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  )2012 - 6 ( 12 'פרוטוקול ישיבת הנהלה מס
  2120/6/13 -תאריך מ

  

  נוכחים

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

  .משה פרנקל  ,אילן סימן טוב           :  נעדרים

  , רכז אזור המרכזעוזר ל –ירון חי  , דרוםאזור  רכז  - זאאברהם ג, בית הדיןר "  יו– לי גברא      : שתתפיםמ

  .ר ועדת הדרכה" עוזר ליו–מאיר רייזפלד ,  עוזר לרכז צפון-יעקב וייסמן ,  עוזר לרכז מרכז–                          צבי קאופמן 

  .בת ים, ן מגדלי הים התיכו–המוסד לבטיחות   : מיקום המפגש
  

   :ןהנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיו

 .18.00  - התכנסות  

  .11'   מס–אישור פרוטוקול  

      בדיקות  לעיניין הגשת דוחות תעסוקתי" מעבדות לבדיקת רעש"הצגת נושא הסמכת בודקי רעש מוסמכים כ  

 ).אורח(ר ברוך שטל "ד, ת"רעש  לתמ

  .ה"ל חברת מיל"קחים בהשתתפות מר מיכאל שטולברג מנכהפקת ל, סיכום כנס שנתי 

  .ר אזור דרום ומזכיר הארגון"תפקוד יו 

  , מחקר בבטיחות, 2013כנס ארצי ,  אירועים המוניים–ר הארגון "י יו"עדכונים שוטפים ע 

  .ימי עיון קרובים, קידום אתר אינטרנט, ביטוח, פ רשויות מקומיות"שת

  .זבר הארגון ג–עדכון תזרים כספי ויתרות  

  .ר וועדת הדרכה" יו–סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון  

 .ר וועדת חברים" יו–?  מיהו עמית בטיחות בארגון –הצגת נושא  
 .דבר ועדת הביקורת 
 .שונות 

  

  : הנהלהישיבת 
  

 .אושר פה אחד  –  11' פרוטוקול ישיבה מס •

 ר איזור דרום" ויוהארגוןדיון בתיפקוד מזכיר   •

 

 שלישית ברציפות (ר אזור הדרום אשר נעדר מישיבה זו "ון על  אי תיפקודו של מזכיר הארגון ויוהתקיים די

 הסיבות (הנהלת הארגון החליטה להפסיק את כהונתו של חבר הנהלת הארגון מר אילן סימן טוב , )ושישית במהלך השנה

 רגון לתת בידו את הזכות לערער בפני בית הדין של החליטה הנהלת הא,  כמו כן).ר הארגון"י יו"יפורטו במכתב שיועבר אליו ע

 . ימים מיום הפצת הפרוטוקול14אודות ההחלטה בתוך הארגון 

 . למנות את מר אילן מנדלסון למזכיר הארגון ואיחלה לו בהצלחה במילוי תפקידופה אחדהנהלת הארגון החליטה 
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     ,לתיאל צבריאוהוחלט להמליץ על ש)  חברים3כ "סה(פקיד בית הדין חבר נוסף ניתן לצרף לת, י אישור האסיפה הכללית"עפ -

   אי לכך בית הדין, אך הביע את הסכמתו להצטרף כחבר בבית הדין, )מקום רביעי(אשר הגיש את מועמדותו לוועדת ביקורת    

  .הצבעה פה אחד –לתיאל צוברי אש, אריה כהן, ר"אלי גבר יו)   חברים3ימנה    

  ,להבטיח את המקוםמ "עבפועל חברים נרשמים , ציין כי מתקיימים ימי עיון במסגרת הארגון, ר ועדת ההדרכה" יו–חיים ויין  -

  צויין כי בטופס הרישום קיים סעיף בו החבר מתחייב להעביר ,   אך לא מגיעים ליום עיון ובהתאם גם לא מעבירים את התשלום

  במיוחד כיום שקיימת אפשרות לשלם בכרטיסי , מאמץ לגבות את התשלום לפני יום העיוןיש לעשות ) 1(; סיכום, את התשלום  

   לבקש מהיועצת המשפטית להכין מכתב סטנדרתי שישלח בשמה למי  יש) 2(, ) של המזכירהתפקידהזאת (טלפונית  אשראי  

  .מנדלסוןאילן ,  חיים ויין– אחריות ביצוע –שאינו מעביר תשלום בעקבות ההתחייבות שלו   

  רכזעוזרי  נוספו שני לאחרונה, באיזור הצפוןבעייה קיימת , ר ועדת ההדרכה ציין כי קיימת פעילות באזור המרכז והדרום" יו-

  .כי הבעייה תגיע לפתרונה ניםומאמי  לאזור הצפון 

  .הרכזים ועוזרי רכז קבלו הדרכה וחומר על הארגון,  בכל האזוריםים ועדות ההסמכה מטופל-

  . הודיע כי יפיץ אותה לחברים, אחידה מעודכנת ומותאמת להדרכה בקורסי ממוניםודה אביצור הודיע כי הוכנה מצגת  יה-

    , "מקצועי איגוד"מ לדון בנושא הקמת "ע, ר ההסתדרות"ט ההסתדרות ויו"רמ נקבעה פגישה עם 21/6  -ר עדכן כי ב"היו - 

  .מקצועבעקבות ההכרה באופן רשמי בממונה הבטיחות כ   

  .ת"לפני הצגתה לשר התמ, ת מר שרון קדמי בנושא הביטוח המקצועי"ל משרד התמ" תתקיים פגישה אצל מנכ22/7 - ב-

  .שלמה מור יוסף'  פרופ–ל המוסד לביטוח לאומי " יתקיים דיון בנושא תביעות השיבוב אצל מנכ2.7 בתאריך -

  .ה"ל מיל" מנכ– שטולברג התקיים דיון והפקת לקחים בהשתתפות מכאל

  .' ארוחת צהריים איכותית וכו,החברים ציינו לטובה את ארגון הכנס והאווירה הטובה שהיה בכל מהלך הכנס  

  .לגבי הפקת לקחים הועלו מספר הערות  

  .ההזמנות נשלחו באיחור -

  .לא הורגש בשטחהיה חלש ו הטלמרקטינג -

  חייב התערבות מזכירת הארגון דבר , אך השילוב עם דמי חבר,  שבועות לפני הכנס במשרד3ה הייתה "מזכירה מטעם מיל -

  .שדרש ממנה זמן רב  

  . הרישום דרך האתר לא עבד ויש לבדוק את הסיבה-

  .חברים חיפשו את המקום, "ברוכים הבאים לכנס הבטיחות של ארגון הממונים" כרזה –חסר בכניסה ה יתהי -

  .לצורך פתרון בעיות,  הומלץ שכל חברי ההנהלה יהיו עם לבוש אחיד מזהה-

  .אחרת צפוי כישלון, יש להערך מספיק זמן מראש, 2013 - לאור תכנית הכנסים בבטיחות הצפויים ב-

  .קליטה בעמדות נוספות ולהפריד את עמדת התשלוםה יש לתגבר את -

  .ב  -א י " תחנות עפ3 -י הנרשמים ולחלק ב" אישורי הכשירות היו חייבים להיות מראש עפ-

  

   ר"ח היו"המשך דיוו

  . חברים600 -עברנו את מספר ה נכון להיום - 

  .דגם ראשון הופץ לחברים להערות והתגובות חיוביות, טרדיל בונה לארגון אתר חדשנ אי-

  .מכון התקנים ועוד, ת"רד התממש, ביטוח לאומי, קישוריות למוסד לבטיחות,  בו גם תא דואר להעברת הודעותויהי  

  מ לא לספח חברים שאינם עונים לקריטריונים "ע, כחברים בעקבות התאונה בהר הרצל" עמיתים" נושא של צירוף -

   לאישור         ר ועדת חברים יביא לישיבה הקרובה "יו, ר ועדת חברים"הוחלט כי הנושא מחייב אישור יו –נושא הבטיחות   ב

  "עמיתים"ריונים על פיהם ניתן יהיה לצרף רשימת הקריטאת  
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   מינהל הבטיחות בנושא הגדרת תפקידו של ממונה על ' ישיבה של כל הגופים עם רר דיווח כי התקיימה "היו -

  .נקבעו ישיבות המשך, הבטיחות  

  לווה הנדרש לסיוע בנושא בניית האתר והציוד הנ, נשלחה בקשה לקרן מנוף,  בהתייעצות עם מר זאב פוטרמן-

  .להפעלה תקינה  

  ההכרה  לתוקף גם ה כעת נמסר לנו כי בעקבות זאת נכנס,התבשרנו על ההכרה בממונה הבטחות כמקצוע, 2011 בסוף -

  .במוסדות רשמיים דמי חבר החזרה   

  .פעילותיש לחדש את ה –ט " לטובת עובדי ומשרתי משהב,"ט"אישור ספק משהב"לחדש את בשנה שעברה היינו אמורים  -

  . תכניותרשאי לאשרהממונה בטיחות לנוהלי המשטרה בהאישור  הוחזר – אירועים המוניים -

  . אשר לא היו בכנסלחבריםיש להשלים את משלוח התעודות , בדוארנשלחו , אשר היו במשרד לחברים 2012 כל התגים -

  , רשויות המקומיותלר ארגון הממונים "יו, רהתקיימה פגישה עם נתן צו, ר דיווח כי ביוזמת ראש מינהל הבטיחות"היו -

  ,   המגמה הייתה חיובית ובכוונתם להגיע לאחת הישיבות הקרובות ולהציג את הפעילות ואפשרות לשיתופי פעולה

  .) חברים80 רשויות בפועל רק 259קיימים   (

  .רגון הממוניםחברים באצטרף כבכוונתם לה, סיכום האגודה לבטיחות ביולוגית מופיע באתר הארגון -

  , אוניברסיטת חיפה הגיש בקשה לקרן מנוף עבור ביצוע מחקר המשותף לאוניברסיטת חיפה וארגון הממונים–גיל לוריא 'פרופ -

  .יתחיל המחקרהבקשה אושרה ובקרוב ,   מידת השפעת ממונה הבטיחות במפעל

  תתפרש, ג"י המל"ת אושרה עהתוכני, מתוכנן לצאת אל הפועל בקרוב - בבטיחות בעבודה   תואר ראשון-

   שנות ניסיון 2ממונה בטיחות עם : תנאי קבלה מינימאליים , ) שעות להכנת הפרויקט450 שעות מתוכם 1800(   על שנתיים וחצי 

  מכללה / איזו אוניברסיטה פרסום עד סוף החודש / החלטה  תתקבל ) יום שישי+ ערב |(תכנון הלימודים יומיים בשבוע ,   לפחות

  תקיים דיון והפקת יאחר שנה ל, יהיה אחראי על וועדת הקבלה והפיקוח, ארגון הממונים ישווק את התכנית, וביל את התוכניתת  

  .לקחים  

   - דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים  -

  ;ניםרשימה חלקית של ימי עיון המתוכנ,   כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון

  .  דרום- מתוכנן יום עיון בשבירו 26/6 -

  .קרית גת, מתוכנו יום עיון פתרונות חרום 19/6 -

  .קרית טבעון, מתוכנן יום עיון באורנית 3/7 -

  .חיריה, בזק,  אורות רבין–  המלצות לימי עיון נוספים -

  .2013 החברות עד סוף קבל אתלו ₪ 500בתקופה זו לשלם לחדש חברות / המלצה לאפשר לחברים להצטרף  -

  .אוניברסיטת חיפה וכן רב שיח שיתקיים בהתאחדות תעשיינים,  בצפון יש הצעות לימי עיון בנילית-

  . ואושר פה אחדהומלץ לצרף כעוזר רכז צפון את יעקב וייסמן מחברת אלביט מערכות, ר צפון" כסיוע ליו-

  .צלה בראשון לציוןקיימת המלצה לבצע ימי עיון בבית ספר הארצי לכבאות וה -

  חשבונות פתוחים חובות או  של הארגון וציין כי כיום אין  מפורט  תזרים כספידיווח על  גזבר הארגון -

  .)שוטפים הנשלחים כל תחילת חודש קים'פרט לצ( 

 .ח ביצוע רבעוני עד הישיבה"ה דולה להגיש להנים הנהלה מחוייביחבר  

 .מיקום הישיבה יועבר בנפרד, 18:00 שעה , 2/2017/4 - 'דיום תתקיים ב ה הבאהשיבהי •
  

 יעקב ברנשטיין                                                                                                                   

  ר הארגון" סגן יו-   יעקב ברנשטיין;רשם                                                                                                              


