
 

 

 

 

 

 טתשע" בכסלו 'י שלישי יום
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 ממונים יקרים, 

 בוועידה השנתית של ארגון הממונים.חשוב ומודה על שלקחתם חלק  לכל אחד ואחת מכםאני פונה 

  .לכל אותם חברים אשר נמנע מהם להגיעסקירה קצרה על אשר נעשה במסגרת הוועידה להלן 

 סקירה על הוועידה 

, לדקת דומיה לזכר הרוגי תאונות העבודה מהנוכחים תוך בקשה חהפתנ וועידה השנתית של ארגון הממונים,ה

 ונתן סקירה קצרה על הארגון. את הנוכחיםך ביריו"ר הארגון מר יצחק ס. הכהן בענף הבניה. 

 לאחריו נאמו בוועידה : 

 יחיא נשא דברים על  חה"כ ,  בענף הבניה "ר וועדת המשנה לבטיחותחה"כ עבד אלחכים חאג' יחיא יו

על סגירת . בודקים לעגורני צריח בכל המדינה 5שקיימים  מאבקו בכנסת למען בטיחות העובדים וציין

הזכיר  כמו כן  עובדים ז"ל. 93אתרי בנייה בתאונת מוות. לדבריו עד ליום אתמול נפלו מגובה אל מותם 

)בשלבי קריאה   הצעות חוקבנוסף שיתף כי הגיש  מיליארד שקל נזק למדינה בכל שנה. 7.4את העלויות 

 , פקחי בנייה 47הוספת , בשלב הקריאה השנייה -חובת העסקת עוזר ממונה בטיחות בבניה  בכנסת( כגון:

 ועוד .  אללוף לעניין התאונותאלי הקמת וועדת חקירה בשיתוף ח"כ , אישור פיגום בתקן אירופאי 

 בארגון גוף וסיפרה כי היא רואה ולגיהות , ברכה את הארגון   הגב' אורנית רז מנכ"לית המוסד לבטיחות

 .חשוב וכי שיתוף הפעולה עמו הכרחי

 על נושא תאונות עבודה ותיחקור נסיבות  נתנה הרצאה, יועצת המשפטית של הארגון, הגב' טלי שקד עו"ד

פתיח/ כותרת/ ראש עמוד לרשום כ אין להשתמש במילה תחקור ואל תעשה. מעיקרי דבריה:עשה  תאונה

 וזאת מהיבט של פרשנות משפטית. "ניתוח אירוע", 

  בהרצאתו דיבר על אתגרים אף הוא הרצה ו המוסד לבטיחות וגיהות הדרכהו  ראש מינהל ,ארז הדרימר

 -איש נפגעים בתאונות ו  77.777הזכיר כי  ארזחדשה ומעניינת . מר   והתמודדות בתחום הבטיחות בדרך

מענה לשיפור רווחיות  -דיבר על הממונים הנתפסים כנטל ולהפכם לנכס  .נפגעים ממחלות מקצוע 077

 משפה מפחידה  בהדרכות  ולהעביר מסריםשיפור סל הכלים לממונים , כמו כן דיבר על העבודה ופריון

  לשפה צרכנית.

  ,על סל הכלים הנדרשים לממונים ועל  דיבר ,המוסד לביטוח לאומי מנכ"ל קרן מנוףמר שגב קיים

 .ע כספי לממונים יצירתיים במיזם בטיחות או רעיון לשיפור הבטיחותוההרתמות לסי

 על מערכת המשפט על הדרך ששופטים עוברים בהגיעם לכס המשפט ועל השפה  ,דיברעו"ד אייל פלטק

 על הידע המוגבל בהבנת תפקידו של ממונה בטיחות. השונה שלהם מול נתבע.

 שתורגם על ידו ושטרם קיבל את אישור  3393את תקן הפיגומים  הזכיר אייל ביקלס,  המהנדס ד"ר

 .הכנסת

 

 



 

 

 

 

 

  המחסום בין בטיחות משפטית לתרבות בטיחות.דיבר על שבירת  ,מאיר כהןעו"ד 

 הדגיש את חשיבות הדפיברילטור בארגון. מר אריאל הקר  ,מנכ"ל אריאל מדיק 

 הסביר מהי מוטיבציבה חיובית ומהי מוטיבציה שלילית  ,הפסיכולוג ומרצה בבטיחות מר מוריס קנר

 וכיצד באופן כללי יוצרים מוטיבציה תוך מחויבות אנרגטית נפשית ופיזית.  

 .לאחר ההפסקה הוצג בפני הממונים הצגה מבית שטיר על התמודדות הממונה בחייו הפרטיים 

 

 האסיפה השנתית 

  ולאחריו אייל  על שינוי התקנוןעו"ד אייל פלטק  ו של של הארגון נפתחה בהסברהאסיפה השנתית

 , ירון חי, מזכיר הארגון , ענינו לשאלות כאשר לאחריהן נעשתה הצבעה על:  ואנוכי

 אישור התקנון .א

 מינוי מנכ"ל. .ב

 הממצאים. ופרסוםע"י חברה חיצונית  חקירת אי סדרים של ההנהלה הקודמת .ג

 נתן סקירה על מצבו הכספי של הארגון והבטיח לשמור על הכסף. מר עדי קרני  ,הגזבר 

 מסר את דו"ח וועדת הביקורת ועל אי הסדרים שנוצרו בארגון ויין  חייםמר , יו"ר וועדת הביקורת

 בהנהלות הקודמות.

 מחיר ימי לדבריו: , עטהוהמ ההיענות  והזכיר את  מר זלמן נשא דברים  ,יו"ר וועדת הדרכות וסגן היו"ר

: מרצים מהשורה הראשונה, נושאים חדשים, כיבוד וארוחת יםכולל"ח וש 357 -העיון נעים סביב ה 

 אך אין מספיק הענות מצד החברים להשתתפות. הארגון לא יקיים ימי עיון בהפסד.צהריים 

 :חברי הנהלה נוספים המתנדבים המקריבים מזמנם 

  .יו"ר צפון  -מר דניאל ראש  -

 יו"ר וועדה מקצועי. -מר חיים ששון  -

 יו"ר תא מוסדות חינוך. -מר מאיר זייפלד  -

 ביקורת. -מר יורם ערד  -

 ביקורת. -מר יעקב אליהו  -

  תוך היום בכך , לכל חברי ההנהלה והרכזים וסיכום לכל המשתתפים בוועידה בהודיההאסיפה ננעלה

 המעוניין להשתתף בישיבות הנהלה להגיע בתאום. הזמנת כל חבר 

  9733מצפים לראותכם בסמינר המקצועי באיל בפברואר. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 לאור החלטות באסיפה? לאן פנינו

 ובדיקת ספרי חשבונות הארגון תועמד לבדיקה חיצונית ובסופה הממצאים יפורסמ . 

 מנהל תקין.קיום נפנה לרשם העמותות לאישור התקנון ו 

  9733 /מרץאירוע סמינר מקצועי באילת בחודש פברואריתקיים 

 וגיהות ועוד מוסד לבטיחותהיחיא , ' פגישות עבודה עם קרן מנוף, מנהל הבטיחות, ח"כ חג. 

 ארגון דומיננטי ובעל השפעה בנושאי הבטיחות.השאיפה הוא לבנות חזון ולהפוך ל 

 הגדלת מספר החברים בארגון . 

 

 אנו מאמינים בשקיפות בכל הקשור להתנהלות הנהלת הארגון ומזמינים את כולכם להרשם ולהגדיל את כוחינו.

 

 

 

  ירון חיכתב   

 הממוניםמזכיר ארגון 

 ובשם כל חברי ההנהלה

 

 


