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סיכום פגישת רכזים
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סוכם כי רכזי האיגוד יקבלו מאת מנהל האיגוד את קבצי מדבקות האיגוד ,לשם הדפסת
מדבקות האיגוד "גם אני חבר באיגוד".
סוכם כי יישלח לרכזים קובץ "על האיגוד המסביר על יתרונות החברות באיגוד במטרה
להפיצו בין חברי איגוד פוטנציאלים.
סוכם כי מנהל האיגוד יישלח אל רכזי האיגוד את קבצי השמע של הקמפיין הפרסומי של
האיגוד.
הועלתה הצעה מאת רכז דרום יוסי אמנו – להוסיף לאתר האיגוד תקנון ,מחירון כללי
ומידע שימושי ללקוחות המזמינים מאתר נזקי מים מוסמך.
כמו כן ,הועלתה הצעה לבדוק לגבי גיוס כספים מאת חברי האיגוד לשם רכישת ארגז
כלים רזרבי לשימוש חברי האיגוד במקרים בהם הם נתקלים ללא ציוד.
כמו כן ,לגבי הצעתו של יו"ר האיגוד מאיר לוזון בעניין הפקתו של סרט תדמית לאיגוד
אשר יסביר לקהל הלקוחות בישראל את הסכנה הכרוכה בהזמנת מאתר לא מוסמך
לבדיקה .הציע רכז אזור דרום יוסי אמנו חברה העוסקת בסרטי תדמית ואשר אפשר
לשכור את שירותיה (סוכם כי יוסי יישלח את פרטי ההתקשרות עם אותה חברה לשם
יצירת קשר).
סוכם כי שי הורביץ ימונה כיועץ האיגוד בנושאי אינסטלציה וחשמל וכן תכנון
אינסטלציה וחשמל (דהיינו במקרים בהם מאתר חבר איגוד נתקל בחיבור לא תקני
במערכות אינסטלציה או חשמל וכן במקרים בהם כשלים ונזקי מים גורמים לכשלים
במערכות חשמל) וחברי האיגוד יוכלו להיוועץ בו במידת הצורך.
הועלתה הצעה מאת יועץ האיגוד שי הורביץ – בעניין שיווק מדיה לשכור את שירותיהם
של סטודנטים העומדים בפני פרויקט גמר בלימודים ואשר מלווים חברות שונות בשיווק
מדיה (סוכם כי שי יקשר את מנהל האיגוד עם סטודנטים פוטנציאלים לשם כך).
סוכם כי בהסברת האיגוד יש להדגיש את עניין ההתייעצות בקבוצות האיגוד וכן באופן
פרטי עם רכזי האיגוד בנושאים שונים ,לגבי ההתעסקות במקצוע או במהלך הבדיקות
בשטח.
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 .7חלוקת רכזי האיגוד לאזורים סוכמה כדלהלן:
אזור צפון – רוברט אלון מחברת "ר.א.מ.א מאתרים".
הסמכות :הסמכה להתקנת צנרת  ,SPקורס חוות דעת מומחה (מכון ישראלי לחו"ד
מומחים) ,מאתר נזקי מים מוסמך (ביה"ס לוזון) ,סוקר תרמוגרפי מוסמך ( ,)RDTבורר
מוסמך (מכון ישראלי לחו"ד מומחים) ,מתקין ובודק מונע זרימת מים חוזרת (מ.
הבריאות) ,ניקוי וחיטוי מערכות מי שתיה (מ .הבריאות) ,שרברבות תברואתית סוג ,3
מפקח ובוחן נזקי מים (מישלב) ,קבלן אינסטלציה (מרכז הבניה הישראלי) ,מגשר מוסמך
(גומא).
אזור דרום – יוסי אמנו מחברת "אמנוטק".
הסמכות :מאתר נזקי מים מוסמך (ביה"ס לוזון) ,סוקר תרמוגרפי מוסמך ( ,)RDTשמאי
נזקי רכוש (מכללת אפיק) ,אינסטלטור מוסמך מכללת מלט"ש ,תואר ראשון ()BA
אוניברסיטת בר אילן – סוציולוגיה וקרימינולוגיה ,תואר שני ( )MAייעוץ ופיתוח אירגוני,
מגשר מוסמך – התמחות בסכסוכי שכנים על רקע נזקי מים (מכללת גומא).
אזור שרון ,שומרון והסביבה (יועץ) – שי הורביץ.
הסמכות :בודק חשמל (לשכת המהנדסים ת"א) ,הנדסאי חשמל (סינגלובסקי) ,יועץ
חשמל ,מתכנן אינסטלציה (מכללת מישלב) ,מאתר נזקי מים מוסמך (ביה"ס לוזון).
 .8סוכם כי רכזי האיגוד יגייסו מאתרים מוסמכים להצטרפות כחברים באיגוד .ובמידה
וישנם מאתרים לא מוסמכים יופנו אלו להסמכה על מנת שיהיו חברים מוסמכים באיגוד.

בברכה,
אלחנן סונה
מנהל האיגוד
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