויותי "עההכנסות , בלבוש הייצוגי ויסייעו במקום להצלחת הכנסמתבקשים להגיע חברי ההנהלה , 8:30

ל המוסד לבטיחות דניאל"מנכ–בין המוזמנים , "נא לגעת"קודש לעמותה , גיהות מילניום/ וורקר / לייף סייבר 

ל האיגוד המקצועי בהסתדרות "מנכ, מ ראש המינהל לבטיחות ולגיהות תעסוקתית ורדה אדוארדס"מ, חדד

,יברך בכנס ויודיע כי החלו ההכנות לצרוף הארגון לאיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה, ד ניסן קורן"החדשה עו

.וםאישורי הכשירות יחולקו לאחר ארוחת הצהריים בסוף הי

;פעילות שוטפת

.הצוות שהוקם ימשיך בפעילות, העתקת משרד הארגון חיוני ביותר-

אשר יופץ2עיתון מספר מתכוננים ל, 'ג'הוביל אותה חיים חגוהופץ בהצלחה ש1בטיחות אלקטרוני מספר העלון -

החברים מוזמנים , האסיפה הכללית ונושאים נוספים, לקראת חודש אוגוסט ויכלול סקירות על הכנס השנתי

.כתבותהתייחסויות ולהעביר 

ת מר שרון קדמי קיים את הישיבה "ל משרד התמ"מנכ, הפעילות למציאת פתרון נמשכת–ביטוח אחריות מקצועית -

אך " לענב"הצעת הפתרון היא חברת , ולתת פתרון לפני יציאתו לחופשההיה אמור לסיים בנושא ביטוח מקצועי

ל "תהייה פנייה גם למנכ, אך טרם נתקבלה תשובה, יש אישור קבלה, הועבר מכתב לשר הכלכלה, בפועל לא קורה כלום

אך, ץ יחד עם אגודת המהנדסים והבודקים המוסמכים"קיימת אפשרות לפנות בנושא לבג, החדש במשרד הכלכלה

.רויות הקיימותשנבדקות מראש כל האפשרויות ומנסים את כל האפ

נציג הגיהותנים יוכל להשתתף , קיימת טיוטת הסכםתא הגיהותנים הביע את רצונו להצטרף כתא בארגון הממונים -

מתקיים10/7-ב, ייעוץ משפטי ואינארנט, שרותי משרדלקבל , להעלות הצעות ולהשתתף בוועדות, בישיבות הנהלה

חתימה על ההסכמים , ערן נועם ואילן שמש לסיכום סופי, ר נתן עמית"כנס הגיהותנים ותתקיים ישיבה משותפת עם ד

.היועצים המשפטייםתבצע לאחר אישורם שלת

ממוני בטיחות נתקלים באי אכיפת ההנחיות הפנימיות , 31/5/2013הארכה עד קיימת בטיחות באירועים המוניים -

עופר יצחק האחראי על כך , המבקש להאריך את תוקף ההנחיותישלח מכתב נוסף , נתקבל מענהטרם , במשטרה

.במשטרה סיים את תפקידו ומחליף אותו שושן בן שושן
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הועברהקובץ , )כתב משה ויטל(יהודה אביצור הודיע כי חוברת הנחיות מסודרת לוועדות הסמכה , ועדות הסמכה-

.יעביר לעיונם של יתר חברי הוועדההוא יצלם ו' ג'חיים חג

.כל ימי העיון מפורטים באתר הארגון-

.אילן מנדלסון יפיץ שוב את הטופס למשוב, לא מתבצע משוב בסיום כל יום עיון-

מיגון מכונות, )חברים25רשומים כבר (בקסריה בטיחות אש אצל לונגו , ימי עיון מתוכננים בצפון בקיבוץ חניתה-

.ד לוינסון ועוד"משרד עו–רישוי עסקים , ינתקיבוץ ע

לבדוק עם עדנה , )עמיתים3, גמלאים65(, 657מספר החברים כיום בארגון דיווח כי מזכיר הארגון–אילן מנדלסון -

ך להוסיף סיוע למשרד יצראך חברים 1800ר מסר כי לארגון יש רשימה של "יו, 2013ומי מהחברים שטרם חידש

.נוספתאושר להעסיק עובדת–לקדם את הנושאעל מנת

אושר פה אחד–אין הערות , נוהל חייבים הופץ במייל לכולם-

.מבקש לזרז את נושא האיגוד המקצועי; קדמאני קסם-

.ח התקדמות בעוד שתי ישיבות"דו, יטפלו בקידום מעמד הממונה, חיים ויין ומשה פרנקל, אילן מנדלסון-

;עדכון הגזבר-

.כולל התשלומיםח כספי ותזרימי מפורט"הגזבר מסר דו-

.הארגון מעביר תשלומי בשוטף ואין חובות לספקים-

יועבר לחברי ההנהלה ולוועדת הבקורת מבוקרעם קבלת מאזן , י רואה החשבון"לא מבוקר ענתקבלה טיוטת מאזן -

.הכלליתלקראת האסיפה

.בקרובהכסף יועבר , בפרויקטמקרן מנוף נמסר כי אושר לארגון סיוע -

.שחר הכהן ויעקב ברנשטיין יטפלו בנושא, הגזבר הציג את העלות הגבוהה של עמלות חברות האשראי-

;יעקב הכהן–ח ועדת הבקורת "דו-

.שהופץ והובא לאישורנוהל חייביםודות על מבקש להר ועדת הבקורת "יו-

.י רואה החשבון"ממתין למאזן מבוקר ע-

.)י קניון הזהב"ע(צ "ראשל–4לזרוב ,"בזק"משרדי חברת ב, 18:00שעה , 3/2016/62- 'דיום תתקיים בההבאהבשיהי

יעקב ברנשטיין

ר הארגון"סגן יו-יעקב ברנשטיין;רשם


