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פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' (2013 -2) 20
מתאריך 20/2/2013 -
נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין , ,אילן מנדלסון ,חיים ויין ,ויליאם בן משה ,אהרון לופט ,קדמאני קאסם,
נעדרים;

משה פרנקל
מוטי קרוטמן.

משתתפים:

יעקב הכהן – יו"ר ועדת הבקורת ,שחר הכהן – רכז תרבות ואירועים ,חיים חג'ג' – רכז מרכז ,צבי קאופמן –

עוזר לרכז מרכז ,אורחים – איציק סלמן ממונה בטיחות קונסוליה אמרקאית ,יהודה וקנין ממונה בטיחות
מגדל דוד ,ניצן קריסטל ממונה בטיחות שפד"ן.

מקום המפגש – שחר טל ,רחוב ראול וולנברג  14תל אביב .
הנושאים;
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סיכום  -סמינר מקצועי אילת – יהודה אביצור



כנס ארצי שנתי  - 2013דיווח – יהודה אביצור.



סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים – יו"ר הארגון



מעקב ביצוע החלטות הנהלה – אילן מנדלסון



דיון בנושא השתתפות רכזים בישיבות הנהלה.



דיון בנושא היעדרות חברי הנהלה מהישיבות.



דיווח הרשמה לשנת  – 2013אילן מנדלסון.



דיווח עדכון התקנון – יהודה אביצור



סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון – חיים ויין.



דיווח דו"ח כספי – יעקב ברנשטיין.



התקדמות בהכרה כאיגוד מקצועי – משה פרנקל.



דבר ועדת הביקורת – דו"ח ועדת ביקורת במשרד הארגון.
סבב התייחסויות ושונות )ככל שיאפשר הזמן(.



חברים המעוניינים להעלות נושאים לדיון ,יעבירו אלי את הפנייה עד סוף חודש.

ישיבת הנהלה:
 פרוטוקול ישיבה מס'  – 19אושר פה אחד.
 כנס הארגון במלון לאונרדו קלאב – אילת – סיכום והפקת לקחים.
 הענות החברים לכנס באילת הייתה יפה מאוד ,השתתפו למעלה  300חברים ובני משפחה ב 120 -חדרים ועל כךמגיעה מילה טובה ותודה מכולם לשחר הכהן שהרים את כל הפרוייקט ,פעל במלון מסביב לשעון ,ע"מ לתת מענה
לכל חבר ולכל שאלה ,החל מהחדר האישי ,תהליך הרישום ,הכניסה לאולמות ההרצאות וכלה בחדר האוכל.
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 בהפקת הלקחים לכנסים הבאים – התכנים והמרצים שופרו לעומת הכנס הקודם ,תהליך הרישום טובוללא תקלות ,נושאי ההרצאות והמרצים היו טובים ומעניינים את הציבור אך יש לתחום את המרצים בלו"ז,
כניסה נוחה לאולם ההרצאות ,ארוחת ערב שבת חגיגית ושמחה ,מיקום המלון טוב ואווירת החברים נעימה.
 המלצות לשיפור  -יש לשדרג את רמת המלון גם אם זה כרוך בתוספת תשלום ,אין להטיל על חבר אחד את כלהמשימות ,חובה לפעול כצוות עם מטלות ,יש לארגן משחקי חברה בשעות הפנאי ולדאוג לפעילות גם לבני המשפחה
)נשים וילדים( ,חסר לובי גדול המהווה מקום מפגש לחברים ,הנהלת הארגון מצרה על כך שהספא והבריכה לא פעלו
למרות שהובטח כמו כן הטבות נוספות שהיו מצויינים באתר המלון ולא היו בפועל ,דבר שהכביד על הילדים ובני
המשפחה ,הוחלט לשלוח מכתב תלונה חריף למנכ"ל המלון ע"י יהודה אביצור ושחר הכהן ,נושא הכרטיסים למופעים
לא פעל ,יתכן וצריך להתמקד במופע אחיד לכולם ,לא פעלה השיטה של קבלת המשוב ע"מ להפיק לקחים ,יתכן ויש
לדרוש בעת ביצוע צ'ק אואט ,היו"ר הביע צער שלא הייתה נוכחות מליאה של חברי ההנהלה ,חובה לבצע בדיקה במלון
לפני חתימת הסכם ע"מ להבטיח קבלת חדרים נאותים ובדיקת כל ההטבות הן המובטחות והן המופיעות באתר
המלון ,להבטיח קבלת שירות חדרים טוב ונעים – היו לא מעט טענות ,לצייד את החברים בחולצות ובתגים לזהות
במפגשים ,תגים עם שם לזיהוי חברי הנהלה וחולצות ,יש ליישם לקראת הכנס בחודש מאי.
 מפגש גיבוש לחברי הנהלה ורכזים ,התקיים שבוע לפני כן במסעדה החלבית "רטטוי" מושב אמונים ,החברים נהנומהתקרובת ,מהשרות טוב ומהחברותה של כולם ועל כך תודה ליעקב הכהן ,בעתיד יש לשאוף לשולחן אחד לכולם.
 הכנס השנתי של הארגון בגני התערוכה בתאריכים  12-13/3/2013יחד עם מי -מו-מה דביר פלג ,לא יצא אל הפועלעקב ביטול ההסכם בין דביר פלג וחברת מי -מה-מו וההתקשרות תהיה עם חברת "שלהבת" ,הכניסה לממונים ללא
תשלום ויהיה משותף עם אגודת המהנדסים ואגף הבטיחות בלשכות המסחר ,חיים ויין יבדוק אפשרות עם דוד
גבריאלוב "שלהבת" להצבת דוכן של ארגון הממונים.
 סוכם עם חברת שטיר כי ב  30/4/2013עד  3 ,2/5/2013ימים שהם עורכים כנס בטיחות )היום הראשון יהיהלבו"ב בטיחות ללא תשלום ,היום השני יהיה של המוסד לבטיחות דמי כניסה  ₪ 200והיום השלישי  ,2/5יהיה
לחברי הארגון ללא תשלום ויכלול אסיפה כללית של הארגון ,פרטים מדוייקים בהמשך.
 הפגישה שנקבעה ע"י מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי בנושא ביטוח מקצועי לממונים ,נדחתה שוב ל.10/3 - ביטוח אחריות מקצועית – הפעילות למציאת פתרון נמשכת ,במקביל נתקבלה הצעה של עו"ד המתמחים בנושאובעלי ניסיון בביטוח מקצועי ,לתת תיק הגנה משפטית מלאה כנגד תשלום חודשי  /שנתי ,לכל ממונה שיצטרף,
עם קבלת ההצעה ,יתקיים דיון.
 עדכון התקנון הושלם לאחרונה ,הוא נמצא בשלבי עריכה ועם השלמתו ,הוא יופץ להערות לחברי הנהלה ולאחר מכןיובא לאישור האסיפה הכללית.
 מספר החברים שנרשמו עד היום לארגון ,נושק ל ,550 -השאיפה לעבור את המספר  850חבריםשהיו רשומים ב ,2012 -תבדק אפשרות לפעיליות במסגרת הכנסים וכן טלמרקטינג בנפרד.
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 ימי עיון - ניהול בטיחות בארגון עם מכללת באש"י בבאר שבע. מתוכננים ימי עיון עם עמוס גזית – במרכז ובבאר שבע. מוכנן יום עיון רב שיח עם התמ"ת בצפון. כל ימי העיון מפורטים באתר הארגון. עיתון רבעוני. הוחלט על הפצת עלון רבעוני לחברים ,עריכה ,עיצוב גרפי והכנסת חומר  ₪ 490לעמוד עד  4עמודים ,העלון יופץבדואר אלקטרוני בתפוצה מקסימלית ויכלול תכנים מקצועיים ,פעילות הארגון והודעות ,הוחלט ליישם את הפצת
העלון הראשון לפני חג הפסח ולשלוח ברכת חג שמח לחברים ,באחריות יהודה אביצור וחיים חג'ג' – אושר ע"י
החברים )אהרון לופט נמנע(.
 הכרה בארגון הממונים כאיגוד מקצועי ,ניתנה הנחייה לקדם את הנושא ולהתחיל בהכנות להכרה בארגון הממוניםכאיגוד מקצועי עם כל המשמעויות של זכויות ,הגנה ,פרסום ,הכוונה שעד הכנס הקרוב ,יועבר מסמך מגובש ויתקיים
מפגש עם ההנהלה בכדי להביא לאישור באסיפה הכללית – אחריות יהודה אביצור ומשה פרנקל.
אילן מנדלסון – דו"ח מעקב ביצוע;
 עדכן את החברים על דו"ח מעקב ההחלטות ופרט פעולות שבוצעו ופעולות שטרם הושלמו ,דו"ח המעקביצורף לפרוטוקול.
 תכנית יעדים  ,2013לא כל החברים העבירו את החומר ,מבקש להעביר לא יאוחר מה.15/3 -עדכון הגזבר;
 הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט כולל התשלומים. הגזבר ציין כי הארגון מעביר תשלומי בשוטף ואין חובות לספקים. התחלנו בתחילת השנה לעבוד עם משרד הנהלת חשבונות המנהל את דו"ח הכנסות והוצאות של הארגון ויבצעגם את תלוש השכר של המזכירה והכנת המאזן.
 עם קבלת המאזן ,יועבר דו"ח מסודר לחברי ההנהלה ולוועדת הבקורת. הגזבר מסר דו"ח חייבים לארגון –  ,₪ 820 2013 ,₪ 2720 2012הנושא בטיפול ובמעקב.דו"ח ועדת הבקורת – יעקב הכהן;
 יו"ר ועדת הבקורת יצא מסמך מסכם להעביר לו את הדוחו"ת של ימי העיון ,דו"ח נרשמים וחייבים ,כפי שהובטח. מבקש לקבל כל סוף חודש דו"ח נרשמים ,ימי עיון ,ומעקב חייבים.הישיבה הבאה תתקיים ביום ד'  ,24/4/2013 -שעה  ,18:00מגדלי הים התיכון – בת ים.

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