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מתאריך 24/4/2013 -
נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין , ,אילן מנדלסון ,חיים ויין ,ויליאם בן משה ,אהרון לופט ,משה פרנקל.
נעדרים;
משתתפים:

מוטי קרוטמן ,קדמאני קאסם .
יעקב הכהן – יו"ר ועדת הבקורת ,שחר הכהן – רכז תרבות ואירועים ,חיים חג'ג' – רכז מרכז ,אלי גבר -
יו"ר בית הדין ,אורחים – עו"ד שרית שרף ,גדי בן איבגי ,מאיר זייפלד – עוזר ליו"ר ועדת הדרכה ,אריק עבדתי.

מקום המפגש – אולם ישיבות מפלגת העבודה ,רחוב ז'בוטינסקי  19ראשל"צ.
הנושאים;
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 – 2.5.2013ועידה – חלוקת משימות לוועידה לחברי הנהלה.



דיון בנושא התקנון – שינויים לפני אחרונים.



האסיפה הכללית של העמותה שלנו – יוני  ,2013הקמת צוות חשיבה ותכנון.



הקמת תא מקצועי בארגון הממונים – תא גהותנים ,הסכם חתום.



הסכם הגנה משפטית כוללת – עו"ד שרית שרף הוזמנה להציג להנהלה.



בטיחות באירועים המוניים – מעקב.



עלון בטיחותון מס'  – 1תגובות והתייחסות.



ד"ר יוסי טוביאנה – הצגת שי לממוני בטיחות וקידום שת"פ עם הנהלת הארגון.



סיכום – כספי סמינר מקצועי אילת.



חוברת שאלות לחברי הנהלה ורכזים  -וועדת הסמכה.



סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים – יו"ר הארגון



דיון בנושא השתתפות רכזים וחברי הנהלה בישיבות הנהלה ובימי עיון – רענון נוהל.



דיווח הרשמה לשנת  – 2013אילן מנדלסון.



סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון – חיים ויין.



דיווח דו"ח כספי – יעקב ברנשטיין.



יישום מעבר משרד – הגדרת מוביל משימה ולוחות זמנים.



דבר ועדת הביקורת – דו"ח ועדת ביקורת.



סבב התייחסויות ושונות )ככל שיאפשר הזמן(.
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ישיבת הנהלה:
 פרוטוקול ישיבה מס'  20ישיבה מתאריך  - 2013 2 ,20/2/2013אושר פה אחד.כנס הארגון במלון לאונרדו קלאב – אילת – סיכום והפקת לקחים.
 הוחלט לשלוח מכתב תלונה למנכ"ל מלון ליאונרדו קלאב אילת ,על אי עמידה בפעילויות בהם התחייבהמלון ,נשלח מכתב ,טרם נתקבל התייחסות ,ישלח תזכורת.
 הכנס השנתי של הארגון בגני התערוכה בתאריך  2/5/2013עם חברת שטיר ,נכון להיום נרשמו כ 380 -חבריםלמרות שהוקצו לנו  300מקומות .הקליטה תתבצע ע"י דיילות חברת שטיר ,אישורי כשירות יחולקו בסוף היום,
– חברי הנהלה יגיעו עם מכנסים כהים שחור  /כחול )לא ג'ינס( ויקבלו חולצה לבנה עם הדפסת סמל הארגון ועניבה,
לייצוג הולם וע"מ לאפשר זיהוי קל ,מסייעים ביום הכנס  -יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין ,אילן מנדלסון ,ויליאם
בן משה ,גדי בן איבגי ,צלם  -יעקב עבדתי.
 בשלושת ימי הכנסים בגני התערוכה יאיישו את הדוכן –  30/4עדנה 1/5 ,מאיר זייפלד 2/5 ,עדנה. מנכ"ל האיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה עו"ד ניסן קורן ,יברך בכנס ויודיע כי החלו ההכנות לצרוף הארגוןלאיגוד המקצועי בהסתדרות החדשה.
 עדכון התקנון הושלם והופץ להערות לחברי הנהלה ,ועדת בקורת ובית הדין ,לא היו הערות התקנון יועלהלהתייחסות לאתר הארגון ויובא לאישור האסיפה הכללית בחודש יוני .התקנון וכלל העדכונים אושרו ע"י הנהלת
הארגון פה אחד.
 האסיפה הכללית תתקיים השנה במרכז "נא לגעת" בנמל תל אביב במחצית יוני ,במסגרת כנס נגישות ארצי,אולם מאובזר עם מערכת הגברה המיועד לחרשים ועוורים ,שלוש חברות נותני חסות לאירוע ,ההכנסות קודש
למרכז ,עלות לחבר ליום הכנס ) ₪ 50מחיר אחיד כולל גמלאי( ,צוות מוביל – יהודה אביצור ,חיים חג'ג' ,מאיר
זייפלד ,אילן מנדלסון ,שחר הכהן.
 עלון בטיחות אלקטרוני מספר  1הופץ בהצלחה בערב פסח ,הוביל אותה חיים חג'ג' ועל כך תודה ,עיתון מספר 2יופץ לקראת חודש אוגוסט ויכלול סקירות על הכנס השנתי ,האסיפה הכללית ונושאים נוספים ,החברים מוזמנים
להעביר התייחסויות וכתבות.
 ד"ר יוסי טוביאנו העוסק בתחום הפחתת לחץ ,פיתח מספר משחקים בנושאי בטיחות ,הוזמן להציג את המשחקיםמתוך כוונה לחלק אותם כשי לחברי הארגון ,לא התקבלה החלטה.
 ביטוח אחריות מקצועית – הפעילות למציאת פתרון נמשכת ,במקביל נתקבלה הצעה של עו"ד שרית שרף המתמחהבנושא ביטוח מקצועי ,לתת תיק הגנה משפטית מלאה כנגד תשלום חודשי  /שנתי ,לכל ממונה שיצטרף ,כל עוד לא
קיים ביטוח מקצועי ,השירות ינתן רק לחברי הארגון כנגד תשלום חודשי קבוע ,עו"ד שרף ציינה כי חבות מעבידים
איננה מכסה א .מקצועית ועל כן החשיבות של הגנה כנגד הגשת תביעות חשובה לכולם ,כתבה בנושא ופרטים
יפורסמו באתר הארגון.
 בטיחות באירועים המוניים קיימת הארכה עד  ,31/5/2013ממוני בטיחות נתקלים באי אכיפת ההנחיות הפנימיותבמשטרה וישנם מחוזות שהנושא כלל לא מטופל ,ישלח מכתב נוסף למשטרה המבקש להאריך את תוקף ההנחיות
ולהורות לכל המחוזות במשטרה למלא אחריהן.
 ועדות הסמכה ,יהודה אביצור הודיע כי קיימת חוברת הנחיות מסודרת לוועדות הסמכה )כתב משה ויטל( ,הקובץיועבר לחיים ויין ,יעקב ברנשטיין ומאיר זייפלד ,כל החברים יעברו ריענון ויפעלו בהתאם.
 יו"ר הארגון דיווח כי שלח מכתב לשר החינוך על קרטל שייצר מכון התקנים בנושא הסמכת ממונים לבתי ספר,נתקבלה תשובה כי הנושא בבדיקה.
 נעשתה פנייה לשר התמ"ת בנושא ביטוח מקצועי אשר החל בתקופה של השר הקודם ,נתקבלה תשובה מהיועץהמשפטי של המשרד שתשובה תינתן תוך  14יום.
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 פיילוט שהחל ע"|י המוסד לבטיחות בנושא התקנה ל"ניהול בטיחות" ,נעצר ע"י משרד התמ"ת לאחר שנתגלה כיהושמטו מהתקנה החדשה המילים "ניהול סיכונים" ,שלושת הגופים – ארגון הממונים ,מהנדסי בטיחות ולשכת
המסחר ,הציגו ליו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת כי בתקנה המקורית מופיע ובתקנה שהופצה – הושמט.
-

ישיבת ההנהלה הועברה לראשל"צ בסיוע של החבר משה פרנקל ,לאחר שבמגדלי הים התיכון בבת ים העלו
את מחיר האירוח פי שלוש  -תודה למשה פרנקל ,הישיבה הבאה יארח אילן מנדלסון במפעלי יונה אושפיז
בחולון ולאחריה ,יארח חיים חג'ג' בבזק.

-

 הוקם צוות איתור משרד אשר יאפשר עבודה מסודרת של משרד הארגון מתוך כוונה שהפעילות תתרחב,המקום יכולל אפשרות לישיבות הנהלה ונגישות ,חברי הצוות – אילן מנדלסון ,חיים חג'ג' ,שחר הכהן ומאיר
זייפלד ,ההצעות יכללו – עלויות שכ"ד ,ארנונה ,חשמל והוצאות מעבר ,ההצעות המתאימות יתואמו עם היו"ר
והגזבר.
-

 ימי עיון - ניהול בטיחות בארגון עם מכללת באש"י בבאר שבע. מתקיים היום יום עיון עם עמוס גזית – במרכז ובבאר שבע. מתוכנן יום עיון רב שיח עם התמ"ת בצפון.  2/5הכנס השנתי של הארגון בגני התערוכה במחצית יוני כנס ואסיפה כללית במרכז " נא לגעת" בנמל תל אביב. כל ימי העיון מפורטים באתר הארגון. לא מתבצע משוב בסיום כל יום עיון ,אילן מנדלסון יפיץ שוב את הטופס למשוב. השתתפות חברי הנהלה ורכזים בימי עיון מאושר עד שני חברים – המארגן וחבר הנהלה נוסף שההנהלהמבקשת ,יתר החברים חייבים ברישום ותשלום.
 חבר ההנהלה מוטי קרוטמן ,מבקש לשחרר אותו מתפקיד חבר הנהלה ,העביר בקשה ליו"ר ,היו"ר יציע לבא-

אחריו ,במידה ואין ,יצטמצם מספר חברי ההנהלה באחד.
 שחר הכהן מבקש לאשר צירוף  18אנשי המוסד לבטיחות לביקור בתערוכת הבטיחות בדיסלדורף גרמניה  -אושר. עדכון הגזבר; הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט כולל התשלומים. הארגון מעביר תשלומי בשוטף ואין חובות לספקים. נתקבלה טיוטת מאזן ראשוני ,עם קבלת מאזן מסודר יועבר לחברי ההנהלה ולוועדת הבקורת לקראת האסיפההכללית.
 מקרן מנוף נמסר כי אושר לארגון סיוע בפרויקט ,הכסף יועבר עם אישור התקציב הממשלתי. הגזבר הציג את העלות הגבוהה של עמלות חברות האשראי ,שחר הכהן ויעקב ברנשטיין יטפלו בנושא. -הגזבר מסר דו"ח תזרימי הכנסות והוצאות  2012המבוסס על המאזן שנתקבל מרואה החשבון.
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דו"ח ועדת הבקורת – יעקב הכהן;
 יו"ר ועדת הבקורת מבקש להביא לישיבה הבאה – נוהל חייבים. מבקש להקפיד על קבלת כל סוף חודש דו"ח נרשמים ,ימי עיון ,ומעקב חייבים.הישיבה הבאה תתקיים ביום ד'  ,29/5/2013 -שעה  ,18:00בחברת יונה אושפיז ,א.ת – .חולון.

יעקב ברנשטיין
רשם; יעקב ברנשטיין -סגן יו"ר הארגון
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