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פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' (2012 -89 ) 15
מתאריך 9/9/2012 -
נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין ,אהרון לופט ,קדמאני קאסם ,אילן מנדלסון ,משה פרנקל ,מוטי קרוטמן,
ויליאם בן משה.
חיים ויין
נעדרים;
משתתפים:

אלי גבר – יו"ר בית הדין ,יעקב הכהן – יו"ר ועדת בקורת ,עו"ד טלי שקד – היועצת המשפטית.

מיקום המפגש  :המוסד לבטיחות – מגדלי הים התיכון ,בת ים.
הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיון :
הנושאים;
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קצב התקדמות משלוח ברכה לחג – אילן מנדלסון.



ערב גיבוש להנהלת הארגון – יעקב הכהן ואהרון לופט.



סמינר מקצועי ים המלח אוקטובר  – 2012יהודה אביצור.



תערוכה בינלאומית פריז – שחר הכהן – לאישור הנהלה.



סקירה כללית ועדכונים – יהודה אביצור.



עדכון תזרים מזומנים ,ניהול תקין  ,2012אישור ספק משהב"ט – יעקב ברנשטיין.



סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים – חיים ויין.



התקדמות ההכרה באיגוד מקצועי – משה פרנקל.



דבר ועדת הביקורת.



סבב התייחסויות ושונות.



הרמת כוסית לכבוד החג.

ישיבת הנהלה:
• פרוטוקול ישיבה מס'  – 14אושר פה אחד.
• עדכונים ודיווח היו"ר.
 חברת גיהות מילניום נתנה חסות להפצת כרטיסי ברכה ודף סיכום פעילות ,אשר ישלח לכל הממונים. יהודה אביצור הודיע כי מצגת אחידה מעודכנת ומותאמת להדרכה בקורסי ממונים ,תופץ לחברי הנהלה. ערב גיבוש חברי ההנהלה ובנות הזוג ,התגבש רעיון לערב במסעדה "רטטוי" ע"י מושב אמונים ,באחריות יעקב הכהן,הצעה לארוחת ערב חלבית )כ 40 -איש( במחיר כ ₪ 100 -לאדם בתאריך  4/10בערב )הזמנה עפ"י אישור החברים מראש(.
 המשלחת לתערוכה בסין התבטלה ,עקב ביטול התערוכה ,הוצע לקיים תכנית חלופית הכוללת ימי כשירות. המשלחות לתערוכה בפריז ,מתוכננות שתי משלחות –  3/12/2012רק לתערוכה  30איש שבוע ימים 4/6/12/2012 ,שבועייםכולל אפשרות לילדים ויכלול בנוסף לתערוכה יורו דיסני וורסאי – גם משלחות אילו יבדקו )כובעי מצחיה עם לוגו הארגון(.
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 ב 2013 -מתוכנן כנס בטיחות שיתקיים במשך  3ימים ,ע"י חברת "שטיר" – התוכנית– יום ראשון "המוסד לבטיחות",
 יום שני "בו"ב בטיחות" הוצע שהיום השלישי ינתן ל"ארגון הממונים" ,לאחר דיון ,הוחלט לדחות את ההצעה ולקיים כנס עצמאי בחודש יוני ,2013הפצה ופרסום על קיום הכנס יופץ בסמוך לפרסום כנס המוסד לבטיחות – אושר פה אחד
 התקיים מפגש עם חברת "ש.א.ג" לביצוע הדרכות וימי עיון. "לייף סייבר" בנוסף לכנס שהוא מקיים בבאר שבע בנושא קרינה בלתי מייננת )חינם( ההכנסות לטובת הארגון ,ההפצהלרישום  2013תמומן על ידם ובתמורה יוכנסו למעטפות ברושור שלהם וכן נאפשר פרסום באתר הארגון.
 אתר האינטרנט בשלבים מתקדמים ,יועלה רק לאחר אישור קרן מנוף. נרכשה מתנה לחג למזכירה המתנה תועבר אליה לפני החג. נבחר מנהל חדש למוסד לבטיחות – דניאל חדד ,בעבר תנ"צ ,מפקד מרחב במשטרה ,מאחלים לו הצלחה בתפקיד,הוחלט כי היו"ר ישלח מכתב ברכה בשם ארגון הממונים.
 דמי החבר לשנת  2013ישאר ללא שינוי –  ,₪ 360כנ"ל באותו יחס לגמלאים וקבוצות – החלטה פה אחד לכל הנרשמים בחודש אוקטובר ומחצית נובמבר התעריף יהיה  ₪ 300לחבר ,כנ"ל באותו יחס גמלאים – בתוקף עד .15/11 לקיים מפגש עם ועד עובדי חברת החשמל ,במטרה לצרפם כחברים בארגון. משה פרנקל דיווח כי נפגש בהסתדרות עם יו"ר האיגוד המקצועי במטרה לקדם את נושא ההכרה בארגון כאיגוד מקצועי,הפגישה הייתה חיובית ,אך מתחייבים הליכים מסודרים בנושא.
 הוחלט כי תצא הודעה מסודרת לכל הממונים ,כל מי שמחזיק בשוברי זכות לימי עיון ,חייב לנצלם עד  ,31/12לאחר התאריךהנ"ל ,יפוג התוקף ,השוברים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה – אחריות אילן מנדלסון ,מזכיר הארגון
 בשבוע הבא יתקיים מפגש עם יועץ ביטוח ,במטרה לקדם את הביטוח המקצועי. ימי עיון המתקיימים בעתיד הקרוב  12/9קיבוץ תובל  23/9לייף סייבר קרינה בלתי מייננת באר שבע  11/10ריתוך טכנולוגיות ראש העין"

"
" 18/10
  25/10אפקון באר שבע  16/11מכון ורדי  -כיבוי אש קיסריה מוטי קרוטמן ינסה לקדם ימי עיון במפעלי ים המלח תקנון הארגון – המשך עבודת העדכון יתבצע אחרי החגים.• עדכון הגזבר;
 עפ"י בקשת רשם העמותות – הועבר פירוט מדוייק של משכורת המזכירה ,חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות ללא שכר. ההכרה כספק מוכר במשהב"ט ,נתבקשנו להעביר פרטים נוספים שאינם רלוונטים לארגון ,אך מהווים חלק בלתי נפרדמההליך הפורמלי במשהב"ט ,כגון הסמכות  , ISOבקרת איכות וכו' ,השלמת החומר יתבצע לאחר החגים.
 תמיכה ע"י קרן מנוף בנושא הקמת האתר וציוד נלווה – הדיון יתקיים בשבועות הקרובים יצא מכתב רשמי להנהלת המוסד לבטיחות להגדלת התמיכה השנתית אשר לא השתנה ב 20 -השנים האחרונות ומחציתוחוזר למוסד לבטיחות כשכר דירה.
 הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט.•
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חברי ההנהלה הרימו כוסית לכבוד השנה החדשה ,עם תקווה לשנה טובה יותר.

הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  ,14/10/2012 -שעה  ,18:00מגדלי הים התיכון – בת ים.

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