
1 
 

  
 26.04.2021                                                                             בס"ד             

                                     
 יקרים ם  ת וחבריוחבר                                       

 
 יעקב עזרא.  מר מאת יו"ר הארגון אחרונים עדכונים   להלן                         

 
צטדיון  יאו במרכז הבנייה בא  ברחובותשלית במשרדי הארגון  אהנהלה  פרונט ת היו"ר מבקש לכנס ישיב .1

רצוי  שעה, ,  העדפות לגבי יוםמחברי ההנהלה , אשמח לקבל )מועד מדויק יימסר בשבוע הבא  נתניה
 . (שעות הבוקר  ב

  "נושא "ארגון ולציין מזכירות ה לשלוח מייל ל  שונים, מתבקשיםמעוניינים להעלות נושאים החברים  .2
 וכו'.  " מבוקשהזמן ה"שברצונם להעלות, 

וכן משימות קרדינאליות בסיועו האדיב של חבר  משימות דחופות  אלה היו"ר וחברי הארגון מבצעים בימים  .3
   הארגון מר ישראל ולדמן

 : נושאים ה
 . חוסרים לרשם העמותותהשלמת   . א
 . קרן מנוף   –קול קורא   . ב

 iso 9001-לתקן איכות הניהול  מכון התקנים   הכנות לקראת אישור   . ג

 
 . חברים המעוניינים להירתם ולסייע בהצלחת המשימות מתבקשים לפנות ליו"ר לצורך תיאום 

 
 ברבעון זה. להלן עדכונים נוספים הנוגעים לאירועים השונים שהתרחשו והתקיימו 

ממוני   3000 - מעלה מועורק חיוני עבור לפעילות מאוד ומהוות אמצעי תקשורת  אפ  שלנו-ווטס -יוזכר כי קבוצות ה .א
, היתר מקבלים מידע מאתנו מקבוצות ווטס אפ נוספות  של דן  מכלל הממונים במדינה   2/3   - כ  מהווים אשר בטיחות 

 .ואחרות.כראדי, קבוצת בוני הארץ 
 בכל הנוגע לבטיחות.לכלל הממונים תוואי המכתיבות  הנ"ל  עוצמות והשפעות המידע כלי לק כי אין חול

 גוזר עבורנו נושאים אקטואליים בבטיחות ארגון זה יעקב מר יעקב לוי פנה לארגון הבינלאומי לבטיחות מ בארגוןחבר  .ב
 ובהמשך יפורסמו עוד מודלים.  שחלקם פורסמו בקבוצות שלנו

תתפעל ותעדכן את אתר הארגון, בקרוב מאוד האתר סוכם שחברה זו    -ל הסכם עם חברת אינטרדיהארגון חתם על  .ג
 יפעל ויספק מענה לכלל הממונים במדינה.

 חבר הנהלה המעוניין לתפעלם  מוזמן לפנות ליו"ר.  –לארגון הממונים מס' פייסבוקים  . ד
ליו"ר והצטרפותם לאפליקציית    חברי ארגון  500   -  כ היענותם של  ההצלחה הנוספת הנזקפת לארגון  .ה

 הבטיחות.  
                                                                                                                            סמינר ים המלח   . ו

                      .                                                                                                     8-10/4/21 כיםבתארי , ים המלחבהתקיים במלון קראון פלאז'ה  ש מדהימה של סמינר הפקה 
                                        אורחים נוספים  בני משפחותיהם   200 -  ועוד כ   ממונים חברי ארגון 150 -  כבסמינר   השתתפו

 דה לקס.  - חדרי אירוח משודרגים   162ב 
 בחסותו האדיבה של מר אורי קדושי ממצובה ביטוחים, אשרי האיש. אירוע עצמו ב כל הוצאות ההפקה  -
 חולצות, כובעים, ודגלים הנושאים את לוגו הארגון. ברים ח להארגון עצמו תרם  -
 ההנהלה. על פי דרישת הסמינרהמלון במהלך כל ימי  סיפק כל המשתתפים נהנו מכיבוד ש -
אומן  השתתף התקיים מרתון של הופעות שבאחד מהם השתתף היו"ר בשירה, באירוע המרכזי  -

 החושים הצעיר נבו אבוטבול וכנריות. 
  למר יעקב ברנשטיין, למר   חיים ויין,למר זלמן שוסטר, למר רמי ארקוש, מר חולקו תעודות הוקרה ל -

ישראל  למר   יעקב ויסמן,למר יונה אבן,  למר  אורי קדושי,  למר  רענן הרשקוביץ, למר  ורסקי,  ולדימיר יאב
לחברי כבוד נוספים נעניק תעודות  ,  דה לארגון בעל תרומתם הנכ  וזאת    יצחק סלחג'י הכהןולמר ולדמן  

                                                                                             הוקרה בסמינר הבא עלינו לטובה. 
  אה לנשים בנושא: העצמה אולם נבצר ממנהצתודה מיוחדת לגב' סעדון עינת אשר נכונה להגיע להר

 , תודה על תרומתה בהענקת ספרים פרי עטה. מלהגיע
 . תודה לכל המרצים הנכבדים שנרתמו להצלחת הסמינר -
ואת     טובי בנימין  הגב' היו"ר מבקש לעלות על הנס את תפקודם המרכזי של המזכירה של הארגון  -

   הארגון  ישגיו האחרונים של  ירדן בנימין על תרומתן לההגב'  מנהלת המכירות 
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  -    ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל                            
 
 

  יוזכר כי משתתפי יום העיון שנרשמו כדין קיבלו את אישור הכשירות שנשלח אליהם מירדן וטובי,               -  
                                                                                                       יישר כוח על מהירות התגובה..            
, מר זלמן שוסטר,             יעקב אליהו מר  משה פחימה, מר פארג' דאהר,  מר יעקב שיבר, מר  י ההנהלה לחבר.            
 על תרומתם כבוד לכולם .           

.                 אירוע המרכזי,  המשך כל הסמינר ושב,  וולדימיר יאבורסקי הצלם והמסריט הקבוע של הארגוןמר  -
 חוויה הבלתי נשכחת. וכמזכרת   ,אתר הארגון יעלה בקרוב ל ש   האירוע  ם, הסריט ותיעד את  ל .           צי

 
.    חלק גדול בפיקוח על ימי העיון  נטלו יוסי דולינסקי שלמר רחל עזרא והגב' למתנדבת תודה גדולה     מגיעה            

 בנתניה, באילת ועוד. במרכז הבנייה  שהתקיימו  םוימי עיון אחרי  .           האלה
 

                                                                                                                                                                ות:הער
בתשלומי  ולא רגילים ם בתשלומי , באתרא. במהלך ביצוע ההזמנות נתגלתה תקלה הנובעת מכך שבוצעו הזמנות 

שבסופו  הנהלת המלון מול שכנע . הם ניהלו מו"מ מהיו"ר והגזבר להתגברו הצליחעם גילוי התקלה  , קרדיט
 לקבל את יתרת התשלום במקביל לתשלומי החברים.   הסכימה ההנהלה 

הייתה אישור לקיום יום עיון הכולל אישור כשירות.                                                יוזכר כי תקלה נוספת עליה התגבר היו"ר ב.  
                                                                                       עד ליום חמישי לא היה ברשות הארגון אישור לקיום יום עיון הכולל אישור כשירות,                                                    

                    ,  עם רכזת הרישוי במנהל הבטיחות הגב' סימה שחר וזו אישרה ליו"ר יו"ר יצר קשר ,  הבלילה של יום רביעי
 לקיים כל נושא שיחפוץ, כך היה.

 
מי עיון חינמיים, אין כל כוונה לעצור את  בימים אלה אנו פועלים בקדחתנות על מנת לקבל אישורים נוספים לקיום י

 ימים, הארגון יהפוך זאת למסורת לאורך השנים.  8 - ם ב המיז
חברי הנהלה או/ו חברי ארגון המעוניינים להרצות ביום עיון מוזמנים לשלוח את המסמכים הרלוונטיים למזכירה  

 טובי. 
 
 

קדם נושאים  לך חודש אפריל היו"ר בשיתוף חבר ההנהלה מר פרג' דאהר פועלים ללא לאות על מנת ליוזכר כי במה 
   שונים.  

 
 

 סיכום ומסקנות: 
 הארגון יציב כלכלית. 

                                                            ייצר רעיונות פרודוקטיביים שישרתו את חבריו.   ל הארגון ממשיך לפרוח ו
 .   2022וכבר מבצע הכנות לקראת שנת   2021לארגון אישור ניהול תקין עד לסוף שנת 

      שני לשנה זו.                                                                                                                 הסמינר הבקרוב נכריז על 
היו"ר מבקש להזכיר כי מסמך זה יתועד והנושאים בו  יוזכרו בישיבה הקרובה.                                                        

 חריה המסמך  ישלח בדוא"ל לכלל חברי הארגון. לא
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                          
 טובי בנימין. ב/                                                                                                                      

 מזכירת הארגון.                                                                                                                     
 ארגון  הממונים על הבטיחות.                                                                                                                      

                                                                                                           
 

 


