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 :202011.24Date.תאריך:

 

 לכבוד

 העמותהחברי ממוני הבטיחות 

 

 1אסיפה כללית מס'  פרוטוקולהנדון: 

 580400185עמותה מס'        

 

הכללית   15.11.2020ביום   .1 האסיפה  הבטיחות  עמותת    של   התקיימה  ממוני  לשכת 
)ע.ר(   -בישראל  אנחנו  זה  ו/או    מקצוענים  "העמותה"  ו/או  ה שכ ל ה " )להלן:    לשכת " " 

 דמה לה הרשמה שמית. . האסיפה נערכה באמצעים מקוונים וק הממונים" ( 

 . ו כלל חברי העמותה זומנ   הכללית   אסיפה ל  .2

 . באמצעות הדוא"ל לכלל חברי העמותה ו   לפי דין   יום לאסיפה הכללית נשלח סדר   .3

 1נספח  סדר היום מצ"ב  

הכללית  .4 האסיפה  זימון  המתנה,   18.00בשעה    15.11.2020ביום    לעת  שעת  נכחו    ולאחר 
נדחיתה האסיפה    באסיפה  ולפיכך  בתוקף  פחות מרבע מכמות חברי העמותה שחברותם 

 . 18.00לשעה    22.11.2020ליום  

ובה נכחו    2020ית לשנת  ח , נערכה האסיפה הכללית הנד 18.00, שעה  22.11.2020  ביום  .5
   חברי העמותה שחברותם בתוקף.   61

כנספח   .6 המצ"ב  היום  בסדר  הנוכחים 1כאמור  בחרו  שדה    חד א   פה ב   ,  רוני  עו"ד  מר 
 להיות יו"ר האסיפה הכללית. 

כי   .7 העובדה  ש ה לאור  הרי  הראשונה,  בשנתה  הינה  כספי ד ה עמותה  והדו"ח    ו"ח 
לשנת    המילולי  העמותה  פעילות  יוגש 2020על  בשנת    ו ,  רק  הכללית  האסיפה  לאישור 

2021 . 

 ואלו הנושאים שנידונו על סדר היום:    .8

 

 יומה ואופן ק   אסיפה כללית ה   מהות   -קע ר  . א 

 כי לכל עמותה יהיו לפחות שלושה מוסדות:   19חוק העמותות קובע בסעיף   .9

 אסיפה כללית  . א 

 ועד מנהל  . ב 

 ועדת ביקורת/גוף מבקר  . ג 

העמותה הא  .10 חברי  כל  את  הכולל  גוף  היא  הכללית  מקרב    . סיפה  העמותה  חברי  מייסדי 

והם   ה העמות  העמותה  את  שייסדו  אלה  העמותה   הם  ועד  כחברי  לקיום  עד    מכהנים 

בשנת  אסיפת   כחבר  2024בחירות  להתקבל  בבקשה  לעמותה  פנו  העמותה  חברי  כל   .

 העמותה. 
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 . הראשונה, נבחרו לתפקידם על ידי וועד העמותה חברי ועדת הביקורת   .11

בשנה  .12 פעם  להתכנס  כללית  אסיפה  על  העמותות,  חוק  בנ   לפי  דין וש ולדון  לפי    אים 

 ובנושאים שעל סדר היום. 

אנו   .13 כי  העובדה  וכ לאור  חדשה  דו עמותה  בשנת  אשר  רק  יוכנו  דין  לפי  העמותה  "חות 

 דון העמותה באסיפה הכללית הראשונה רק בנושאים שעל סדר היום והם: , ת 2021

ד  . א  מטרותיה מתן  השגת  לצורך  העמותה  פעולות  על  בועד    -יווח  התפעול  אחראי 

 אלבוים. ל  מר גי   -העמותה 

 אישור חברי ועדת הביקורת )אלי כהן, איילת צימרמן( לכהונתם  . ב 

בסיס לתקנון העמותה  ה תשומת ליבכם כי    -1מצ"ב נספח  ה   תקנון העמותה ור  איש  . ג 

של   המצוי  התקנון  העמותות.  הוא  רשם  ידי  על  שאושר  כפי  תוספות  עמותה 

המו לתקנון   העמותה  לאישורכם  של  תחתו   מצורפות בא  בקו  הדגשתם  ן  תוך 

 . בקו אמצעי מסומנות  מחיקות מהתקנון המצוי  כאשר  ו 

כל   .14 העמותה על  מחברי  להשתתף   מי  חפץ  הכללית,    אשר  ברישום    ירשם לה באסיפה 

העמותה    מוקדם  תתאפשר  המנהלת  באפליקצית  לא  העיון.  לימי  הרישום  את  היתר  בין 

 ל סדר היום שלא באמצעות האפליקציה. הצבעה בנושאים שע 

הכל  .15 האסיפה  תחילת  בנוג ת  לי בטרם  הצבעה  האסיפה  ה ר  ו ש י לא   ע תיערך  כיו"ר  ח"מ 

מכם  רק  הכללית.   ל מסר ה מי  הכללית,  ב  האסיפה  כיו"ר  הח"מ  את  מתבקש  אשר 

האפליקציה   חתימה באמצעות    ביע להצ  לכם    בחלון  שיינתן  זמנים  לו"ח  לפי  שתיפתח 

 במהלך האסיפה. 

האסיפה  .16 המתכונת ב ינוהלו    במהלך  הצ   אותה  שתי  בנוגע    , בעות עוד  חברי    ור יש לא הן 

התקנון.    ועדת  לאישור  בנוגע  והן  המכהנים    מסרב ה מכם    י מ רק      -דהיינו הביקורת 

  חתימה באמצעות    ביע מתבקש להצ   כהונת חברי ועדת הביקורת ו/או את התקנון, לאשר  

העיון אפליקצי בחלון   וימי  ההרשמה  במהלך    ת  לכם  שיינתן  זמנים  לו"ח  לפי  שתיפתח 

חותם האסיפה  שאינו  מכם  מי  כל  הצבע יקצי פל בא   .  לכל  שייפתח  הזמנים  בחלון  ה,  ה 

 . ה ט ביע בעד ההחל צ ה משמעו כמי ש 

ת א ה  .17 הכללית  יפורסמו באמצע שודר  סיפה  אשר  מקוונים  רם  בט   העמותה   לחברי   ים 

 . באמצעות האפליקציה   ו ההצבעות בנושאים שעל סדר היום יבוצע כאשר  ו האסיפה  

 

העמותה   ב.  פעילות  על  העמותה דו"ח  מטרות  הראשונה    לאור 
 עו"ד רוני שדה   -יו"ר העמותה ויו"ר האסיפה עדכון    -והשנייה 

 

הבטי  .18 ממוני  בישראל לשכת  ויצי ,  חות  מקצועי  גוף  היעדר  הבטי ולאור  לממוני  חות  ג 

 הן כדלקמן:   ותיה שמטר   24.3.2020הוקמה ביום  אל,  בישר 
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 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכל יציג לפי    הקמת ארגון  . א 

היתר לפי המלצות "וועדת    ת בין קידומם המקצועי של ממוני הבטיחו לפעול למען   . ב 

 אדם". 

מ  . ג  של  רווחתם  למען  הב לפעול  הפחתת  מוני  ידי  על  היתר  בין  ימי  כ טיחות  מות 

מ  הנדרשת  הגבל מ העיון  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  ימי  מונה  ביצוע  בגין  התשלום  ת 

 . ₪ לכל יום עיון   100ל  יון באופן שלא יעלה ע הע 

 ות. העמות , נרשמה העמותה כדין אצל רשם  23.3.2020ביום   .19

 יחות. ממוני בט   1393, בעמותה חברים  22.11.2020כון ליום  נ  .20

 חודשים האחרונים: ב ה  ת ו ל ידי העמ שהתבצעו ע   העיקריות   ואלה הפעולות  .21

הע   -16.3.2020 . א  ל התייחסות  )עבודות     ria-מותה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  בעניין 

 בנייה(. 

 כדלקמן:   מייעצות   מקצועיות ועדות  הקמת    -2020מרץ   . ב 

 בנייה בראשות מר חיים בנון לבטיחות במייעצת   צועיתוועדה מק (1

 מר איציק סבג באש בראשות לבטיחות יעצת  צועית מיוועדה מק (2

 יפמן ד"ר ורד קו ב'ת גאשובר ובחומ"ס הות גבלבטיחות וועדה מקצועית מייעצת   (3

 חינוך בראשות מר אבישי רייכמן.  לבטיחות במוסדותוועדה מקצועית מייעצת   (4

את   -2020אפריל   . ג  לעמ הקמת  אפל   ותה ר  רישום ופיתוח  ורישום   יקציית    לעמותה 

 . 2020האתר שודרג בחודש יולי    .   ימי העיון ב   gps  וונת מוכ   נוכחות 

 . קופת הקורונה חות בת טי לב הגהות והחומ"ס    תא ת  ו התייחס   -2020אפריל   . ד 

 : בנוגע להקמת לשכת ממוני הבטיחות בישראל   ים מכתב הוצאת    -2020אפריל   . ה 

למינהל הבטיחות בעניין הכרה בעמותה כגוף המייצג   ורת  תזכ  למינהל הבטיחות ובהם: (1

המ בטיחותאת  ממוני  של  ביותר  הגדול  בוועדות  ספר  הבטיחות  ממוני  נציגי  הדרת   ,

 בקורס ממונים. כהסמהה

 רה. , למוסדות להכשרות בוני הבניין והעץדתלהס ,חותד לבטיסמול (2

העצמאיים   העמותה   הצטרפות   -19.4.2020 . ו  מטעם  הוג ר  אש   ( 2392/2020)   לבג"צ  ש 

המשק   עסקיים  הולם  גורמים  פיצוי  מתן  ה לנפג לצורך  ובהם  עי  ממוני  קורונה 

 הבטיחות העצמאיים. 

תבנית  ניסו   -20.4.2020 . ז  דף  העמות בר ח ל ח  ב י  בקשתם  לעת  א ה  לחידוש  ישור  נוגע 

 . 10.5.2020לה שיפוג תוקף אישור הכשירות לאחר  כשירות לא 

לר התקש   -2020יוני  -מאי   . ח  רו"ח  משרד  עם  לעמותה ת פ בות  רות  בנק  חשבון  ,  יחת 

 מקור וניהול ספרים קבלת אישורי מע"מ, ניכוי מס ב 
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לח לה תייחסות  ה   -2020יוני   . ט  בנוגע  מפע"ר  באתרי  פר   רכב   כלי   ניית יוועצות  טיים 

 בנייה 

 עגורנאים ועוזרי בטיחות   ria-התייחסות תא הבנייה ל   -2020יוני   . י 

 האש לסוגיית חומרים בהליך הבנייה התייחסות תא    -2020וני  י  . יא 

 -נהלים ותקנון   –ספטמבר    -מאי  . יב 

 . עמותהנהלים והעלתם לאתר ה  3ההנהלה אישור  (1

 . נהלים נוספים נמצאים בסבב אישורים 4 (2

וועד הק   -2020  אוגוסט   -מאי  . יג  תת  סוגיות  ה  מת  כלל  בחינת  לצורך  ביטוח  לענייני 

 הביטוח בעבודת ממונה הבטיחות. 

 ם את ההצעות. נפרס. אנו  . קיבלנו הצעות מחירוחסוכני ביט  3ת עם  פגישו  4התקיימו   (1

 עת חברי העמותה. ההצעות תהיה לשיקול דהבחירה במי מ 

 ו יושבים על המדוכה. ון יצירת פוליסה ייעודית לממוני הבטיחות. אנלבח  בכוונתנו (2

מקצועי התייחסו   -23.6.2020 . יד  למינה ת  משפטית  הבטיח ת  לתיקון  ל   ות ל  הצעה 

בע  הבטיחות  בני תקנות  )עבודות  לממונה    2019  -ה( בודה  אחריות  לתוספת  ביחס 

 . בניה   הבטיחות בעבודות 

 . וועד עמותה  ישיבות      7  קיום   -2020  אוקטובר   -מרץ  . טו 

לצורך    יו"ר וועדת המשנה לתאונות עבודה,   -פנייה לח"כ אוסמה סעדי   -2020יולי   . טז 

 . הצגת תפיסת העמותה באשר לבטיחות העובדים 

 אשכולות ימי העיון לממונים. והל  הקמת תת וועדה לבחינת נ   -2020אוגוסט   . יז 

הה   -2020אוגוסט   . יח  עם  בל פגישה  הכרה  לצורך  כגו סתדרות  הבטיחות  ממוני  ף  שכת 

מחויבת   היוועצות  לצורך  הבטיחות  ממוני  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג 

 . לפי דין לבחירת נציג בוועדת ערר להתנגדות ו/או פסילת ממונה בטיחות 

להשתתפות    -2020גוסט  או  . יט  התקנים  מכון  הבטיחות  ל נציגי    2אישור  ממוני  שכת 

)ע.ר( מקצוענ   -בישראל  אנחנו  זה  מרכזית  בו   ים  בטיחות לתקנ   6600ועדה  במכון    י 

 -התקנים 

פובולוצקי (1 רומן  טכנית    -אינג'  בוועדה  כחבר  נבחר  אפקון  קבוצת  של  הבטיחות  מנהל 

 לציוד מגן אישי   6601

 ת וכלים. לבטיחות במכונו 6602בחר כחבר בוועדה טכנית  נ  -והנדסאי מורן טולד  (2

 ת להם בהצלחה.מאחל צוענים זה אנחנו מק -בישראל לשכת ממוני הבטיחות (3

)עבודה    -2020ספטמבר   . כ  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לבחינת  וועדה  תת  הקמת 

 בגובה(. 
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בגובה,    -2020מבר  ספט  . כא  העבודה  מדריכי  עבודת  לעניין  מפע"ר  מכתב  פרסום  עם 

הבטיחות  הוצגו   ממוני  לשכת  יום, כ הערות  של  שבסופו  הדרכה  טופס    ך  אישור 

תוקן   גובה  העובד ב ש פן  באו לעובד  ובמקום נה  שו ,  הצהרת  ,  הממנה   שם   :  הכתוב 

   . העובד   שם   :  נכתב 

תקנות    -2020ספטמבר   . כב  להצעת  הבטיחות  למינהל  מפורטת  התייחסות  נשלחה 

 . 2019  -בנייה(   ת אחריות באתרי הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( )חלוק 

הבטיחות    -2020אוקטובר   . כג  ממוני  לשכת  כנציג  לוי  טל  מר  הועד  חבר    –מינוי 

 . ת המוסד לבטיחות וגיהות במועצ זה אנחנו  מקצוענים  

 : 2020נובמבר   . כד 

 בנוגע להדרכת עובדים על פיגומי זקפים.   לנוהל מינהל הבטיחות התייחסות   (1

לעני  (2 מדיניות  להבהרת  בנוגע  הבטיחות  מינהל  לנוהל  בחינת  התייחסות  ין 

   בקשות ל"פיצול מפעלים". 

 

 -השלישית   ה ת העמות לאור מטר   דו"ח על פעילות העמותה  ג. 

 : הועד המנהל ואחראי התפעול חבר    -לבוים גיל א מר  עדכון  

 . לחברי העמותה ימי עיון      כנית ת   ביצוע תחילת    -2020  דצמבר   -יוני  .22

חינמיים   3  קיום  . א  עיון  עיון    , בנתניה   ימי  של    בנתניה   בבנייה יום    5  , ₪   100בעלות 

שתתפות  בה –  בלבד.   ₪   500  בעלות של    בנתניה   עזרה ראשונה ש  מגי השתלמות  ימי  

 שתתפים מ    325  -כ 

ובעכו   6 . ב  שבע  בבאר  להיערך  אמורים  שהיו  פרונטליים  עיון  עקב  ימי  התבטלו   ,

 מגבלות הקורונה 

עיון   6קיום   . ג  אוקטוב   zoom-ב   ימי  חודשים  מיגון  נובמבר    –ר  במהלך  בנושא 

 משתתפים   350  -כ   בהשתתפות   -מכונות, אירועים המוניים, חקירת תאונות 

 משתתפים.   400-השתתפות כ ב   2020ודש דצמבר  ימי עיון בח   7צפי לקיום   . ד 

 לחודש בעיקר בגין העסקת מזכירה בחצי משרה.   ₪   5,000-הוצאות העמותה הן כ  .23

גובה דמי חבר מעבריה ואין בכוונתה לעשות כן ולמעט אם יוחלט אחרת   .24 העמותה אינה 

 ע"י האסיפה הכללית. 

הכ  .25 על  כולו  ומתבסס  חיובי  הינו  העמותה  העיון תזרים  מיני  ע"י  המתקיימים    נסות 

 העמותה. 
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 אישור חברי וועדת הביקורת  ג. 

 

 ותה.ה נבחרו על ידי ועד העמחברי ועדת הביקורת הראשונ  ,כאמור .26

 של מר אלי כהן ושל גב' איילת צימרמן.   אסיפה הכללית לאשר את בחירתםאשר על כן, נדרשת ה .27

וועדת .28 תפקידי  פורטו  הביקורת,  וועדת  חברי  לאישור  בנוגע  הצבעה  להלן    .תרהביקו  בטרם 

 התפקידים:

תה למטרותיה.  תיה, לרבות התאמת פעולות העמואת תקינות פעולות העמותה ומוסדו  קלבדו .א

נושב של  פעילותם  תקינות  את  לבדוק  הביקורת  ועדת  נדרשת  זה,  בעמותה  כלל  המשרה  אי 

 וטוהר המידות.   יביותטעילות אפקעמותה, חיסכון, יהתקין של ה  הניהול את  ולבדוק

 ת השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון. לבדוק א .ב

 הכללית והוועד המנהל.  האסיפ לעקוב אחר ביצוע החלטות ה .ג

ליקוייל .ד על  בעמוד  ליקויים  לתיקון  דרכים  המנהל  לוועד  ולהציע  העמותה  בניהול  ניהול  ם 

 העמותה.

ת תשלומי השכר בה, חשבונות שלה ואלבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי ה .ה

 ה לקידום מטרותיה. תייעוד כספי העמו תלרבו

בניהול ענייניה  בקשר לליקויים  פול בתלונות של עובדי העמותה  לקבוע הסדרים לגבי אופן טי .ו

 שתינתן להם.  נהולגבי הג

 . את המבקר הפנימי המנהל של העמותה    ת ביחד עם הוועדלמנו .ז

שי  .ח הפ להציע  המבקר  של  העבודה  בתכנית  אנויים  לבחון  שמונה,  כל  הביקורת  נימי  מערך  ת 

 הפנימית העמותה ככל שישנה.

 . ת שכרווא של העמותה  של רואה החשבון  לבחון את היקף עבודתו .ט

 ותה של העמותה. לכל נושא אחר הקשור לפעי לבדוק  .י

לבחירות   .29 עד  לכהונתם  הביקורת  וועדת  חברי  את  לאשר  הכללית  האסיפה  החליטה  קולות  ברוב 

 . 2024 אות למוסדות העמותה אשר יתקיימו בשנתהב

 

 תקנון העמותה אישור   ד. 

 

 . 2פח  נס מצ"ב  תקנון העמותה   .30

שאושר   .31 כפי  המצוי  התקנון  לעומת  המוצע  בתקנון  התיקונים  משמעות  לנוכחים  הובהר 

 ע"י וועד העמותה. 
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ולהסמיך את הוועד   2המצ"ב נספח העמותה תקנון  ברוב קולות החליטה האסיפה הכללית לאשר את   .32

 ותות לפעול לצורך אישורו ברשם העמ

    .ביחד נעשה ונצליח  .33

 

 

 

 

                                                                                                                             
 _____ ____________  

 שדה, עו"ד   רוני 

  האסיפה יו"ר  

         
































