פרוטוקול מס'  38מישיבת הנהלה מיום 29/01/20 :
מיקום :משרדי ארגון הממונים.
שעה17:00 :
משתתפים :
יו"ר הנהלה – יצחק הכהן
חברי הנהלה
חיים ששון
דן כראדי
יעקב שיבר
יעקב עזרא
דניאל ראש
יעקב ברנשטיין
חברי וועדת ביקורת:
יו"ר וועדת ביקורת – חיים ויין
חבר וועדת ביקורת – יעקב אליהו
אורחים:
דניאל לוין
איציק סבג
איתי יונסי
ירון אודנץ
אלון גוליבורדה
מקס הרשקוביץ

יועמ"ש – עו"ד אייל פלטק
מזכירה – שוש אסולין
יצחק סלחג'י הכהן – יו"ר
שלום לכולם מבקש מהאורחים להציג את עצמם

אלון גוליברדה:
ממשפחה קבלנית מראשון לציון
מעל  22שנה במנהל עבודה בענף הבניה
הנדסאי בניין מוסמך 1997
ממונה בטיחות משנת 2019
כיום ממונה בטיחות בשיכון ובינוי בירושלים
ירון אודנץ:
מנהל בטיחות של חברת בניה בסת.
מטרה :דוח הארכת השפעת נטל רגולטרי :דוח שהופק ע"י משרד העבודה הכולל  58עמודים.
המטרה לשנות את תקנות הבטיחות עבודות בנייה ,להטיל אחריות על כל בעלי התפקידים באתר.
כאשר יזם את החוק ארגון מנהלי עבודה יחד עם ההסתדרות הכללית יחד עם התאחדות בוני הארץ שלמעשה המטרה לבוא
ולחלק אחריות על עוד בעלי תפקידים.
כאשר ממונה בטיחות לא הוצגו לא בתפוצה של הדוח ,לא בהכנת הדוח.
את אחריות של ממונה הבטיחות להעמיס אחריות באתרי הבנייה על מנת להפחית את אחריותם של בעלי התפקידים.
במידה ויכנס לפועל ממונה הבטיחות יהיו חשופים לאחריות פלילית ובמקום כל אותם בעלי תפקידים שבאחריותם לטפל
במפגעים של ממוני הבטיחות בזמן הסיורים באתר.
מוצע מבנה אחריות שבו שמים את ממונה הבטיחות בתחתית הרשימה כשהוא כפוף למנהלי פרויקט ,מהנדס ביצוע ומנהל
עבודה ולא כפי שבחוק כתוב שממונה הבטיחות הוא יועץ למעביד.
הארגונים הללו :א רגון הקבלנים ,וארגון מנהלי עבודה ,ארגון המהנדסים שמו להם למטרה להוריד את מעמדו של ממונה
הבטיחות ולהפוך אותו לנושא באחריות במקום הפעולות שהם בעצמם אמורים לנקוט בכדי למנוע תאונות.
יצחק סלחג'י הכהן:
התקבלו תגובות חיוביות לאסיפה הכללית שנערכה ב"לאגו" בתאריך .24.12.19
רשם העמותות:
▪ על מנת לקבל מנהל תקין מותנה על הארגון לערוך אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והדוחות המילוליים
לשנים  2015ו  2016אשר הוחמצו לאישור באסיפה הכללית ביום .24.12.19
▪ העמותה בהליך תיקון ליקויים עם ביקורת ומעקב של רשם העמותות .המטרה להעלות את הארגון.
▪ מאמין שעם קבלת מנהל תקין ניתן לגייס כספים לארגון מקרן מנוף ועוד גופים שפונים לארגון לסייע.
ישנם גורמים אשר מבקשים את לשבש את הארגון:
כל מי שחפץ להקים ארגון טוב יותר מוזמן ,אך לא לפגוע בארגון .
ישנם תגובות של חברים בארגון שאומרים שלא ניתן לארגון להתפרק ,הארגון קיים יותר מ  50שנה.
נוהל חפיפה
הגזבר היוצא עדי קרני לא השאיר דוח מפורט לפני עזיבתו.
נעשתה פניה לעדי קרני ,התשובה שנתקבלה שהיתה הצפה במשרד ולא מוצא את החומר.
איציק סבג:
עדי קרני חצוף בצורה איומה.
סבך את כולכם.
לקח כבעל תפקיד מאגר נתונים רגיש שלא רשום בהגנת הפרטיות.
אני מקבל אי מייל יחד עם עוד  350אי מיילים.

איב אופל ,חבר הנהלה:
איב אופל ערך ובדק את התנהלות האסיפה הכללית להלן הממצאים:
ראשית מבקש לשבח את היו"ר על כנס מוצלח למרות לחץ זמן.
▪ אין החזר כספי לממונים שלא הגיעו לאסיפה.
▪ ישנם מספר ממונים שהגיעו ללא רישום וללא תשלום.
▪ הצגת דוכנים :אין מחיר אחיד לכולם ,יש לקבל אישור כל חברי ההנהלה להצגת דוכנים ללא תשלום.
▪ בכנס הבא יש לשים סדרן.
▪ יש לבצע חלוקת משימות.
עריכת סמינר בחודש מרץ:
יעקב עזרא העביר הצעות מחיר לעריכת סמינר בים המלח.
אייל פלטק הציג הצעות מחיר מרשת ישרוטל.
הצבעה :לערוך את הסמינר במלון אגמים באילת .
הצביעו בעד  ,4הצביעו נגד.1 :
החלטה :סמינר יערך במלון אגמים באילת בחודש מרץ.
העברת משרד ארגון הממונים:
חברי הנהלה איב אופל ויעקב עזרא יחד עם המזכירה יבדקו משרד חלופי .
קבלת תשלום מהמוסד לבטיחות וגיהות:
היועץ המשפטי עו"ד אייל פלטק לא התקבל אסמכתא על העברת תשלום מהמוסד לבטיחות וגיהות לארגון הממונים.
אתר אינטרנט משודרג:
עו"ד אייל פלטק שודרג אתר ארגון הממונים ,הועבר ריכוז שינויים שנדרש.
פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24.12.19
יצחק סלחג'י הכהן ,יו"ר בפרוטוקול נכתבו אי דיוקים.
דניאל ראש חבר הנהלה ,עבר על הפרוטוקול יש משחקי מילים ,שינויים ואי דיוקים.
עו"ד אייל פלטק :המזכירה שוש העבירה תגובתה למזכיר האסיפה הנבחר יוסף פוקר ויו"ר האסיפה הנבחר עו"ד רוני שדה
לפרק  2סעיף  8כי במסגרת תפקידה לא ניהלה את הכספים.
לא התקבלה תגובה ,ולא תוקנה תגובתה.
חברי וועדת ביקורת וחברי הנהלה מצהירים שבמסגרת תפקידה לא ניהלה את הכספים בארגון.
יועץ משפטי ,עו"ד אייל פלטק:
חברי הנהלה לא קוראים ולא מתעמקים בחומרים המקצועיים הקשורים לתחום אחריות שלהם שאני מעביר לעת לעת גם
בישיבות הנהלה ,גם במיילים וגם בקבוצת הוואטסאפ של ההנהלה.
לא מקובל ,לא נכון ובניגוד למנהל תקין להגיע לישיבות הנהלה שתוכננו מראש וסדר היום הוגדר והופץ בין חברי ההנהלה
בלי ליידע את חברי ההנהלה מראש ולקבל את הסכמת המזכיר והיו"ר.
כי מגיעים אורחים לישיבה קל וחומר כאשר חלק מהם אינם חברים בארגון מה עוד שאחד מהאורחים יש חשש לניגוד עניינים
בין עיסוקו הפרטי לבין נוכחותו בישיבת הנהלה.

אבקש מהיו"ר לחלק סמכויות ולחלק אחריות ,לחלק משימות בין חברי ההנהלה ובין השאר לנסח נוהל ישיבת הנהלה.

טבלת משימות:
בתחילת הישיבה חולק לחברי ההנהלה טבלת משימות.
במהלך הישיבה חולק משימות חדשות ונבדק האם בוצעו המשימות (ראה טבלה מצורפת).

רשם יצחק סלחג'י הכהן ,יו"ר
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

