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פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' (2012 - 1) 7
מתאריך 1/1/2012 -

נוכחים
חברי ההנהלה :יהודה אביצור ,יעקב ברנשטיין ,משה פרנקל ,קדמאני קאסם .אילן מנדלסון ,חיים ויין.
נעדרים :אהרון לופט אילן סימן טוב ,ויליאם בן משה .
משתתפים :יעקב הכהן – יו"ר ועדת בקורת.
מיקום המפגש " :שחר-טל" רח' ראול וולנברג תל אביב.
הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיון :


אישור פרוטוקול ישיבה מס' 7



עדכונים שוטפים ע"י יור הארגון.



 סמינר מקצועי באילת .23-25/2/2012 כנס ארצי לממונים  ,21.5.2012גני התערוכה ת"א. מסיבת פורים. יום כשירות וגיבוש בצפון. ביטוח אחריות מקצועית. מבצעי הצטרפות לארגון – ינואר פברואר. אתר האיטרנט. סיכום כספי ימי עיון והדרכות. שינויים בתוכנית הלימודים לקורס ממומני בטיחות – הקמת ועדה חיצונית ,פנייה למפע"ר. הקמת פורום יועצים משפטיים לניסוח טיוטא מחודשת לתקנות הממונים. -תוכנית עבודה שנתית ,אישור התוכנית סופית.



סקירה ימי עיון והשתלמויות – יו"ר ועדת הדרכה.



דו"ח כספי ותזרים מזומנים ,אישור ניהול תקין רשם העמותות לשנת  – 2012גזבר הארגון.



פעילות מתוכננת – יו"ר הארגון ,חברי הנהלה ורכזים.



עדכון רבעוני ,עבודת משרד  -עדנה.



דבר ועדת הבקורת.



שונות.

ישיבת הנהלה:
• פרוטוקול ישיבה מס'  – 6אושר פה אחד.
• עדכונים יו"ר הארגון
 עפ"י בקשת חברים ,הוחלף יום המפגש לישיבות הנהלה ,מיום ראשון ליום רביעי בשבוע הראשון בכל חודש ,אושר ע"י כלהמשתתפים ,החברים מתבקשים לשריין את המועדים.
 הוגשו מסמכים למס הכנסה להכרה בארגון כארגון מקצועי. הארגון קבל מרשם העמותות אישור "ניהול תקין" לשנה"ע  - 2011הסגן יחד עם היועמ"ש ורואה החשבון של הארגוןיובילו את המהלך הנדרש לקבלת האישור ל – .2012
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פעילות בנושא ההרשמה לשנת  2012בעיצומה ,קיימת היענות מאסיבית מבצעי ההצטרפות ניכרים ,נכון
להיום כבר רשומים כ 330 -חברים ) 60חברים חדשים( ,עקב הביקוש של חברים רבים לתחילת השנה,
הוחלט לתת הנחה מיוחדת לחודש ינואר בלבד  ₪ 300ו ₪ 150 -לגמלאי – אושר פה אחד.



סמינר מקצועי לממוני בטיחות באילת )סוף שבוע 2 ,לילות(  HBבעלות של  ₪ 1500לזוג במלון רויאל טוליפ
 ,23-25/2/2012נרשמו למעלה מ –  80חדרים ,הישג מרשים ,עקב כך קבלנו חדר נוסף והוחלט להעמידו לטובת
המזכירה אשר תהיה איתנו במהלך סוף השבוע – אושר פה אחד
 בין ה –  20הנרשמים הראשונים נערכה הגרלה ע"י היוע"מ -שידרוג למיני סויטה ללא תוספת תשלום  -זכה בה יצחקזרקא .בהגרלה לחדר )יחיד( חינם זכה החבר אברהם נחמיה ,חברי ההנהלה הביעו הערכה ליו"ר על הפעילות .
 בכנס יתקיימו  2ימי עיון  (1רותם בטיחות (2) .פתרונות חרום. הוכנו תכניות לנשות החברים וכן לילדים בגילאים  - 2-12אושרו כרטיסים חינם  -למוזיאון השעווה ולהצגהב –  ,IMAXבכניסה למלון יוצמד שלט ברוכים הבאים לכנס ארגון הממונים.



כנס ארצי שנתי ,יתקיים השנה ב 21/5/2012 -בגני התערוכה בשיתוף מארגני הכנס הבינלאומי לרכש ולוגיסטיקה,
הוועדה שתוביל את הכנס  :יהודה אביצור יו"ר ,יעקב ברנשטיין – סגר יו"ר וגזבר ,אילן מנדלסון – יו"ר מרכז,
חיים ויין – יו"ר הדרכה ,מוזמן להשתתף – נציג וועדת ביקורת כמשקיף.

 תכנית העבודה לשנת  2012אשר אושרה בישיבה הקודמת תופץ ותועלה לאתר הארגון )ללא החומר של א .לופט(
 תוכנית חצי שנתית של ארגון הממונים הועברה למוסד לבטיחות.
 הוצג הדוכן החדש וה  ROLL UPעם הלוגו אשר נרכש וישמש את הארגון בכנסים.


דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים
* כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון.
* נמסרה רשימה חלקית של ימי עיון הנמצאים בקנה  2/1 -קרינה אלקטרו מגנטית.
  26/1רב שיח עם מינהל הבטיחות והבריאות באיזור המרכז. 1/2 -יום עיון בקרית אתא בנושא גיהות.


  14/2קורס ממוני בטיחות אש – קרית גת.  7/2בטיחות בדרכים  -באשקלון.  15/2ועידת בטיחות לילדים – מאושר כיום כשירות.  13-14/3תערוכה מי מו מה ע"י דביר פלג.  22/3מתוכנן יום גיבוש באוטובוס לראש פינה )לוחמה בלייזרסיור בראש פינה ובמבשלת בירה – אוטובוס ייצא מבאר שבע
ויהיו מספר נקודות איסוף לאורך מסלול הנסיעה.
 יעקב הכהן ממליץ לקיים רב שיח באיזור הצפון אצל אלון שמש –טרם נקבע מועד.
 קיימת כוונה לקיים קורס מדריכי בטיחות -יו"ר האזורים והרכזים מתבקשים להפגש עם יו"ר ועדת ההדרכה ,לתיאום וטיפול בהדרכות המתקיימות.
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 היו"ר הציג פעם נוספת פנייה מהחבר דדי ריגל על שלא ניצל את כל ימי ההשתלמות עבורם שילם והיה אמור לנצלם עד סוף ,2010הוחלט לפנים משורת הדין שנת חברות חינם ב – .2012
 ביטוח חקלאי הפסיק את מתן הביטוח לממונים ,התקיימה פגישה עם חבר הכנסת בוז'י הרצוג אשר הבטיח לנסות לקדם
את הנושא ,הוחלט להפיץ מכתב אשר יופץ לכל חברי הכנסת בתקווה לעורר את הרצון למציאת פתרון.
 חברי ההנהלה אשר נכחו בישיבה ,הביעו תרעומת על כך שחלק מחברי ההנלה אינו מגיע לישיבות ואינו פעיל בפעילות השוטפת
של הנהלת הארגון והעומס נופל על קומץ חברים ,קיימת כוונה לפעול עפ"י התקנון ובישיבה הבאה יתקיים דיון בנושא.
 הוחלט כי כל חבר הנהלה מחוייב להגיש להנהלה דו"ח ביצוע רבעוני – הראשון יוגש בתחילת חודש אפריל עד הישיבה.
 הוחלט כי מקרים של אי עמידה בהחלטות  /אי ביצוע פעולות ההנהלה ,הנושא יועבר עפ"י התקנון להחלטת בית הדין.
 מסיבה בפורים ,מחפשים מתנדבים להרמת הפרוייקט.
 חיים ויין ,יו"ר ועדת ההדרכה ,מבקש לקיים דיון מיוחד בנושא ימי העיון בכל הארץ.
• על מנת להקל בעבודת המשרד מעוניינים לסיוע ב "מתנדב" ,בתמורה יקבל פטור מתשלום דמי חברות בארגון וכן
הוצאות נסיעה באוטובוס.
•

גזבר הארגון דיווח ,יצאו תשלומים לספקים ,עדיין ממתינים לכסף של קרן מנוף אשר הובטח שיועבר בימים הקרובים
לצורך השלמת התשלום לשפיים עבור הכנס ב. 2011 -

• הישיבה הבאה תתקיים ביום ד'  ,1/2/2012 -שעה  ,18:00מיקום הישיבה יפורסם בזימון נפרד.

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