יום ראשון  28יוני 2015
יום ראשון י"א תמוז תשע"ה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  3מאי 2015
מתאריך – 1/4/2015
חברי ההנהלה :שחר הכהן ,חיים חג'ג' ,אריה כהן ,דניאל כהן,יהודה פוזנר ,בני שגיב ,דן יעקב,
חיים ויין
נעדרים :שאלתיאל צברי
משתתפים :יצחק הכהן ,צביקה לייבוביץ ,אהרון לופט ,דוד כץ ,דוד פייג ,מאיר זייפלד.
אורחים :מאיר סאיג ,יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות.
מזכירות :יעל לונצר
מיקום ומועד הישיבה:
יום רביעי  13במאי  ,2015שעה  - 17.00במשכננו "מרכז גישות" – רחוב כישור  ,2א.ת .רחובות
נושאי הישיבה:
 אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס' .2
 עדכון בנושאים כלליים -שחר הכהן.
 אישור נהלי עבודה לשנת  – 2015שחר הכהן.
 הצגת יעדי חברי ההנהלה לשנת  -2015חברי ההנהלה
 מינוי רכזים לשנת  -2015שחר הכהן
 עדכון גזבר– דני כהן.
 דבר יו"ר ועדת ביקורת -יצחק הכהן.
 דבר יו"ר בית הדין -צביקה לייבוביץ.
 סבב התייחסויות
אישור פרוטוקול – מישיבה מתאריך  1/4/15מס' 2
עדכון בנושאים כלליים ,יו"ר הארגון ,מר שחר הכהן
 השתלמות גז -במהלך החודשים האחרונים פעלנו בניסיונות לקיים שיתוף פעולה עם אחת
המכללות המאושרות הקיימות בשוק ,ההצעה הטובה ביותר הגיעה ממכללת רופין ,אשר גם
היא מלכ"ר ,ההצעה הינה מחיר לחברי הארגון .₪1900 ,הארגון מקבל  ₪200על כל משתתף
בקורס .נכון לגבי אתמול בשלושת הקורסים יש בערך  13איש בכל אחד .תאריכי הפתיחה
הם :באר שבע ,27.5.15 -צפון – טרם נסגר תאריך וגישות ב .21.5.15 -קבלנו הצעות מכל מיני
כיוונים לגבי השת"פ לקורס גז כגון פז גז וכו' אך לבסוף נסגר עם רופין.
חיים ויין -ע"פ מה ששמעתי קיימת הסתייגות של משרד התמ"ת שטוען שקורס הגז אינו כדי
להסמיך ממונה גז.
 הצטרפות חברים -הארגון חוגג יובל להווסדות .אנחנו רוצים לצאת במבצע מיוחד והוא:
 - ₪ 300חברות  -₪ 500 ,2015-2016חברות  -₪ 700 ,2015-2017חברות  ,2015-2018המבצע
יהיה כרגע עד אוגוסט .2015
הצבעה :התקבל פה אחד.
באחריות בני לפנות למוסדות הגדולים כדי לגייס חברים .כיום יש הנחה לחברות אשר
מצרפות מספר ממונים ביחד ,ההנחות הללו יתווספו להנחות החדשות ונכין להם מחירים
חדשים ,בני מציע בתקופת המבצע לתת לאלה שכבר שילמו לשלם על שנה נוספת בהתאם
למבצע הנוכחי.
באחריות חיים חג'ג' לדאוג לפרסום המבצע בכל האמצעים האפשריים.















עדכון מהמשרד – עדי המזכירה עזבה אותנו לשמירת הריון בהפתעה ,לצערנו לא התקיימה
חפיפה מסודרת על כלל הנושאים ולכן הייתה בעיה במשרד .אני ואריה מודעים לזה ופועלים
בנושא במהירות האפשרית.
לידיעתכם לאחר חופשת שבועות תתחיל את תפקידה מזכירה נוספת במשרד.
חובות לארגון  -כל ממונה שלא ישלם את ההתחייבות הכספית שלו לארגון לא יקבל את
אישור הכשירות בסוף יום העיון .כמו כן במידה ולא שילם שלושה חודשים לאחר קיום יום
העיון יקבל מכתב התראה על חוב חתום בידי יו"ר הארגון והגזבר.
במידה ולאחר חודשיים מיום מכתב זה יקבל מכתב התראה לפני התחלת הליכים משפטיים
מהיועצת המשפטית של הארגון.
לידיעתכם הבעיה הגדולה של החובות לארגון היא בארגונים גדולים שמבקשים לצרף את
הממונים אצלם באמצעות חשבונית ולא מעבירים את התשלום.
וועדות הסמכה – בהסכמה עם חיים ויין ,קבענו שנבצע פה הסמכה לכלל חברי ההנהלה,
מוסדות העמותה ולרכזים שיצאו לוועדות הסמכה .באחריות חיים ויין ויעל ליידע את חברי
ההנהלה ולתאם מועד להסמכה.
את כל הזימונים לוועדות ההסמכה יש לבצע דרך המשרד.
הרצאות בקורס הממונים  -זאת בעצם הפעם הראשונה שממונה בטיחות שומע על הארגון.
יש מכללות שבעצם מזמינות אותנו למכור את הארגון וזאת נקודת המפתח שלנו ויש מכללות
שמעבירות את ההרצאה הזו לבד .ראשית יש לוודא כי כל המכללות מערבות אותנו ומזמינות
אותנו לבצע את ההרצאה ,באחריות יעל בשיתוף חיים ויין.
באחריות חיין ויין לעדכן את במצגת הקיימת ולהעביר לכל חברי ההנהלה כולל הרכזים לצורך
אחידות.
הסתדרות  -הייתה לי פגישה עם מ"מ יו"ר ההסתדרות ,מר כוכבי ,בגלל הרצון לדחוף את
נושא הצטרפות הארגון כאיגוד מקצועי בהסתדרות קדימה .מ"מ יו"ר ההסתדרות קיבל את
המנדט לטפל בנושא מיו"ר ההסתדרות.
הצגתי לכל הנוכחים בפגישה את היעדים שלנו כארגון ,מדיניות וכו' והכנו להם ספר ב3
עותקים אשר כולל את כל המידע על ארגון הממונים על הבטיחות בישראל .מ"מ יו"ר
ההסתדרות הביע את רצון ההסתדרות שנהיה חברים אך השאלה היא באיזה מתכונת.
ההסתדרות מוכנה לחתום אתנו על הצטרפות במתכונת של וועד עובדים אך אני לא מוכן
לקבל את זה ואנחנו נשארים עם הדרישה המקורית שלנו שהיא להיות איגוד מקצועי לכל
דבר .הסברנו להם את הפוטנציאל אך והם אמרו שישקלו את הנושא ויעבירו אותו לידיעתם
יו"ר ההסתדרות.
הוקמה אגודה חדשה של מהנדסי בטיחות בראשות מר יורם אלעזרי ומשה שבת.
המועצה הלאומית לבריאות העובד  -מנוהלת ע"י משרד הבריאות קיימה ישיבה לכל מה
שקשור להתעמרות בעבודה בין מנהלים לעובדים אשלח לכולכם עם הפרוטוקול את סיכום
הישיבה .אנחנו מיוצגים בוועדה באמצעות  2נציגים ,אנוכי ויו"ר תא הגיהותנים בארגון.
נהלי עבודה  - 2015אני חושב שזה חשוב מאוד להתנהלות ולשקיפות שלנו כהנהלה ולכן אני
מבקש מכל אחד מכם לעבור על הנהלים שרלוונטיים אליו ולהכין טיוטה לאישור לישיבה
הבאה .בהדרכה לא ראיתי שקיים נוהל ובאחריות חיים ויין לנסח נוהל בנושא זה.
צביקה הודיע שעבר על כל הנהלים ורשם הערות ,הוא מתנדב להפיץ את הנהלים שהוא הכין
להתייחסות.







סקר שביעות רצון  -מסתבר ששלוש שנים לא הועבר סקר שביעות רצון לחברים בארגון .אנו
צריכים לדעת האם חברי הארגון מרוצים או לא .בהמשך השנה ולאחר שנתיישר נעביר סקר
שביעות רצון.
לידיעתכם התקבלו מספר תלונות של חברי ארגון בחלקם טיפלתי אישית ובחלקם טיפל יו"ר
וועדת חברים ,בני שגיב .כל התלונות שהתקבלו מדברות על התנהלות של המשרד וכן נגישות
של חברי ההנהלה הקודמת.
המוסד לבטיחות ולגהות  -כולנו יודעים שבישיבה שאליה הגיע מר דניאל חדד לפני כשלוש
שנים וקצת נותקו היחסים עם המוסד לבטיחות וגיהות .לצורך התחלת תהליך השיקום
קיימנו ישיבה עם מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות הנוכחי ,מר ישראל שרייבמן ,והוא הציג
את החזון שלו ואנחנו הצגנו את האני מאמין של הארגון .התחלנו בתהליך לקבל את הכסף
שמגיע לארגון כמדי שנה .בספר התקציב של ביטוח לאומי נכתב שמגיע לנו  28אלף  ₪בשנה.
נכון להיום הכסף לא הועבר כבר שלוש שנים .ישראל הודיע לנו שהוא יודע על כך ואומר כי
יעביר לארגון את הכסף של השנה בלבד רק בתנאי שהארגון "יבזבז" את הכסף במוסד
לבטיחות וגיהות .אני והיועצת המשפטית של הארגון נכין מכתב על כך שהארגון מתכנן כנס
שהעלות שלו עולה על  28אלף  ₪ושהוא לאו דווקא קשור למוסד לבטיחות ולגהות ולאחר
שנקבל סירוב מישראל נוכל לפנות לביטוח לאומי .עד היום לא נעשתה פנייה לביטוח לאומי.
אני בתהליך לקבוע פגישה עם יו"ר איגוד התעשיינים מר זאב פוטרמן שהוא חבר כבוד בארגון
הממונים במטרה לרתום אותו אלינו בכל הקשור למוסד לבטיחות ולגיהות .זאב הביע נכונות
בקדנציה הקודמת לעזור להנהלה להעלות את תקציב הארגון ל 73 -אלף ₪בשנה.
הצגת יעדי חברי ההנהלה -דיברנו בישיבות מס'  1ו 2 -ודחינו את זה להיום ,בתקנון רשום
שאחת לרבעון צריך לפרסם עמידה ביעדים .אנחנו עומדים לסיים את הרבעון הראשון שלנו
כהנהלה ואני מצפה שעד הישיבה הבאה כולם ינסחו את יעדיהם ויציגו אותם בישיבה
הקרובה.

מינוי רכזים לקדנציה הקרובה
בישיבה הקודמת היו דיונים בנושא מספר הרכזים בכל וועדה מקצועית ו/או אזורית.
אני אומר שמבחינה תקציבית הרכזים עולים כסף לארגון ולכן אני חושב שכמו בתקנון הקודם צריך
להגביל את כמות הרכזים ל 3 -רכזים לכל וועדה ורק הם יקבלו את התנאים שמגיעים לרכז פעיל –
ימי עיון ,הובלת קורסים ,כניסה כנס שנתי בחינם .בחישוב גס יהיו  30רכזים במקסימום.
אני אעבור על כל ההצעות החל מההצעה הגבוהה ביותר עד ההצעה הנמוכה ביותר.
הצבעה -אופציה א' -מינוי  6רכזים –  3בעד 6 ,נגד
אופציה ב' -מינוי  4רכזים –  2בעד 7 ,נגד
אופציה ג' -מינוי  3רכזים –  7בעד 2 ,נגד – נבחר ברוב קולות
הצגת סמינר ומשלחת לחו"ל ,מר ירון חי
 ים המלח  -הסמינר ייצא בתחילת ספטמבר.
הצבעה – התקבל פה אחד.
עומדות לפנינו  3אופציות :האם לסבסד הנחה לחברי ארגון  /לא להרוויח ולא לסבסד /
להרוויח  ₪200על כל חדר כמו שהיה בהנהלה הקודמת?
הצבעה -הוחלט פה אחד –  ₪200על כל חדר של חבר ארגון.
 גרמניה  -מסלולים  21/10-29/10והמחירים הם בין  $1500ל.$1690-
עוד אין מסלול סופי ,קיבלתי הצעות ממספר סוכנויות.
שחר -יש לציין שהכסף מהסמינרים ישמש לשיפורים ושדרוגים של הסמינר ומה שנשאר לאחר
הכנס יכנס לקופת הארגון.

המשך מינוי רכזים לקדנציה הקרובה
 רכזי הדרכה -מאיר זייפלד ,יעקב מצרי  -התקבלו פה אחד.
 רכזים של אריה כהן ,מזכיר -ירון חי ,אילן סימן טוב  -התקבלו פה אחד.
 רכזי ועדת פרסום -לירן קוזיאק ,אילן מנדלסון  -התקבלו פה אחד.
 רכזים של דניאל כהן ,גזבר -יעקב ברנשטיין  -התקבל פה אחד.
 רכזי וועדה מקצועית -אולגה צ'יקישבה ,לימור חושן ,נורית הירשל ,עומר הירשל-
התקבלו פה אחד.
 רכזי אזור מרכז  -כפיר נגב ,ששון חיים ,אייל ארגיל  -התקבלו פה אחד.
 רכזי אזור דרום  -יוסי קרונמן ,חיים פיטוסי ,משה בונבידה  -התקבלו פה אחד.
 רכזי וועדת חברים  -עופר רוזנר ,משה דנה ,צבי קובני  -התקבלו פה אחד.
דבר גזבר הארגון ,מר דניאל כהן
 חייבים לארגון בין השנים  -2012-2014מכתבים ישלחו לחייבים.
כרגע בקופת הארגון יש כ 220-אלף .₪
דבר יו"ר וועדת ביקורת ,מר יצחק הכהן
אין לוועדה מה להוסיף כרגע.
דברי יו"ר הבית הדין ,מר צביקה לייבוביץ
 בהמשך למה שאמרתי מקודם עברתי על הנהלים ,קראתי אותם ואני אעביר להפצה.
 מר אליהו גבר הודיע על התפטרותו ולכן אנחנו מבקשים משחר לפנות למס'  14ברשימת
הבחריה להנהלת הארגון לצורך הוספתו לבית הדין במידה והינו מעוניין להמשיך הלאה
ע"פ התקנון.
 תיקון התקנון  -בשביל לתקן את התקנון ברצוני לבנות וועדה שתתמקד בנושא.
חברי הוועדה שברצוני תאשרו הם :מר יהודה אביצור ,מר דוד פייג ,גב' טלי שקד ופרופ'
יצחק הכהן.
הצבעה -התקבל פה אחד
סבב התייחסויות
יו"ר ועדה מקצועית ואזור מרכז וירושלים ,מר יהודה פוזנר
 מבקש לאשר החלטה עקרונית להקים תא לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
הצבעה  -התקבל פה אחד.
 האתר לא מעודכן ,מבקש לעדכן את האתר של ארגון הממונים  -בעלי תפקידים ורכזים
 שלחתי מייל להעלות להחלטה סדר דוברים .במייל כתבתי מה הסדר שאני ממליץ.
 שת"פ עם גישות -התקיימה פגישת עבודה ביני לבין נציגי מרכז גישות וסיכמנו על
אפשרויות לשיתופי פעולה מבקש אישור של ההנהלה לצורך התחלת השת"פ (נמסרו לחברי
ההנהלה דוגמאות לימי עיון שניתן לבצע)
הצבעה -התקבל פה אחד
האחריות להמשך הטיפול מול מרכז גישות עוברת לחיים ויין ,יו"ר ועדת הדרכה והפרסום
לחיים חג'ג ,יו"ר ועדת פרסום ,שיווק ויחסי ציבור.



מועצה לאומית לבריאות העובד -יש לנו תא גהותיים .ברמת הידיעה במידה ומתקיימות
פניות לארגון כגון הפנייה הבקשה שהועברה ע"י המועצה לבריאות העובד אבקש ליידע
את כלל חברי ההנהלה כי גם אצלנו קיים ידע מקצועי רב בנושאים השונים.



מבקש אישור למנות את זהבה נזרי כנציגת ארגון הממונים בוועדה מקצועית למתח חי.
הצבעה -התקבל פה אחד.

מזכיר הארגון ,מר אריה כהן
במהלך השבוע האחרון הובע לידיעתי כי נעשו פניות למשרד ונלקח חומר מהמשרד ללא אישורי
ו/או ידיעתי ,אני מבקש שכל פנייה למשרד בנושא מקצועי תעבור קודם כל דרכי.
יו"ר ועדת הדרכה ,מר חיים ויין
 אני ממליץ לפתוח וואטסאפ לחברי ההנהלה.
 חבר ההנהלה ,דן יעקבי הביע את הסכמתו לעזור לוועדת הדרכה.
 אני ממליץ שכל אחד לא יכנס בנעליו של השני ,אנחנו רק פוגעים בתפקוד ולא עוזרים.
 אני אוציא תכנית שנתית של הדרכה.
מר מאיר סאיג
היו פניות מטעם יו"ר הארגון הנבחר ,שחר הכהן ,יו"ר הארגון היוצא ,יהודה אביצור ,ומחיים חג'ג.
קבעתי פגישה עם שחר הכהן שהתקיימה ב .26.3.15 -סיכמנו רשימה של דברים ברמה הדקלרטיבית
שהיו מקובלים עליו .אני מודה לשחר על ההזדמנות שנתן לי לבוא לכאן .טיוטה להסכם בין הפורום
לארגון הממונים הוגש ליועצת המשפטית טלי שקד ואנחנו מחכים לחתימות ,דרושות  5חתימות
לאישור ההסכם .דבר נוסף הוא שאנו ממתינים לקבל משחר הודעה לגבי דמי חבר מופחתים לחברי
הפורום .כמו כן ביקשנו ליצור לינקים בין האתרים של הארגון לפורום שלנו.
חבר הנהלה ,מר דן יעקבי
 אני מצפה לשיתוף פעולה ומחזיק הרבה ידע .הייתי גזבר וחבר בהרבה וועדות.
 נושא הפרוטוקול -הפרוטוקולים באתר לא מעודכנים אני מבקש שיעלה לאתר בהקדם.
אנחנו צריכים להראות שהארגון פועל ועושה.
ס.יו"ר הארגון ויו"ר ועדת פרסום ,שיווק ויחסי ציבור
ישנם הוצאות שוטפות של הארגון וכולנו יודעים שבלי הכנסות נגיע לפשיטת רגל .האפשרויות
שעומדות לפנינו לגיוס כסף לארגון הם ימי עיון ,פרסומים וגיוס חברים .אני שיניתי את נוהל
הפרסום הקיים .אני מזמין את כולכם להסתכל באתר ,המחירים מופיעים שם .מדובר על חבילת
פרסום משולבת בעלות של  .₪3000בנושא ימי העיון ,ישנם חברות שכולנו מכירים ,צריך לעניין
אותם בשיתופי פעולה איתנו מכל סוג .ישנם מקומות לקיום ימי העיון שעבדו איתם בהנהלה
הקודמת שבהם אפשר לקיים ימי עיון .צריך שהריכוז של הדברים יהיה אצל המזכירות במשרד.

רכז הדרכה ,מר מאיר זייפלד
בזמן האחרון הייתי בהרבה ימי עיון ,אני משתדל לתרום הרבה לארגון ,כמה שאני יכול בכדי
שהארגון יגיע לאן שאנחנו שואפים .אני חושב שאם מגיעות תלונות אז זה נוגע לכולנו כארגון וכולנו
לא בסדר .במכללת אתגר מתקיימת שגרה לא תקינה שבה מנהל המכללה אומר לפני ועדת ההסמכה
על מה לשאול ועל מה לא ,וזה חמור מאוד ולא תקין; לגבי שאר המכללות ,אני חושב שעם חלק
מהמכללות אנחנו כן עובדים ועם חלק לא ,רק בגלל אינטרסים .לדעתי נדחו כל מיני מכללות
מסיבות של אינטרסים.
שחר – כל מה שהיה בהנהלות הקודמות לא נוגע אלינו ,אנחנו מתחילים דף חדש אם כל מי שמעוניין
תוך רצון לשיתוף פעולה פורה והדדי.
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