ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3
מתאריך  17יולי 2017

עמוד  1מתוך 2

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  3אוגוסט 2017
חברי ההנהלה :יהודה פונר ,לימור חושן ,צביקה ליבוביץ ,אריה שמילוביץ ,שוסטר זלמן ,אילן מנדלסון ,מאיר זייפלד,
ירון חי ,אפרים קידר ושי שגב
משתתפים :יצחק הכהן סלחג'י ,חיים ויין ,חיים ששון ,אלי לוי ויורם ערד.
מיקום ומועד הישיבה:
מרכז גישות ,רחובות יום חמישי  3אוגוסט  ,2017שעה . 18:00
עדכון בנושאים כלליים ,יו"ר הארגון ,מר יהודה פוזנר וסגנית יו"ר לימור חושן


מינוי רכזים:



העברנו חתימות בחשבון הבנק ,יש ארבעה מורשה חתימה :יהודה ,לימור ,צביקה ואריה.



פרוטוקול ישיבה  -2אושר פה אחד (לאחר עדכון השינויים שירון חי ביקש לערוך).



עיצוב לוגו מחדש -הושקעה מחשבה רבה ליצירת לוגו עדכני -מאושר ברוב קולות (חבר  1נמנע ו 1 -מתנגד).



יוקצו  10,000ש"ח למיתוג מחדש -מאושר פה אחד.



עדכון האתר -למי שיש רעיונות ,הצעות וכו' מוזמנים להציע.



פורסמו מיילים ייעודיים לארגון עבור חברי ההנהלה ומוסדות.



נבחנת הכנת אפליקציה ייעודית לחברי הארגון



מנהל המשרד הוא מזכיר הארגון למען הסדר והפעילות שוטפת של הארגון ,כל הבקשות למשרד עוברות דרכו.

מאיר זייפלד ,יו"ר ועדת הסמכה


ב  7 4.9.1ו  11.9.17-יתקיימו מפגשים להסמיך את הרכזים וחברי ההנהלה לוועדות הסמכה בקורסי ממוני
בטיחות.



בוועדת הסמכה אנו ראשים לשאול את כל השאלות ,לא המפקח ולא מנהל בית הספר רשאים לשלול שאלות



מתחייב להוציא נוהל לוועדות הסמכה בעזרתם של זלמן שוסטר וחיים ויין.

 יש בעיות בבאר שבע ובצפון ,מבקש רכזים שילכו לוועדות הסמכה.
אפרים קידר :דורש תגמול למתנדבים בארגון בביטוח לאומי או ביטוח אחר שיתן מענה וכיסוי ביטוח לכל חברי ההנהלה,
המוסדות והרכזים ,כל זמן שהם בתפקיד התנדבותי מטעם ארגון הממונים.
לימור חושן :לא יינתן אישור כשירות לבוחן בוועדת הסמכה ,מטרת יום עיון היא להעשיר את הידע של הממונה.
זלמן שוסטר :מתזכר שנידרש לעבור על הפרויקטים של הנבחנים לפני שמגיעים לוועדת הסמכה
אריה שמילוביץ ,גזבר


עמלים להקמת ימי עיון ,מי שיכול לעזור נשמח



ביטוח נושאי משרה ייסגר שבוע הבא -עקב שדוח כספי לשנת  2017עדין לא מוכן.



מנגנון טיפול באנשים שנרשמים ולא מגיעים -גורמים נזק שהכיתה לא מלאה ומונע מאדם שרצה להגיע
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מתאריך  17יולי 2017



תבוצע הכשרה של ריענון עבודה בגובה בעלות  600שקל.



מתכוונים לעשות הרבה פעילויות לממונים בכדי שיהיה ששווה להיות חבר בארגון והחברים יחזרו את דמי החבר
שלהם.

 מנגנון פיצויים לממונים :כל מתנדב בארגון יחויבו להשתתף בשתי פעילויות התנדבותיות שקשורות להסמכת
הממונים .מתנדב שיעשה אקסטרה פעילויות יקבל נקודות זכות בארגון .יהיה גם תגמול ראטרו
לימור חושן :הארגון רוצה לצאת עם תוכנית עבודה לרבעון האחרון של  ,2017אחד הקורסים המתוכננים הוא ממונה
בטיחות בלייזר
סבב התייחסות
אלי לוי :קיימת תחושה שארגון הממונים תחת ההנהלה החדשה נע בכוון חיובי ,יחד עם זאת חסר בשטח קשר בין
הארגון לממונים עצמם ,חשוב להעמיק ולהרחיב את הקשר.
שי שגב :קידום אתר האינטרנט של הארגון :קורסים ,הצעות עבודה ,פרסומים מקצועיים.
אילן מנדלסון :לעדכן את המצגת של הממונה הבטיחות ,ואולי כדאי לעשות משהו למען הממונים לחג.
זלמן שוסטר :עדכנתי את המצגת של הארגון ,נדרש להוסיף את הטלפון של הארגון.
יהודה פוזנר :המצגת תישלח עם הפרוטוקול לכל חברי ההנהלה בקובץ פתוח כל השינויים יעברו דרך שוסטר
זלמן שוסטר :מכתב למכללות שבסוף הקורס יוסיפו שעתיים על הארגון להסביר לחניכים מה הולך לקראת הבחינה.
מבקש לזמן את צביקה כץ לשיחה מכוון שלדעתו הקורס לא התנהל כנדרש.
ירון חי :רצוי להכין סרטון תדמית על הארגון
יהודה פוזנר :ניתן לעשות הרמת כוסית של יושבי ראשי האזורים ולחלק מתנה לממונים
אפרים קידר :יש לדאוג שכל חברי ההנהלה וכל הרכזים יהיו מבוטחים
חיים ויין :רעיון דיסק און קיי עם מצגת חדשה ,ימי עיון בחינם זה נחמד אבל לא להגזים עם זה כי אז אין כסף בקופה
חיים ששון :ממליץ לקיים כנס לכל הממונים שיראו מי היא ההנהלה הנבחרת.
יצחק הכהן :להעביר את הישיבות ל  17:00שיו"ר ידבר ואז לעשות סבב של התייחסויות
צביקה ליבוביץ:
מבקש לקלוט עוד מזכירה לחצי משרה -אושר ברוב קולות.
רכישת טלפון נייד למשרד ואישור לתקציב של  ₪ 10,000למשרד  -אושר ברוב קולות
אריק שמילוביץ' :מבקש להחליף את עדי וינגר במוטי אלבז -אושר ברוב קולות
חיים ויין הופך להיות רכז בוועדה הדרכה -אושר ברוב קולות
אבי מירון רכז של הדוברת  -אושר ברוב קולות
יהודה פוזנר :בעקבות הפניה של רותם זהבי יצא קול קורא שהארגון יוכל להעביר קורס וימי עיון לבודקי בטיחות
במוסדות חינוך
ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום רביעי  6בספטמבר , 2017שעה  -17:00כישור  2רחובות
רשמה :נופר גאלי  -מזכירת משרד הארגון

