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מתאריך 1/8/2012 -

נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין , ,אהרון לופט ,חיים ויין ,קדמאני קאסם ,ויליאם בן משה.
נעדרים:

אילן מנדלסון ,משה פרנקל ,מוטי קרוטמן.

משתתפים:

אלי גבר – יו"ר בית הדין ,שלתיאל צבארי – חבר בית הדין ,יעקב וייסמן – עוזר לרכז צפון ,ירון חי –
עוזר לרכז מרכז ,שחר הכהן – עוזר רכז מרכז ,צבי קאופמן – עוזר לרכז מרכז ,אלון זהבי – רכז אזור דרום,
אפרים גז – עוזר רכז דרום.

מיקום המפגש  :המוסד לבטיחות – מגדלי הים התיכון ,בת ים.
הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיון :
הנושאים;
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שי לחג – מוטי קרוטמן יציג להנהלה את החלופות והרעיונות לאישור תוכנית "שי לחג".



ערב גיבוש להנהלת הארגון – יעקב הכהן ואהרון לופט.



קבלת החלטות – "עמית בטיחות" – אהרון לופט יציג סיכום.



סמינר מקצועי ים המלח נובמבר  ,2011תערוכה 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 – יו"ר וועדת הדרכה.



התקדמות ההכרה באיגוד מקצועי – משה פרנקל.



דבר ועדת הביקורת.



סבב התייחסויות ושונות.

ישיבת הנהלה:
• פרוטוקול ישיבה מס'  – 13אושר פה אחד.
• עדכונים ודיווח היו"ר.
• ועדות ההסמכה מטופלות בכל האזורים ,הרכזים ועוזרי רכז קבלו הדרכה וחומר על הארגון – ע"י יו"ר וועדת הדרכה.
 יהודה אביצור הודיע כי הוכנה מצגת אחידה מעודכנת ומותאמת להדרכה בקורסי ממונים ,המצגת תופץ לחברים. התגבש צוות לבחירת שי לראש השנה לממונים ,באחריות הצוות להביא עד למפגש הבא הצעות שיכללו דוגמאות,עלויות ,גיוס חסויות ואופן המשלוח – הצוות; ויליאם בן משה ,צבי קאופמן ,מוטי קרוטמן.
 צבי רוזמן הציג דוגמאות שי לחג למשלוח לחברים בעלויות  + ₪ 7-15הוצאות משלוח ,לאחר דיון הוחלט על הכנת כרטיסברכה אשר יצורף לאיגרת השגים שתשלח לכל החברים ,תבדק אפשרות של קבלת חסות להדפסת הכרטיסים ומשלוח.
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 הועלו רעיונות ליום גיבוש חברי ההנהלה ובנות הזוג ,התגבש רעיון לערב מסעדה  +הצגה – באחריות הכהן ולופט. שחר הכהן הביא הצעה לערב גיבוש = ארוחת ערב חלבית )כ 80 -איש( במחיר ? והצגה "שרי מלחמה" בהבימה – ₪ 150לזוג ,התכנית לקראת ראש השנה.
 המשלחת לתערוכה בסין  32חברים ,יוצאת ב ,20/9/2012 -הוחלט להזמין  35כובעי מצחיה עם לוגו הארגון למפגןאחידות בסיורים.
 המשלחות לתערוכה בפריז ,יוצאות שתי משלחות –  3/12/2012רק לתערוכה  30איש שבוע ימים 4/6/12/2012 ,שבועייםכולל אפשרות לילדים ויכלול בנוסף לתערוכה יורו דיסני וורסאי )כנ"ל לגבי כובעי מצחיה עם לוגו הארגון(.
 הוגשה הצעה לקיים סמינר במלון רויאל רימונים ים המלח ,בחודש נובמבר חמישי עד מוצ"ש ,לאחר דיון הוחלט לדחותלחודשים פברואר מרץ  ,2013עם בדיקה של מלון אגמים  /שלמה המלך ברשת ישרוטל אילת.
 היו"ר עדכן כי טרם נקבעה פגישה עם יו"ר ההסתדרות מר עופר עיני ועוזרו הרמ"ט ,ע"מ לדון בנושא הקמת "איגודמקצועי" ,בעקבות ההכרה באופן רשמי בממונה הבטיחות כמקצוע.
 ב 22/7 -התקיימה פגישה אצל מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי בנושא הביטוח המקצועי ,הוטלו על ידו מטלות,הפגישה הייתה חיובית ,מפקח על הביטוח לא נכח ,הכיוון לבצע את הביטוח דרך חברת ענבל והיא תכסה את כל התחומים,
קיים כיוון ברור של המנכ"ל לסייע בנושא ,הסיכום יופץ כאשר יתקבל.
 היה מפגש עם נציגי ביטוח הראל והגענו להבנות עם דגש בתחום הבנייה. אינטרדיל בונה לארגון אתר חדש ,דגם ראשון הופץ לחברים להערות והתגובות חיוביות ,בשלב זה מוכנסים התכנים,אמור לעלות לאויר בחודש הקרוב
 היו"ר דיווח כי הישיבה של כל הגופים עם ר' מינהל הבטיחות בנושא הגדרת תפקידו של ממונה על הבטיחות  -טרם נקבעוישיבות המשך ,כן ידוע כי קיימת כוונה לשנות את השם ממונה בטיחות ל -מורשה בטיחות.
 היו"ר דיווח כי נשלחה הצעת תכנית לקורס ממונים במתכונת של  372שעות )במקום  320ש' כיום( ,כולל שינוי בתכניםהמתאימים להיום לממונה בטיחות חדש וכן השתלמות ענפית חובה ,יקבל הסמכה לעבודה ל 3 -שנים רק אחרי  100שעות
התמחות,
ממונה בטיחות בכיר יחוייב בקורס הדרכה  80שעות 3 ,שנות ניסיון לפחות ותואר ראשון בבטיחות ,תחולה לתוקף 18
חודשים לאחר האישור.
 נתקבל האישור לתואר ראשון לניהול בטיחות בעבודה ע"י אוניברסיטה  IBULמארה"ב ,מחר יופץ החומר לחברים ב13/8 -מפגש במגדלי הים התיכון לקבלת.
 מספר החברים כיום  , 677מתוכם  54רשומים כבר ל.2013 - מחיר עלות לחברים  ,2013תהיה ללא שינוי  ,₪ 360כולל כל ההטבות הנלוות כגון גמלאים ,קבוצות וכו' ,באוקטובר נקייםמבצע הצטרפות ל 2013 -בעלות של .₪ 300
 ועדת אדם מתכנסת ב , 2/8 -למפגש מסכם.עמית בטיחות.
נושא של צירוף "עמיתים" כחברים ע"מ לא לספח חברים שאינם עונים לקריטריונים בנושא הבטיחות – הוחלט כי הנושא
מחייב אישור יו"ר ועדת חברים ,עפ"י רשימת קריטריונים שהועברה לחברים והתקיים דיון ,על פיהם ניתן יהיה לצרף
"עמיתים" ,הנושא נכלל בתקנון ועבר בדיקת חוות דעת של היועצת המשפטית ,הערות החברים לצרף מדריכים לבטיחות
ומפקחי עבודה ,נכללים בתקנון הקובע "שאדם מרבית עיסוקו בבטיחות וגיהות בישראל וקיימת זיקה מקצועית" ,יכול
להרשם כעמית כולל ארגונים שירצו להצטרף כתאים ,בחתימת יו"ר ועדת חברים ואישור סופי יו"ר וסגן.
הוחלט לאשר פה אחד
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דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים -
 – 20/8סוגיות ומשפטיות וערכיות במכללת כרמל.
 - 12/9הצגות בטיחות באמצעות משחק ,בקיבוץ תובל ע"י כרמיאל.
 – 16/10בטיחות אש וחומ"ס ,מכון ורדי ע"י קסריה.
 – 29/10בטיחות בתעשייה ,אפקון באר שבע.
טרם נקבע מועד – ציוד מגן אישי ,ריתוך טכנולוגיות ,מרכז הארץ
 כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון. יעקב ברנשטיין דיווח כי בדיקה מעמיקה שהתבצעה לגבי חובות פתוחים של ימי עיון לארגון ע"י חברות ופרטניים,קיימת רשימה מפורטת הנמצאת תחת בקרה ,עם זאת הוחלט כי תתבצע פעולה מעמיקה לגביית החובות ולקראת
כל סוף חודש תעביר המזכירה דו"ח מצב.
 חיים ויין – יו"ר ועדת ההדרכה ,ציין כי מתקיימים ימי עיון במסגרת הארגון ,בפועל חברים נרשמים ע"מ להבטיחאת המקום ,אך לא מגיעים ליום עיון ובהתאם גם לא מעבירים את התשלום ,צויין כי בטופס הרישום קיים סעיף בו
החבר מתחייב להעביר את התשלום ,למי שאינו מעביר תשלום בעקבות ההתחייבות – אחריות ביצוע – חיים ויין.
 גזבר הארגון דיווח על תזרים כספי מפורט של הארגון וציין כי כיום אין חובות או חשבונות פתוחים. הגזבר דיווח כי החומר שכלל מאזן מאושר ,פרוטוקול האסיפה הכללית ,דו"ח ועדת ביקורת וטפסים הנדרשים ע"י רשםהעמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין  ,2012נשלח ע"י רואה החשבון.
 הגזבר דיווח כי נעשתה פעילות לחדש את "אישור ספק משהב"ט" ,לטובת עובדי ומשרתי משהב"ט ,החומר נשלח ונתבקשנולהשלים סדרת טפסים הנדרשים ברמת הסיווג הבטחוני ,אישור היועץ המשפטי ורואה החשבון ,הטפסים הושלמו ונשלחו- .
 חברי הנהלה מחוייבים להגיש להנהלה דו"ח ביצוע רבעוני עד הישיבה.• הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  ,9/9/2012 -שעה  ,18:00מגדלי הים התיכון – בת ים.

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