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  : ןהנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיו

        

 .2012 9) 15(' מס, 9/9/20012אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך  �

  ר הארגון"יו –סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים  �

 שחר הכהן  – )2013פברואר (סמינר מקצועי אילת , אשראי.פ עם חברת כ"שת, לאומית פריזתערוכה בינ �

 .הצעות סופיות לאישור הנהלה –     

 .יהודה אביצור – 2013הרשמה לשנת  �

 .יהודה אביצור –ה "כנס ארצי שנתי בשיתוף חברת מיל �

 .יעקב ברנשטיין –רן מנוף לאתר אינטרנט תקצוב ק, ט"אישור ספק משהב, 2012ניהול תקין , עדכון תזרים מזומנים �

 .חיים ויין –סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים  �

 .ד שרית שרף"יועץ ביטוח ומנהל סיכונים ועו, מר עופר בן נון –ביטוח אחריות מקצועית  �

 .דבר ועדת הביקורת �

 .סבב התייחסויות ושונות �

  

  :הנהלה ישיבת 
  

 .שר פה אחדאו  –  15' פרוטוקול ישיבה מס •

 .בנושא ביטוח מקצועי עדכונים •

הסבירה את החשיבות הרבה של אחריות מקצועית לממונה , ד שרית שרף המתמחה בביטוח אחריות מקצועי"עו - 

ד שרית שרף ציינה כי "עו, ביטוח מעבידים לעומת ביטוח מקצועי וההבדלים ביןהבטיחות ואף הציגה את הבעייתיות 

  , חברת ביטוח אשר תשתף פעולה בתחום לעניין פוליסה מתאימה ובמקביל  כיןהיא ת, וםבניסיון הרב שיש לה בתח

  כמו כן הוחלט , הובטח על ידה להכין מינשר אשר יופץ לממונים, בבטאון הקרוב של המוסד לבטיחות תהיה כתבה שלה

כל הפעולות , ניהול סיכוניםביטוח מעבידים ו, אחריות מקצועיתהנושא של  תלזמן אותה לכנס הארגון בו היא תפרט א

  .יתבצעו בהתנדבות וללא תמורה
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 .ר"היודיווח עדכונים ו •

  .נשלח לכל חברי הארגון, כרטיסי ברכה הכולל מינשר פעולות הארגון - 

  , ל באותו יחס לגמלאים וקבוצות"כנ, ₪ 360 –ישאר ללא שינוי  2013דמי החבר לשנת   -

   .ל באותו יחס גמלאים"כנ, לחבר₪  300התעריף יהיה   15/11עד  לנרשמים    

  השתתפות  עם, לנרשמים בחודש דצמבר המחיר מלא, בהתאם לקצב ההרשמה תשקל אפשרות הארכה - 

  החלטה פה אחד   – שוברים להשתתפות בימי עיון 10+ לחדר במלון בכנס באילת בחודש פברואר  בהגרלה   

  , )עם אפשרות להארכה(שעות גמישות לתקופה של חודשיים , המשר 1/2) טלמרקטינג(הוחלט לאשר גיוס פקידה   -

  .החלטה פה אחד – בהרשמה כולל הרשמה לכנס השנתי לסיוע   

  בניסיון , לאחר שהוגשה תביעה נוספת נגד ממונה בטיחותכ יריב לוין בנושא ביטוח מקצועי "התקיימה פגישה עם ח  -

  הוכנה חוות דעת החומר , אגודת המהנדסים ונציג לשכת המסחר בישיבה השתתפו גם נציג, להדוף תביעות שיבוב   

  .הודיע כי הוא מכיר בחשיבות ומוכן לסייעכ יריב לוין "ח, המשפטית יועבר ליועצת   

  מאחלים לו , מפקד מרחב במשטרה, צ"בעבר תנ, דניאל חדד – 10/10 - מנהל חדש למוסד לבטיחותנכנס לתפקידו ב -

  .ר ישלח מכתב ברכה בשם ארגון הממונים"י היוהוחלט כ, הצלחה בתפקיד  

  .משה פרנקל דיווח כי נושא ההכרה בארגון כאיגוד מקצועי בטיפול -

  קורסים  12כ "סה, כל אחד רוכש קורס, החלו הלימודים לתואר ראשון בבטיחות במתכונת אוניברסיטה פתוחה -

  , איש 15 -רשומים כיום כ, BSCומי ברמה הלימודים מוכרים תואר בינלא, ובסיום הגשת פרוייקט כמקובל  

  .כ ימשך כשנתיים וחצי"סה, כל החומר בעברית, החל אחרי החגים התחום הראשון הגנת מכונות הקורס  

היועצת , ל אגודת הגיהותנים"כנ, אגודה לבטיחות ביולוגית הודיעה כי היא מוכנה להצטרף כתא בארגון הממונים -

  .י הגופים המצטרפים"ר יאושר עהמשפטית תכין מסמך הגדרות אש

  היו מספר , דנה באישור התקנה החדשה לניהול בטיחות, כ חיים כץ"ועדת העבודה והרווחה בכנסת בראשותו של ח-

  .חודש 18התקנה תכנס לתוקף בעוד , הסתיגיות אשר תוקנו  

  הכרטיס, מפורטת של הטבות רשימה נמסרה, עם לוגו הארגון ותמונה של החבר "ויזה כאל" –הוצג כרטיס אשראי   -

  -י החברה "ההרשמה תתבצע ע, דף ההטבות יוצג באתר הארגון, בן הזוג ללא דמי חיוב חודשיים/ יונפק לחבר ולבת   

  אושר פה אחד  

  שבועיים  6/12/2012 -וב רק לתערוכה שבוע ימים 3/12/2012 –שתי משלחות מתוכננות , המשלחות לתערוכה בפריז -

  ).כובעי מצחיה עם לוגו הארגון( שחר הכהן –פרטים   –סף לתערוכה יורו דיסני וורסאי ולילדים ויכלול בנ כולל אפשרות  

   ה "מיל קיים אותו בסוף חודש ינואר בשיתוף עם חברתנ, בנפרד 2013נקיים את הכנס השנתי של , י החלטת ההנהלה"עפ -

  אושר פה אחד –ארגון ללא עלויות להכנס יהיה , יחד עם הכנס רכש ולוגיסטיקהב  

  / בוצע / יעדים  –להכניס לטבלא , י כל אחד מהחברים"אילן מנדלסון מבקש מחברי ההנהלה לעבור על היעדים שהוצגו ע  -

  .2013 -בדצמבר יגישו חברי ההנהלה תכנית יעדים חדשה ל, קרובהימים לפני הישיבה ה 10בוצע ולהעביר איליו עד  לא   

   ים בעתיד הקרובימי עיון המתקיימ -    

  ראש העין –ריתוך טכנולוגיות    18/10      

  אפקון באר שבע 25/10 -    

  ד מאיר כהן ויהודה אברה"במוסד לבטיחות עו 11/11 -    

  אבזרי הרמה וציוד יעודי   -/12 -    

  יעץ ארגוני לממוני בטיחות -/ 13 -    

  כיבוי אש קיסריה - מכון ורדי   -/ 12 -    
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  ;עדכון הגזבר 

  אישור בכתב , רשם העמותות אישר לרואה חשבון כי הכל תקין, כל החומר כנדרשהועבר   –רשם העמותות   -

  ..ישלח בנפרד בדואר ,"ניהול תקין"   

  אך מהווים חלק , נתבקשנו להעביר פרטים נוספים שאינם רלוונטים לארגון, ט"הכרה כספק מוכר במשהב -

  .הנושא במעקב, הועברההשלמת החומר ', וכו בקרת איכות, הסמכות, ט"יך הפורמלי במשהבמההל בלתי נפרד  

  .הדיון יתקיים בשבועות הקרוביםבבדיקה נימסר כי  –י קרן מנוף בנושא הקמת האתר וציוד נלווה "תמיכה ע -

  ם האחרונות השני 20 -יצא מכתב רשמי להנהלת המוסד לבטיחות להגדלת התמיכה השנתית אשר לא השתנה ב -

  .אך טרם נתקבלה תגובה, והמאזן הועבר 2011מנהל הכספים ביקש מאזן , כשכר דירהלמוסד לבטיחות  חוזר ומחציתו  

  ממונים אשר לא יסדירו/ אך הוחלט כי חברות , כי רשימת החייבים לארגון הצטמצמה מאוד, הגזבר עידכן את החברים -

  .י היועצת המשפטית"הרה עישלח מכתב אז, את התשלום עד סוף החודש  

  הוחלט כי מי שלא שילם לא יקבל , חברים המלווים ימי עיון מחזיקים ברשימות ובתשלומים כחודשייםהגזבר דיווח כי  -

  .ימים 10את רשימות החברים שהשתתפו בימי העיון ואת הכספים תוך  שרדיש להעביר למאישור כשירות וכי   

 .פורטמ ח כספי ותזרימי"הגזבר מסר דו -

  

 .בת ים –גדלי הים התיכון מ, 18:00שעה  , 2/20111/7 - 'דיום תתקיים ב ההבא השיבהי

  

  

 יעקב ברנשטיין                                                                                                                   

  ר הארגון"סגן יו - יעקב ברנשטיין  ;רשם                                                                                                              


