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מתאריך 2/12/2012 -
נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין , ,אילן מנדלסון ,חיים ויין ,ויליאם בן משה .,אהרון לופט ,מוטי קרוטמן,
נעדרים;

משה פרנקל ,קדמאני קאסם

משתתפים:

דניאל חדד – מנכ"ל המוסד לבטיחות ,ענת – מנהלת לשכת המנכ"ל ,אלי גבר – יו"ר בית הדין,
גאז אברהם – רכז דרום ,עופר רוזנר – רכז דרום ,ירון חי – רכז מרכז ,מאיר זייפלד – עוזר
יו"ר ועדת הדרכה ,שחר הכהן – רכז תרבות ואירועים ,חיים חג'ג' – רכז מרכז ,יעקב ויסמן –

רכז צפון ,דורון בן יוסף – ממונה בטיחות פניציה אורח ,שמחה נמש – ממונה בטיחות אורח.
מיקום המפגש  :המוסד לבטיחות – מגדלי הים התיכון ,בת ים.
הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיון :



מפגש עם המנכ"ל החדש של המוסד לבטיחות ולגיהות – מר דניאל חדד.
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סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים – יו"ר הארגון



עדכונים  -תערוכה בינלאומית פריז ,שת"פ עם חברת כ .אשראי ,סמינר מקצועי אילת – שחר הכהן



הרשמה לשנת  – 2013יהודה אביצור.



כנס ארצי שנתי  – 2013יהודה אביצור .



סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים – חיים ויין.



העברת דיווח – בוצע  /לא בוצע יעדים  – 2012אילן מנדלסון.



עדכון תזרים מזומנים ,ניהול תקין  – 2012/3יעקב ברנשטיין.



מעקב ביצוע החלטות הנהלה – יעקב ברנשטיין



התקדמות ההכרה באיגוד מקצועי – משה פרנקל.



דבר ועדת הביקורת.



סבב התייחסויות ושונות.

ישיבת הנהלה:
• מנכ"ל המוסד לבטיחות – מר דניאל חדד ,הכרות עם כל חברי ההנהלה והרכזים ,הציג את הרזומה שלו,
סקירה על פעולות המוסד לבטיחות ,הודיע כי בכוונתו לבקש מהמדריכים שהם ממוני בטיחות להצטרף
לארגון הממונים שהוא רואה בו גוף חשוב ,המליץ על שיתופי פעולה ,דיבר על יעדים ,השקעות והאפקטיביות,
שינוי מגמה בפעולות המוסד ,תקציבים ,אינטרסים משותפים ועוד ,נדון נושא הגדלת תקציב לארגון הממונים
אשר לא השתנה בעשרים השנים האחרונות וחזר על כך שהוא רואה בארגון הממונים כארגון חשוב וכחלופה
לתקציב הוא מציע לבדוק שיתופי פעולה ומתן תמלוגים.
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בדיון סוער שהתקיים בהנהלת הארגון ולאחר התייחסות החברים ,הוחלט להקים ועדה לבדיקות
הנושאים וההמלצות יובאו לאישור ההנהלה ולאחר מכן יובא גם לאסיפה הכללית ,חברי הוועדה הם;
יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין ,אילן מנדלסון ואהרון לופט – אושר פה אחד.
• פרוטוקול ישיבה מס' ) 17מועד הכנס השנתי והאסיפה הכללית יעודכן בהמשך( – אושר פה אחד.
• חבר הארגון דורון בן יוסף ,ממונה בטיחות בחברת פניציה וחדש בארגון ,זכה בהגרלה בחדר חינם בכנס
אשר יתקיים ב 14-16 -בינואר באילת ,יו"ר הארגון מסר לדורון את האישור לחדר ושמח שנפל בחלקו
של דורון ,דורון אשר ההתרגשות הייתה מורגשת ,הודה ואמר כי הוא שמח שנחשף לארגון כממונה חדש.
• עדכונים ודיווח היו"ר .
 השנה "מילה" לא מקיימת את הכנס והאסיפה הכללית .לאור זאת סוכם עם שטיר כי את שלושת הימים הםיאפשרו לארגון הממונים את היום הראשון לכנס ואסיפה כללית ,איגוד המהנדסים יום שני ואיגוד לשכות המסחר
היום השלישי ,כמו כן סוכם כי בכל שלושת הימים יהיה מחיר אחיד וכולם ישתתפו בכולם.
 בנושא הכרה בארגון הממונים כאיגוד מקצועי ,לאחר מפגש עם עופר עיני ואנשי לשכתו ,ניתנה הנחייה לרמ"טלהתחיל בהכנות הנדרשות להכרה בארגון הממונים כאיגוד מקצועי עם כל המשמעויות של זכויות ,הגנה ,פרסום,
יעוץ משפטי וכו'.
 השבוע אמורה להתקיים פגישה שנקבעה ע"י מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי בנושא ביטוח מקצועי לממונים. בשבוע שעבר התקיימה בקורת במשרד הארגון ע"י יו"ר ועדת הבקורת יעקב הכהן ונציגות חברי הנהלה ,הבקורתבמגמה חיובית אך כמו בכל ביקורת ישנם הערות בתחום הניהול ,יופקו לקחים ונדאג לשפר אותם למען
ההתייעלות וביכולת מתן שירות מהיר ויעיל לממונים וריכוז האינפורמציה לחברי ההנהלה.
 מחר מתקיים יום ראיונות לגיוס פקידה בחצי משרה לתקופה של שלושה חודשים ,לסיוע בנושא הרישום והכנסים. ימי עיון המתקיימים החודש – במרכז ע"י הנדסה בגובה בליווי של מאיר זייפלד ובצפון בעכו בנושא חומ"ס. הרישום לכנס באילת מעורר עניין ונרשמו כבר מעל  65חדרים ועוד כעשרה בשלבי רישום ,עקב פניות הוחלט לאפשרלאנשי המוסד לבטיחות ולעובדי אגף הפיקוח במשרד התמ"ת וגופים אשר הביעו את רצונם להצטרף כתאים בארגון
ביולוגים ,גיהותנים ,אגודת המהנדסים ולשכת המסחר ,במחירי חבר.
 סמנכ"ל מלונות פטאל הציע לגוון בעתיד בחודשים מאי  /יוני במלונות הרשת בים המלח.נבדקה אפשרות של ירידה לאילת בטיסה ע"י ארקיע .
 המשלחות לתערוכה בפריז ,משלחת –  3/12/2012רק לתערוכה שבוע ימים יוצאים  24אישוב 4/6/12/2012 -שבועיים כולל אפשרות לילדים רשומים כבר  12איש
הושג הסדר מיוחד לביטוח רפואי.
 הושגה הסכמה שכל חבר בארגון הממונים ,איגוד המהנדסים ולשכות המסחר אשר יוגש נגדו כתב אישום נזיקין /פלילי על תאונת עבודה ,יקבל חוות דעת משפטית מקצועית בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה ,הנ"ל יופץ לפרסום
כמנשר לכל החברים וללא קשר של יעוץ ראשוני חינם עם היועץ המשפטי של הארגון.
 אילן מנדלסון מבקש מחברי ההנהלה לעבור על היעדים שהוצגו ע"י כל אחד מהחברים בתחילת השנה ,להכניסלטבלא – יעדים  -בוצע  /לא בוצע ולהעביר איליו עד  10ימים לפני הישיבה הקרובה ,כולל השלמת יעדים .2013
 ועדת פרסום ויליאם בן משה וחיים חג'ג' יבדקו את האפשרות של הפצת גיליון דו חודשי לממונים ובעלי עיניין,על חדשות בתחום הבטיחות ופעילויות הארגון ,בכדי לקבל פריסה רחבה של העברת אינפורמציה.
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 חיים חג'ג' קיבל על עצמו לבדוק את נושא הטלפון והתקשורת במשרד ,כולל חיבור קו נוסף לייעול הקשר. הותקנה תיבת דואר חדשה בכניסה למשרד עם כיתוב בולט בכניסה הדרומית. אילן מנדלסון הודיע ,כי החל מהחודש ינוהל מעקב החלטות שהועלו בישיבות ההנהלה. אילן מנדלסון מבקש מכל חבר המלווה יום עיון ,להגיש סיכום בכתב ובו יפורטו הפרטים; על יום העיון ,מספרהמשתתפים ,המלצות והערות על יום העיון וזאת על מנת להפיק לקחים.
עדכון הגזבר;
 רשם העמותות – רשם העמותות העביר לארגון אישור "ניהול תקין" עד דצמבר  ,2013נתקבל בדואר . תמיכה ע"י קרן מנוף בנושא הקמת האתר וציוד נלווה – נימסר כי הסיכום יועבר בימים הקרובים. הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט ,הגזבר ציין כי הארגון מעביר תשלומי בשוטף ולא חייב כסף לספקים. אישור מנהל החשבונות על מאזן הביניים ,מקווה לקבל במהלך החודש ויופץ גם לוועדת ביקורת.הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  ,6/1/2013 -שעה  ,18:00מגדלי הים התיכון – בת ים.

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