יום רביעי  29יולי 2015
יום רביעי י"ג אב תשע"ה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  5יולי 2015
מתאריך – 8/7/15
חברי ההנהלה :שחר הכהן ,חיים חג'ג' ,אריה כהן ,דניאל כהן,יהודה פוזנר ,חיים ויין ובני שגיב
נעדרים :שאלתיאל צברי ודן יעקבי
משתתפים:צביקה לייבוביץ ,ירון חי ,אברהם גאז ,אשר מדלסי ,דוד פייג ,אילן מנדלסון ומשה
בונבידה
מזכירות :נופר גאלי ויעל לונצר
מיקום ומועד הישיבה:
יום רביעי  8ביולי  ,2015שעה  - 17:00במשכננו "מרכז גישות" – רחוב כישור  ,2א.ת .רחובות
נושאי הישיבה:










אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס' .1
אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס' .2
אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס' .4
עדכון בנושאים כלליים -שחר הכהן.
עדכון גזבר– דני כהן.
דבר יו"ר ועדת הדרכה – חיים ויין
דבר יו"ר ועדה מקצועית ואזור המרכז וירושלים -יהודה פוזנר
דבר רכז מזכיר -ירון חי
דבר יו"ר בית הדין -צביקה לייבוביץ .

אישור פרוטוקול – מישיבה מתאריך  02/03/2015מס'  -1התקבל פה אחד.
מישיבה מתאריך  01/04/2015מס'  -2התקבל פה אחד.
מישיבה מתאריך  17/06/2015מס'  -4התקבל פה אחד.
עדכון בנושאים כלליים ,יו"ר הארגון ,מר שחר הכהן


כולנו נבחרנו בבחירות האחרונות להוביל את הארגון .מבחינתי ברגע שנגמרו הבחירות
כולנו שווים .המטרה שתשעת חברי ההנהלה שנבחרו ,יובילו את הארגון לתקופה טובה
יותר של עשייה ,גדילה וצמיחה .לצערי בחודש האחרון אני מתעסק ב"שטויות" והדבר
מוריד מהפעילות של הארגון .כל בעיה שתהיה בהנהלה לטוב ולרע ,אני אעמוד מאחוריה.
לכולנו אותה מטרה ,בסופו של דבר בעוד שלוש שנים כולנו נעמוד על אותה במה ונגיד מה
עשינו.



ימי עיון-בשורות טובות ,בתקופה האחרונה עד ה 20.7-קיימנו חמישה ימי עיון .רוב ימי
העיון התקיימו במרכז גישות .ממוצע המשתתפים בימי העיון הינו  25איש.



קורסים -ירון וחיים ויין -פותחים קורס מדריך מוסמך במתכונת של ערב במחיר הכי
נמוך בשוק  .₪1,500מר צבי ברק התחייב לקשר בינינו לבין גופים שהוא עובד איתם
בפרסום הקורס.



השתלמות ענפית בחשמל ואלקטרוניקה – פרופ' יצחק הכהן פועל להוצאת השתלמות
ענפית בחשמל ואלקטרוניקה .עד היום לא הצליחו לפתוח את ההשתלמות מכוון שלא היו
נרשמים הפעם האחרונה שיצא לפועל היה לפני כמה שנים טובות.



קורס אירועים המונים -הקורס נותן תשעה ימי כשירות ,קיימת בקשה לפתוח את הקורס
שוב .בניית הקורס קשה מכוון שקיימים הרבה תיאומים לפני הקורס ובמהלכו ודרוש
שיתוף של כל הגורמים .חיים חג'ג' התנדב להרים את הקורס ויהודה פוזנר התנדב לעזור.
הקורס הקודם מנה  42חברים ,בשעות  .14:00-19:00עלות הקורס הייתה .₪ 2,400



מסמך שהוצא ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  -קיום פגישה דחופה עם
יהודה פוזנר ועוד שני רכזים ,לקיים שתי פגישות מהירות ולהוציא חוות דעת על המסמך.



המוסד לבטיחות -השבוע הגיע למקום העבודה של דן יעקבי ,דורון רמתי ,מנהל מחוז תל
אביב של המוסד לבטיחות .דורון הסביר למנהל המפעל כי הממונה בחברתו הוא על תקן
יועץ והמוסד לבטיחות יצא בפיילוט חדש שכל ההדרכות וההסמכות במפעל יהיו ללא
עלות מהמוסד לבטיחות ועל כן אין צורך למפעל בממונה בטיחות חיצוני .זו לא הפעם
הראשונה שמתרחש אירוע כזה .נעשתה פנייה של איגוד לשכות המסחר למבקר המדינה
לביצוע בדיקה על התנהלות המוסד וקיום ניגוד האינטרסים של המוסד לבטיחות וממוני
הבטיחות.
יהודה פוזנר ואני נכין טיוטת התייחסות .לפני שנה וחצי  -שנתיים המוסד התחיל לתת
מדריך שהוא גם ממונה בטיחות ,כפיילוט ,הנושא נפל כי ההנהלה פעלה לעצירתו .צריך
לעצור את זה בזמן ,ולהוציא מכתב למבקר המדינה.



ועדת ,ישיבות חיצוניות  -חברי הנהלה ,רכזים וחברי מוסדות אינם רשאים להשתתף
ולייצג את הארגון בלי אישור או ידיעה של הנהלת הארגון .אסור שייווצר מצב שאדם
הולך לייצג את הארגון ללא אישור ובלי קווים מנחים .השתתפות של נציגי הארגון
דעת הנהלת הארגון בוועדות.
בוועדות מאפשר לנו להציף את
אני חושב שאנחנו חייבים לדחוף את עצמנו לכל וועדה שרק נפתחת כי קודם כל תפקידו
לייצג את ממוני הבטיחות במדינת ישראל בכל הקשור לתפקידם.



בני שגיב ממליץ שבוועדות שהארגון משתתף יקבע התפקיד המייצג את הארגון ולא חבר
ההנהלה המייצג.



לפני שבועיים קיימנו אריה כהן ,צביקה לייבוביץ ואני פגישה עם אריק שמילוביץ וראש
מנהל הבטיחות בצה"ל ,בנושא חבירת ממוני הבטיחות בצה"ל לארגון הממונים על
הבטיחות בישראל .הם מוכנים לשלם את דמי החברות לארגון .הם מתחייבים לשלוח
מספר אנשים לקורסים  /ימי עיון שלנו .ממונה הבטיחות בצה"ל לא יכנסו להנהלה,
במידה ואדם פרטי יהיה מעוניין להיכנס להנהלה יבצע רישום באופן פרטי .מטרת

ההצטרפות של ממוני הבטיחות בצה"ל זה שימוש בשירותי הארגון .התהליך יעבור
לאישור ההנהלה.


תא רשויות המקומיות  -נחתם הסכם להקמת תא של ממונה בטיחות ברשויות
המקומיות ( 40ממונים) ,חתמו על ההסכם חמישה אנשים.



ניהול תקין – הארגון נמצא כבר בחודש יולי ללא אישור תקין לשנת  .2015הגענו למצב
הזה מכיוון שהאישור עוסק בפעילות העמותה בשנת  2013ומכיוון שלא כל הטפסים
נחתמו ע"י ההנהלה הקודמת אנחנו עדיין תקועים .חתימה על טופס סעיף  46כמעט נפלה
בין הכיסאות אך בזכות ערנות של נופר הספקנו להגיש את הטפסים בזמן .עד חודש
אוגוסט אנחנו חייבים לקבל אישור ניהול תקין ל.2015-

 קרן מנוף  -גורמים בהנהלה ובעלי תפקידים פונים למשרד ומבקשים לבצע כל מיני
פעולות על דעת עצמם מבלי לעדכן את הגורמים הרלוונטיים .הפעם יצאה חשבונית קבלה
על סך  ₪340,000על תאריך עתידי כשכסף טרם הגיע .הדבר יכול לגרום לפסילת ספר
חשבונות .בשורה התחתונה חובה להעביר את הדברים דרך הצינורות המקובלים.
דבר גזבר הארגון ,מר דניאל כהן


ביוני צירפנו  30חברים ,נכון להיום צירפנו חמישה חברים זו ירידה קטנה לעומת חודש
מאי.



פתחנו חשבון בנק חדש בבנק הפועלים .תקווה להעביר את כל הכספים.



חייבים להמשיך לעבוד קשה ליצירת ימי עיון.

דבר יו"ר ועדת הדרכה ,מר חיים ויין


כל חבר הנהלה חייב לשאת תפקיד .לא צריך להעמיס על חבר אחד מספר תיקים ,וחבר
אחר לא יקבל אף תפקיד .כל אחד ייקח תפקיד ,ניתן להפיל תפקיד על הרכזים .מבקש
להעלות את הנושא להצבעה .ההצבעה תתבצע בפגישה הבאה.
שחר :דן נבחר בצורה דמוקרטית ,הוא החליט להתמודד על תפקיד הסגן .כשהוצע לו
תפקיד אחר הוא לא היה מעוניין .אני ממליץ לפנות אל דן ולתת לו הזדמנות לקחת על
עצמו תפקיד בהנהלה כי הוא יכול לתרום משמעותית .בנוסף אני ממליץ להוסיף בתקנון
שכל חבר הנהלה מחוייב לשאת בתפקיד.



חברות לשירותי בטיחות  -מגיעים ממלא חברות טלפונים ומיילים .מציע לא לתת לזה
כתף .לענות שאנחנו מערכת בפני עצמה ושאנחנו לא מעוניינים.



הסמכה.

צריך

לקבוע

סבב

נוסף

להכשרת

בוחנים

לוועדות

שחר :מציע לבצע שני סבבים אחד בדרום ואחד בצפון מכוון שהמפקחים שונים ולכל
אחד מהם דגשים שונים.
יהודה :רוצה להסמיך את כולם ,ממליץ להוציא זימון מראש.
 -22-23/7צפון
 – 5/6/15דרום



להפסיק להדפיס את הפרוטוקול –עבר פה אחד

דבר יו"ר ועדה מקצועית ,אזור המרכז וירושלים ,מר יהודה פוזנר


ממליץ שחברי ההנהלה יפגשו במסגרת חברתית ,ערב גיבוש ,אני מתנדב להיות ראשון.



שקיפות פעילות הארגון -לא מעוניינים להסתיר דברים אין ממה להתבייש .להזכיר,
להציג אנשים בשם ,בתמונה שאנשים ידעו מי הם בעלי התפקיד בארגון כמו כרטיסי
החבר שנושאים תפקיד בארגון.



לעלות שוב להצבעה :כלל בעלי התפקידים שיש להם ייצוג של הארגון צריכים להיות
שקופים מיו"ר ועד המזכירה.
שחר :כל בעלי התפקידים נמצאים באתר ,לא תפורסם רשימת הבוחנים.



מבקש את רשימת הבוחנים לחברי ההנהלה.



בעלי תפקידים  -מופתע לגלות מינויים חדשים ,מבורכים ,כגון רכזים שונים .בעד
שאנשים באים ותורמים ,אבל הדברים צריכים להיות שקופים .צריך לדעת מי ,מתי וכו'.
לא יכול להיות שאנשים ממלאים תפקיד מבלי אישור ההנהלה .הייתה החלטת הנהלה
להגביל את מספר הרכזים ושיו"ר האזור ממליץ בפני ההנהלה על הרכזים.
*הועלתה שאלה האם ההנהלה צריכה לאשר רכזים שלא הוחלפו.
לא כתוב בתקנון שיש לאשר מחדש.
שחר :כרגע בצפון יש שלושה רכזים :אשר מדלסי ,יעקב ויסמן ואלי מנור .שאלתיאל
קיבל אותם בירושה וניהל איתם פגישה לכן לא אושרו שוב בפני ההנהלה החדשה.



הקמת תא מקצועי של בודקי מוסדות חינוך  -יו"ר התא יהיה מאיר זיייפלד.
שחר :העברתי את הטפסים למאיר ,מחכה לתשובה ממנו.

דבר סגן יו"ר ,מר חיים חג'ג'
נושאים להצבעה בישיבה הבאה:


חוזה לייעוץ בנושא שיווק ופרסום  -בחור שעובד עם חברת טבע .יש הצעה מוכנה ,הסכם
מוכן יעביר אותו לחברי ההנהלה .קיימת הצעה אחת ,ההצעה היא לא בסכומים גבוהים.





בעקבות התנהלות הארגון  -סיוע מיהודה אביצור .יהודה מוכן לייעץ להנהלה .החשיבה
הינה ייעוץ פר פגישה ולא משהו גלובלי .יעביר הצעה מסודרת לאחר שהיו"ר והגזבר יראו
את ההצעה.



עיתון  -העיתון לא יצא יש מאין .מעוניין להוציא את העיתון בראש השנה .ישמח לקבל
כתבות שעשיות לעניין.

ימי עיון  -פגש את אשר ,עקב ביטול יום העיון בצפון .אשר הודיע שאם היה יודע שהיום בוטל
עקב מספר משתתפים נמוך היה מגייס משתתפים.
תקשורת -חניכה לרכזים ,מה תפקידם.

דבר רכז מזכיר ,מר ירון חי



ים המלח דניאל  -1,990עבר פה אחד
יום

עיון

בבטיחות

ואיכות

סביבה

ביום

שישי

בסמינר.

שחר :לבדוק עם קיבוץ קליה אולי יתנו לנו להשתמש במתקנים שלהם.


תערכוה בגרמניה :מסלול :הולנד ,בלגיה וגרמניה .קיימת אופציה לשני מסלולים.
שחר :בוב פרסם שהוא מארגן מסלול ל 5-ימים לאותה תערוכה .חייבים לצאת
בפרסום.
מדובר על מסלול של  10ימים ו 9-לילות
מחירים
 1,365אירו
 1,670אירו
 1,320אירו
תוספת לארגון  100דולר -התקבל פה אחד

דברי יו"ר הבית הדין ,מר צביקה לייבוביץ


בפגישה הקודמת ביקש התייחסות לתקנון .האנשים שהתייחסו :מאיר ,אלי גבר וחיים.
התקנון יופץ שנית ותינתן מסגרת התייחסות של שבועיים.



יש חבר חדש בבית הדין מס'  12אליעזר מרדכי

סבב התייחסות
דבר רכז ועדת פרסום ,מר אילן מנדלסון


ביקורת בונה כמנהל איכות וכחבר הנהלה .אחד הדברים שניתן לראות שקיימת בעיה
במצב של תרבות ארגונית ,אין מנהל וולונטרי וכו' .לא נראה טוב שמגבילים אנשים בזמן.



שקיפות  -שאומרים משהו להגיד שמות ,אין מה להתבייש לספר ,לדון בתרבות ,לכבד
אחד את השני.



לא לשים רגלים לכל פעילות ,להתאגד סביב היו"ר כי אחרת אין לנו כלום.



רכזים  -לתמוך בפעולותיהם .כל אדם שמעוניין לתרום לארגון זה מבורך .זה מצוין שיש
הרבה רכזים ,לא להגביל אותם בזמן דיבור.



בעלי תפקידים -עזבו תפקיד ,אגו .חבר הנהלה זה מספיק מכובד .הפעילות זה הכי חשוב.

דבר רכז אזור דרום ,מר משה בונבידה


הגשנו תוכנית עבודה של מחוז דרום .לא נפנה לגומרים בלי אישור של הארגון.
 .1לגייס את כל הממונים בדרום

השיטה :פגישות עבודה עם מועצה נאות חובב ,מנהלי עבודה במחוז דרום ,מפעלי תעשייה,
מוסדות לבטיחות.
 .2ימי עיון וסיורים שיוכרו כימי כשירות (במפעלי ים המלח ,סיור לחומרים מסוכנים)
 .3יום בטיחות בדרכים -בשיתוף יו"ר העמותה אור ירוק -.יהודה פוזנר לא ממליץ מכוון
שאנחנו ארגון של בטיחות בעבודה ולא בתחבורה ואנחנו לא רוצים להתחרות בהם.
שחר :לבנות יום בשיתוף פעולה חצי אנחנו וחצי הם.
דבר מזכיר ,מר אריה כהן
להוציא בראש השנה איגרת ברכה לממונים  +דיסק און קי עם מצגת הארגון
יעלה להצבעה בישיבה הבאה :מתנה לראש השנה מחברת עם שמות בעלי התפקידים
לצורך פרסום או דיסק און קי עם המצגת


ישיבת הנהלה הבאה  -יום רביעי  5באוגוסט  ,2015שעה  - 17:00במשכננו "מרכז גישות"
– רחוב כישור  ,2א.ת .רחובות

רשמה :נופר גאלי  -מזכירת משרד הארגון

