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  )2012 -  2 ( 8 'פרוטוקול ישיבת הנהלה מס
  2120/2/1 -תאריך מ

  

  נוכחים

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

  .ויליאם בן משה  ,                           אילן סימן טוב

  .מרכזאזור  מיועד להיות רכז  - צביקה קאופמןהחבר , בית הדיןר "  יו– בראלי ג : שתתפיםמ

  .בת ים, מגדלי הים התיכון, המוסד לבטיחות  : מיקום המפגש
  

   :ןהנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיו
  

 2012  1)  7('  אישור פרוטוקול ישיבה מס 
 .י יור הארגון"עדכונים שוטפים ע 
  . עדכונים- 23-25/2/2012 באילתצועי מק סמינר - 

  . עדכונים על הפעילות– ביטוח אחריות מקצועית -

 . עדכונים מישיבות עם בעלי תפקידים וועדות-
  .  תוכנית עבודה שנתית-

        .ח ביצוע ביקורת במשרד הארגון" דו-
 .ר ועדת הדרכה" יו–סקירה ימי עיון והשתלמויות  
 .   גזבר הארגון –ח כספי ותזרים מזומנים "דו 
 .חברי הנהלה ורכזים, ר הארגון" יו–פעילות מתוכננת  
 . עדנה-עבודת משרד , עדכון רבעוני 
 .דבר ועדת הבקורת 
  .שונות 

  

  : הנהלהישיבת 
  

 .אושר פה אחד  – 7' פרוטוקול ישיבה מס •

 ר הארגון"עדכונים יו •
  , ר" יו–השתתפו יהודה אביצור , הול הכספיהתקיימה ביקורת במשרדי הארגון בנושא הני, 22/2/2012בתאריך   - •

   , ניהול ימי העיון, נבדקו הנושאים של ניהול החשבונות, ר ועדת ביקורת והמזכירה עדנה גצליק"יו הכהן    יעקב 

  .אושר פה אחד – והוקרא בישיבת ההנהלה הופץ לחברי הנהלה, ח הביקורת היה תקין"דו, 'התאמתם הכספית וכו    

  במדרשה  " מחוז מרכז–רב שיח עם מינהל הבטיחות והבריאות " אזור מרכזבהתקיים , 26/1/2012 בתאריך -

    .הן בתכנים והן במספר המשתתפים, הרב שיח היה מוצלח ופורה, ראשון לציוןבבית זרובבל  ,לחקר ציון   

  .היה מוצלח ופורה, תר נתן עמי"י ד"התקיים יום עיון בכפר אתא בנושא גיהות ניטור סביבתי ע, 1/2 בתאריך -

   - דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים  -

  ;רשימה חלקית של ימי עיון המתוכננים, כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון

  .  באשקלון-   בטיחות בדרכים 7/2* 

  .ידחה מועד הקורס, )10 (בגלל מספר הנרשמים הנמוך,  קרית גת–  קורס ממוני בטיחות אש 14/2* 
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  . מאושר כיום כשירות–בבנייני האומה בירושלים   ועידת בטיחות לילדים 15/2* 

  .בת ים, במגדלי הים התיכון, ס.א.י חברת ד" ע– בטיחות ממוחשבת 16/2* 

  .)זר מרכ" באחריות יוהארגון של במקום יוצב דוכן(    כנס מהנדסי בטיחות בכפר המכביה6/3* 

  באחריות  דוכן של הארגון במקום יוצב(, ר הארגון"יהיה פתיח של יו , י דביר פלג" ע . מה. מו.  תערוכה מי13-14/3* 

  ).ר מרכז"יו        •

   –סיור בראש פינה ובמבשלת בירה , לוחמה בלייזר(  מתוכנן יום גיבוש באוטובוס לראש פינה 22/3* 

  .ויהיו מספר נקודות איסוף לאורך מסלול הנסיעה מבאר שבע  אוטובוס ייצא            
 

   הבחור מתנהל , למרות המגבלה(י עובד עם מגבלה שהופנה אלינו "באה לפתרון ע, י מתנדב"הסוגיה לסיוע במשרד ע •

   יקבל,  שעות ביום4,  ימים בשבוע5יעבוד , גר בתל אביב בקרבת המשרד, )מתמצא היטב בעבודות המחשב, עצמאית            

  יוכן , לצורך פגיעה בעבודה או בדרך, ידווח לביטוח לאומי על העסקתו ללא תמורה, כרטיס אוטובוס חודשי חופשי            

  אשר לא יחייב הוצאת תלוש שכר ולא ,  300₪יבדק דרך לפיצוי חודשי בערך של , ביטוח תאונות אשר יגן על הארגון           

 .ד טלי שקד אשר יקבל תוקף משפטי לכל הנושא"י עו"יוכן הסכם ע, הבחור בביטוח לאומייפגע בזכויות של             

 . ניכרים ההצטרפותמבצעי  היענות מאסיביתקיימת ,  בעיצומה2012 לשנת פעילות בנושא ההרשמה •
         

  מלון רויאל טוליפ לזוג ב ₪ 1500 בעלות של HB)  לילות2 ,סוף שבוע ( באילתסמינר מקצועי לממוני בטיחות        

  .  תכנית הכנס נמסרה בישיבה הקודמת, הישג מרשים,  חדרים90 –כנרשמו , 23-25/2/2012              
  

 ,רכש ולוגיסטיקהל  הבינלאומי בגני התערוכה בשיתוף מארגני הכנס21/5/2012 -יתקיים השנה ב, כנס ארצי שנתי       
  , ר מרכז" יו–אילן מנדלסון ,  ר וגזבר" סגר יו–יעקב ברנשטיין , ר"יהודה אביצור יו: הוועדה שתוביל את הכנס 

  . נציג וועדת ביקורת כמשקיף–מוזמן להשתתף , ר הדרכה" יו–חיים ויין 

 .ר הארגון" בקרוב באחריות יוופץ ותועלה לאתר הארגוןת,  אשר אושרה2012תכנית העבודה לשנת  

 .טרם נקבע מועד, קיימת כוונה לקיים קורס מדריכי בטיחות     

   אשר הבטיח לסייע בנושא ואף הקצה , י הרצוג'כ בוג"התקיימו פגישות עם ח, לא יורד מסדר היום,  נושא הביטוח המקצועי 

נקבעה ,  ולתמוךאת נכונתה לסייעאשר הביעה כ מירי רגב "התקיימה פגישה עם ח, ד ממשרדו אשר יסייע לארגון בנושא זה"עו 

מ שלא יפול עקב בעיות כספיות "הכוונה לקדם את הנושא ע, עם השר שלום שמחון, י הרצוג' של בוגפגישה משותפת דרך משרדו

 .כל הנושא בהליך שוטף ומזורז, שינוי תחיקתי /לפעול דרך , תקציביות/ 
  ; עוזי זומר בשני נושאים–ח הבטיחות במשטרת ישראל "התקיימה פגישה עם רמ 

   אנשי משטרה יצטרפו כחברים5עוזי זומר הציע כי הוא ועוד ,  במספר500 - כ– לצרף את כל אנשי הבטיחות כחברים בארגון -

י כך שהשוטרים תהיינה להם את האופציה בין שתי עמותות והכניסה תהיה במעמד "  הוא יתן את האפשרות להצטרפות ע

  .50% בהנחה של הוחלט לאשר עלות דמי החבר, י התקנון"עפ" עמית"

ק אילן "רפ, צ עופר יצחקי"הדיון התקיים בנוכחות סנ–  ה אירועים המוניים7.7פריט הינו ,  הנושא השני עליו התקיים הדיון-

   ממונה בעל המקצוע  הושמט -ר הארגון "ר הביקורת יעקב הכהן ויו"יו, טלי שקד' ש הגב"היועמ, מ עוזי זומר"נצ, צדוק

 ,ולדברי המשטרה  הנושא נמצא תחת תחום אחריותומאחר , ר"ושא הובא לידיעתו של המפע הנ, מן הנוהלהבטיחות 

 .12.2.2012בנושא לתאריך ר "נקבעה ישיבה אצל מפע 
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  י " והיא תפעל עפ5/2' מועד המפגש הראשון נקבע ליום א,  החלה הפעילות בהצעה לשינויים בתקנון העמותה 

 .יועברו להתייחסות לחברי ההנהלה ולאחר מיכן יובאו לאישור האסיפה הכללית, דמותהסיכומים שנקבעו בישיבות הקו

לצרף אותם כתת ענף בארגון , ר עקב הפעילות הנמוכה שם"מ שלא תהיינה כל בחירות ליו"ע, הפניה מאיגוד לשכות המסחר 

ר אייל "קבעו שהנציג שלהם יהיה דהם י, ) חברים ובחלקם הגדול כבר חברים בארגון הממונים21הם מונים כיום (הממונים 

 הנושא אושר פה אחד  –אך ללא זכות הצבעה , תהיה לו האפשרות להשתתף בישיבות הנהלה של הארגון, ביקלס

   -סוכם שתהיה פנייה זהה גם לארגונים נוספים אשר התקיימו איתם דיונים בעבר  

  . האגודה לגיהות תעסוקתית-

  .ת האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגי-

  .ל" אט–ל " צה-

  . משטרת ישראל-

  . חברת החשמל-

  . אולי גם לאגודת המנדסים-

  .אשר יתן מענה לכל הגורמים, הכוונה ליצור גוף אחיד ומחוזק* 

ימן אילן ס, אילן מנדלסון, יעקב ברנשטיין, יהודה אביצור – החברים -; הוחלט לבחור ועדה אשר תוביל לאיחוד כל הגופים* 

 .  ואהרון לופט ונציג וועדת הביקורתחיים ויין, טוב

מצב , תשלומים לספקים, כספים בבנקים, ח הכנסות הוצאות חודשי ושנתי"דו, ח תזרים מזומנים מפורט"הגזבר מסר דו 

 טרם נתקבלנכון להיום , אין לארגון חובות, "שפיים"קים הדחויים שנמסרו ל 'פרט לצ', יתרות וכו, התשלומים לכנס באילת

  .מנוףהכסף מקרן 

   לא השתנה גובה ההשתתפות ובבדיקה , אשר כיהנתי כגזבר ועד היום, 1995 הגזבר ציין כי השתתפות המוסד לבטיחות מאז -
 . 20,000₪בערכים כספיים מעל , י המדד" רק עפ71%היה תוספת של , 2010 ועד סוף 1995שקיים מאז       

 המוסד לבטיחות ולגיהות וכלל גם צירופם של ממוני הבטיחות במוסדמ מנהל "ר הארגון בישיבה עם מ"י יו"הנושא העולה ע 
 .כחברי ארגון

  מתחילת השנה החלה פעילות גם , ר ועדת ההדרכה ציין כי באזור המרכז מתקיימים קורסים וימי עיון באופן מסודר"יו 

    .מפגש הבא בנושא ימי העיוןר אזור הדרום בקש לקיים דיון ב"יו, בדרום עדיין לא מתקיימות פעילויות, באזור הצפון
  .לתיאום וטיפול בהדרכות המתקיימות, ר ועדת ההדרכה"ר האזורים והרכזים מתבקשים להפגש עם יו"יו  -

  .כי קיימת חשיבות רבה של נוכחות נציג הנהלה בכל מפגש של ימי עיון, ר ועדת ההדרכה ציין" יו-

  ,בנושאי בטיחות ומופץ בתיבות הדואר האלקטרוני,  news letter לטר  ניוז החברים ציינו את התרומה של משה שלב המוציא -

  .ליו איועברו, ל של חברי ההנהלה"   קיימת בקשה לוודא שכל כתובות הדוא

  .ר אזור צפון דיווח על היום עיון שהתקיים בקריית אתא" יו– קאסם קדמאני -

  .ר הזמין אותו"היו, התקנות והביע את רצונו להשתתף בדיוניםבירך על ההתקדמות בנושא עדכון , ר בית הדין"יו,  אלי גבר-

  .ציין כי נעשים דברים רבים וחובה לחפש דרכים להביא לפרסומם, ר אזור המרכז"יו,  אילן מנדלסון-

  . חיוביים ולא חיוביים מכל ימי העיון– יש להפיק לקחים -

  הוא אינו מאשר ימי עיון אשר אינם עונים על , רמה טובההינם ב, ר ציין כי ימי העיון המתקיימים בפריסה ארצית" היו-

  . י חבר הנהלה" דקות ע15 משתתפים וכי יהיה פתיח של 25 -כי חייבים להיות כ,   הקריטריונים של איכות ההרצאות
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 .אפריל עד הישיבה הראשון יוגש בתחילת חודש –ח ביצוע רבעוני "ה דולהכל חבר הנהלה מחוייב להגיש להנ  

 .  להחלטת בית הדיןןי התקנו"הנושא יועבר עפ, אי ביצוע פעולות ההנהלה/ הוחלט כי מקרים של אי עמידה בהחלטות  

 

 .מיקום הישיבה יפורסם בזימון נפרד, 18:00 שעה , 2/2013/14 - 'דיום תתקיים ב ה הבאהשיבהי •

 

 

 יעקב ברנשטיין                                                                                                                           

  ר הארגון" סגן יו-   יעקב ברנשטיין;רשם                                                                                                                       


