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תאריך רישום  ערך אושר ע"י יו"ר הארגון

 / עדכון

מס' 

 שם: חתימה שם: חתימה סידורי

 1  ירדן בנימין   יעקב עזרא 

 2  טובי בנימין   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

פרוטוקול / סיכום ישיבת 

 הנהלה
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 2021לשנת  ארגון הממוניםפרוטוקול אסיפה כללית של  5/09/2021בתאריך: 

 580049518ע.ר. עמותה רשומה : 

  

 שם + תפקיד מס' שם + תפקיד מס'

 סגן יו"ר –יצחק הכהן סלחג'י   .2 יו"ר הארגון -יעקב עזרא   .1

 חבר הנהלה  –אופל איב   .4 חבר הנהלה –שוסטר זלמן   .3

 יו"ר בית הדין –יעקב ברנשטיין   .6 גזבר -יעקב שיבר   .5

  -יוסי דולינסקי   .8 יו"ר ועדת ביקורת –ויין חיים   .7

 מנהלת שיווק גיוס ממונים –ירדן   .10 מזכירת הארגון –טובי   .9

 חבר ארגון -קרניאל יעקב  .12 רואה חשבון –אהרון אונטרשטיין   .11

 חבר ארגון –חוג'ה ישראל   .14 חבר ארגון –יונה אבן   .13

   .16 חבר ארגון –גרינברג בני   .15

17.   18.   

 

 

                    

 

במכללת גישות ברחובות התקיימה אסיפה כללית של עמותת " ארגון הממונים על  5/9/2021בתאריך   .1

 הבטיחות והגהות בישראל "

 אנשים. 15עם נוכחות של  14:45האסיפה החלה בשעה   .2

 בידי יו"ר הארגון מר יעקב עזרא ביחד עם סגנן מר יצחק הכהן סלחגי.האסיפה נוהלה   .3

סדר היום לאסיפה, זימון לאסיפה ותזכורות לקיום האסיפה הופצו לחברים באמצעות פרסום באתר   .4

 הארגון, קבוצות ווצאפ, מייל של החברים.

 

 

 נושא הועלה ע"י מס'

  2017מילולים + כספיים לשנת דוחות   .1

  2018דוחות מילולים + כספיים לשנת   .2

  2020דוחות מילולים + כספיים לשנת   .3

  אישור הגדלת חברי ועד נוספים  .4

  אישור רואה חשבון  .5

  אישור תקנון חדש  .6

  אישור חבר ועד לשמש כתפקיד גזבר  .7
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 דברי יו"ר הארגון מר יעקב עזרא

הוא מבין העמותות הבודדות ששרדו את מגיפת הקורונה , התגברו על מכשלוים לפני ארגון הממונים 

כניסתה ובשיר הסערה הפיקו רווחים, והעניקו לממוני הבטיחות במדינה הטבות בימי עיון חינמיים ) 

 ימים עיון התקיימו למען חברי הארגון (.  23למעלה מ 

ם אנו ארגון מתנדבים, הצלחנו להוכיח את מה שיאים נשברו בתקופה מקרטעת לעולם העסקי ולעומת

שמנוסים ומומחים מאתנו לא הפנימו לעשות וזאת בצל להקה / קבוצה קיקיונית קטנה שהשתלחה 

 ונפשפה בעורף הארגון בגופו של הארגון ובגופו של היו"ר וחברי הנהלתו.

הישגים חסרי תקדים זו הזדמנות מצויינת לומר להם, תודה על שאתגרו אותנו ודחפו את הארגון ל

סמינרים וסופשבוע מדהים ומשפחתי התקיים במלונות קראון פלאז'ה המפוארים   2שכללו,                  

                                  מהסמינר על הופעותיו.                                                                        נהנו ומשפחותיהם חברים  650למעלה מ באילת ובים המלח, 

, תכנית אומנותיות כיבוד וחלוקת מתנות וגם גרף משמעותיהסופ'ש באופן סבסוד ימי עיון בחינם ו

 ריווחי לארגון וחשבון יציב.

                               הפועלת כמצופה ממנה,                                                    ועדת ביקורת מצוינת,  גזברותיש לארגון 

 יש לנו המון חברי הנהלה מכובדים,  ממונים המצטרפים בכל יום. 

בו נשלב שני ימי עיון חינמים ובמלון יוקרתי כמובטח חורף הלפני סמינר אנחנו בפתחו של חורף, 

סוכן, יש  על מנת  לחסוך הוצאות מיותרות שלדרך הארגון  ההזמנות תתבצענה עבור החברים בארגון, 

 לנו את הטכנולוגיה המתאימה והמדויקת לביצוע ההזמנות באמצעות אתר סליקה.

" כאות יקיר הארגון" ן ולהעניק להם תעודת ובסמינר אנו מתכוונים להעלות לבמה את כל ותיקי הארג

  הוקרה על פועלם רב השנים.

למען ממוני הבטיחות השינוי שחוללנו מורגש בכל מקום אפשרי, המהפכה בפעילות של הארגון 

 כשמש.החברים בארגון ברורה 

 גישים את השינויים בארגון לטובה ומתקשרים להודות לנו על כך.                                               הרבה מאוד ממונים מר

 

ומהפעילויות בהזדמנות זאת מכולם לתת יד ולהמשיך לגייס ממונים לארגון, שיוכלו להנות מההטבות 

וכמובן להגשים את ארסנל התכנית הידועות קרי ביטוח אחריות מקצועית  שאנו מעניקים בארגון

 ממלכתי וההגנה והחסינות על ממונה הבטיחות.

 יתר על כן: 

 יש התקדמות בנושא פרס יוספטל. -

על ידי חבר הארגון המהנדס   תחילתו של התהליך  – ון התקניםהתקדמות נוספת בנושא מכ -

                           שראל ולדמן, יישר כוח ורב תודות.                                                                                              י

זלמן שוסטר  חבר הנהלה היו"ר והמזכירות הציגו את הדרישות בפני מבקר מכון התקנים, 

 השלים מקצה שיפורים שנדרשו.

 נושאים אלו יופצו בקרוב לחברי הארגון.שני 

, הנהלת הארגון תשמח פנקס החבריםב נ.ב. חברי ארגון נאמנים וישרי דרך  שיהיו מעוניינים  לעיין 

 2הראשי של הארגון שברחוב הכישור  למשרד לארחו, אולם נדרש  לקבוע מועד מתאים להגעה 

  רחובות.

 

 

 

 

 מר חיים ויין –דברי יו"ר ועדת ביקורת 
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                                                                                      חבריי לביקרת שלא הגיעו,  מתנצל בפניכם על  -שלום לכולם 

 אריה חתן בשל מצבו הבריאותי ויורם ערד בשל פטירת אביו.

 הרבה מקומות, ולמרות זאת מצבנו טוב. החלישהשלא סוד גדול שתקופת הקורונה היא תקופה קשה 

 -אני יודע שבכל מקום קשה מאוד לקבל ביקורת אבל מנסיוני למדתי שאם רוצים ארגון קיים חזק וטוב

 הביקורת צריכה להיות טובה.

 ועדת הביקורת תמיד הקפידה לפרסם דוחות רלוונטים וטובים.

                    קפדנית.  מאודייב לציין שהוא עושה עבודה אני חהייתה פגישה טובה והשבוע נפגשתי עם רואה החשבון 

אני ממליץ להעלות לדיון למרות חוסר ההפרדה בין תשלום עבור חברות בארגון לבין תשלום עבור הסמינר 

 לאישור ולקבל בהמשך תשובות לשאלות שנשאלו. 2020דוחות                את 

 פעולה. אני מבקש מכולנו להמשיך לעבוד בשיתוף

                                                                                                                                 יו"ר הארגון בתגובה: 

שום פעולה לא תתבצע בלי שמעכשיו  אומר ומבקשויין חיים יו"ר וועדת הביקורת אני מקבל את מה ש

יהיה לדווח על התנהלות הארגון , נעבוד בשיתוף פעולה מלא ולכן על ועדת ביקורת הביקורתלידע את 

 בפני היו"ר וההנהלה.

 בכרטיס אשראי או באופן אחר.₪  1000קופה קטנה עד  לגבי את אופן התנהלות לנו התווירואה החשבון 

תעביר את השגותיה והערותיה ליו"ר בתחילה  ולהנהלה באופן מסודר ומתואם, הערותיה הביקורת ועדת 

  יקודמו כנדרש. 

 

 

 מר זלמן שוסטר –דברי חבר הנהלה 

ימי  12 - לאישור בודה עם מנכ"ל מכללת גישות בעניין בקשה ממשרד עשיתוף של  אני במסע 

 הדרכה.

 ההדרכה ישלם הארגון.הכתה  והכיבוד יהיו ללא תמורה, את שכר 

 לפרסום כל ההטבות שהארגון מציע.נוספת למצוא דרך אני מציע , לגבי גיוס ממונים

                                                                                                            בטיפולי.   -" פרס יוספטל  כמו שהזכיר היו"ר 

 בקרוב אפרסם התקדמות לגבי שני נושאים אלו. התקנים גם הוא בטיפולי, ן כן מכוןכמ

 

 

 מר אהרון אונטרשטיין –דברי רואה החשבון 

                                                                                                                           היא טובה. הארגוןההתרשמות שלי מ

 אני רואה שיש כאן עמותה מסודרת וצוות שאיתו אני יכול לעבוד.

ת את שנת אין מה להשוו הסדר בכספים, אולם מבחינתבלאגן הארגון היה קצת  2020 בתחילתאומנם 

                .                                                                                                                             2020לשנת                       2019

 הצלחנו לעשות סדר.ביחד כאן יש הנהלה מסודרת ולכן מהר מאוד 

 נים לשני גופים:מאזאנחנו מגישים 

 לקבלת אישור ניהול תקין. – רשם העמותות .1

 עבור ניהול ספרים ומס במקור. -נציבות מס הכנסה .2

ועדת ביקורת במידה והחליטה לתת  -ר שאני יושב עם ההנהלה והביקורת אסביר על המאזן לאח

 לשני הגופים. לאישור באסיפה הכללית ומשם ישלחו הדוחות יועלו המלצתה 
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 ועדת מכרזים

 יצחק הכהן סלחג' .1

 זלמן שוסטר .2

 יעקב שיבר .3

 

 

 נושאים שהועלו ע"י חברי ארגון

    תושב קיבוץ אלון שבצפון.                                                                                                       בני גרינברג .1

 שנה. 30 -אני ממונה למעלה מ 

מפעלים במקביל,                                                                  5, פשוט התפטרתי מ עבודתי כעצמאיעזבתי את 

                                                                                                                                        . ביטוח אחריות מקצועיאי נקלעתי לבעיה בעניין שלאחרונה כיום אני מובטל וזאת מהסיבה 

             ל הממונים.                                                                                        לבעיה הזויה ומטורפת לכ

                                                                                                                                           הסיבה של ריבוי דיווחי תאונות העבודה ועל כן אינם מוכנים להמשיך לבטח. 

יה ללא יבהמשך עבודה כממונה בטיחות בתעש אני נאמן לעבודתי ולא מוכן לקחת סיכון

 משרד העבודה. ושליח תחת הסמכה של כאשר אני נציג                           ביטוח, 

" מבקש מכולם לחתום עליה, המהפכה תבוא מחקיקה עצומה"פתחנו  תגובת יו"ר הארגון:

 בכנסת.

אלה שחברים  הבטיחות לא נפקיר את  ממוני דרכים למחאה, וכאשר זה לא יעזור נמצא  םא

 ואחרים שעוד יצטרפו.

                                                                                                                                 יעקב קרניאל:  .2

 לשום צד.טרס אין לי אינלכן ציגות של אותו גוף נעוד יירואה שליחות אני 

 ,                                                                                        האחרונותבשנתיים שאפו לכולם על התנהלות הארגון 

                                                                                     בעצמי.  והעצום אני מרגיש את השינוי הדרסטי

                                                                               אני כחבר בארגון מבטיח לעשות כל מאמץ לייעץ ולעזור. 

 ג אותנו  המשיכו לעשות זאת נאמנה. אני מבקש מכולכם לזכור שלקחתם על עצמכם לייצ

 

 

 

 2017הצבעה על אישור דוח כספי + מילולי לשנת 

   12 מאשרים  .1

   0 מתנגדים  .2

   0 נמנעים  .3

 2017הוחלט פה אחד על אישור דוחות 
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 2018הצבעה על אישור דוח כספי + מילולי לשנת 

   12 מאשרים  .1

   0 מתנגדים  .2

   0 נמנעים  .3

 2018הוחלט פה אחד על אישור דוחות 

 

 

 

 2020הצבעה על אישור דוח כספי + מילולי לשנת 

   12 מאשרים  .1

   0 מתנגדים  .2

   0 נמנעים  .3

 .2020את דוחות כספיים + מילוליים רים מאש

 

 

 

 החדש לארגון הממונים.ון נהצבעה על אישור תק

   11 מאשרים  .1

    מתנגדים  .2

   1 נמנעים  .3

 הולחט ברוב קולות על אישור תקנון חדש לעמותה

 

 

 

 

 .חברים 11 -להצבעה על אישור הגדלת חברי וועד  

   12 מאשרים  .1

   0 מתנגדים  .2

   0 נמנעים  .3

לארגון ממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הקיים חברי הנהלה   11  על  אושר פה אחד

 1965משנת 

 

 

 

 אהרון אונטרשטיין -הצבעה על אישור רואה חשבון לארגון הממונים 

   12 מאשרים  .1

   0 מתנגדים  .2

   0 נמנעים  .3

 אהרון אונטרשטיין הוא הרואה חשבון בארגון הממונים. –אושר פה אחד 
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 יעקב שיבר. גזבר במקום הגזבר היוצאכלשמש איב אופל הצבעה על אישור חבר ועד 

   12 מאשרים  .4

   0 מתנגדים  .5

   0 נמנעים  .6

  בארגון הממונים.איב אופל הגזבר החדש  –אושר פה אחד 

 

שנה טובה, בריאה   יו"ר הארגון מאחל להנהלת הארגון, לחברי הארגון ולכל ממוני הבטיחות באשר הם 

 ובטוחה.


