
מונים  מרגון הא

טיחות  בעל ה

שראליבוהגיהות



(מוסד ללא מטרות רווח)ר "מלכ, עמותה רשומה

 ותקנות בבטיחותהוקם על בסיס חוקים , 1965נוסד בשנת

 הבטיחות בישראלהיציג והגדול ביותר של ממוני הארגון

מקורות התקציב העיקריים  :

דמי חבר

 בטיחותלממוני מקצועיים עיון קיום ימי

תרומות

הממוניםארגון 



 הנהלהחברי 9דמוקרטיות ומונה הנהלת הארגון נבחרת בבחירות  ,

(ללא החזרי הוצאות)מלאה בהתנדבות 

 בין גופים שעוסקים בבטיחות ברמה ארציתקיום קשרי גומלין

 בעבודהשותפים במחקרים לבטיחות ובריאות

 הבטיחות הממונה על מעמדו של לשימור ושיפור " גגקורת "מהווה

במדינת ישראל

הממוניםארגון 



2015הנהלת הארגון 

דניאל כהן

אריה כהן

הכהןשחר

'ג'חיים חג

חיים ויין

גזבר

מזכיר

ר ודובר הארגון"יו

ר הארגון"סגן יו

ר ועדת פרסום  "יו

ר ועדת הדרכה"יו

שאלתיאל צברי

דן יעקבי

בני שגיב  

יהודה פוזנר

נופר גאלי

לונצריעל 

ר אזור צפון "יו

חבר הנהלה

ר ועדת חברים"יו

ר אזור דרום"יו

ם-ר אזור מרכז וי"יו

ר ועדה מקצועית"יו

מזכירות  



2015מוסדות הארגון 

אהרון לופט

יצחק הכהן

דוד כץ

חבר

ר"יו

ר"סגן יו

דוד פייג

צביקה ליבוביץ

אליהו גבר

חבר

ר"יו

חבר

בית הדיןועדת ביקורת ואתיקה  



וסביבת עבודה  " ארגוני"יצירת אקלים בטיחות "

שמירה על , מקצועיותתוך טיפוח , "בטוחה"

הממונה על  מעמד ושיפור מתמיד של זכויות 

"הבטיחות במדינת ישראל

( 18-ט "כ, משלי).."  באין חזון יפרע עם"



לאגד את מכלול  , תוכנית עבודה נועדה בראש ובראשונה

.2015והפעילויות בהם תעסוק הנהלת הארגון בשנת  התחומים 

האחריות  , להביא לידי ביטוי את הפעילות הענפה, כמו כן

הארגון" לשיווק"והשיפור המתמיד תוך ביצוע פעולות , והמחויבות

אלו יחד יובילו לעמידה  שכל , ברורהמתוך תפיסת עולם , וזאת

.  בתחילהביעדים שהוצבו 

".כל תוכנית הינה בסיס לשינויים"הפרדיגמה שינוי 

2015עבודה שנתית תוכנית



Always listen to the market



אך ניתן לשנות את כיוון המפרשים, ניתן לשנות את כיוון הרוחלא 

?מתמודדיםעם מה אנו 

,חוסר פיקוח ואכיפה

" מוגבלות"סמכויות 

מעמדו של הממונה

על הבטיחות
"סחבת", תסכול

בנושאי חקיקה

תביעות 

משפטיות

היעדר ביטוח אחריות

מקצועית

ת "מדרג בע

בבטיחות

העדר מודעות 

של המעביד לבטיחות

328תביעת שיבוב 

המוסד לביטוח לאומי

שם משפחה 

" בטיחות"



 לארגון" כוח"החברות בארגון נותנת את

 משפיעארגון = ארגון עוצמתי = ארגון גדול

הממונה מעמד שמירה על , דיונים, ושיגשיח , מאבקים, מ"ניהול מו–

כוחנו באחדותנו

 של הארגוןתשלום דמי החבר לצורכי תפעול ואחזקה שוטפים:

 משרד                      שכירות

 שוטףלמתן מענה מזכירה

אתר אינטרנט

כוחנו באחדותנו

?מה אתה נותן לארגון

יועץ משפטי

ח "רו

ב"וכיוצ



ד"עוי "יעוץ משפטי ראשוני חינם ע

מוזליםקורסים והשתלמויות במחירים , ימי עיון וכשירות

 לכל בעיה בית ומענה חברות בארגון הגדול והיציג של הממונים שמהווה

בתמיכה מקצועית  , ייעוץבמתן , השוניםמול הגופים , במקומות העבודה

פנייהומענה לכל 

 במדינההבטיחות נושא להשפיע ובגדול על כל בידך אפשרות הארגון נותן

 מכון התקנים)עומדת לכם זכות להיות חברים בוועדות חיצוניות לבטיחות  ,

הוק לנושאי  -אדשמוקמות וועדות היגוי , פיקוח, וועדות מוסד לבטיחות

(בטיחות

?לימה הארגון נותן 



להלכה ולמעשה

משלחת בינלאומית 

לתערוכה בסין 

2014אוקטובר 

ממונה הבטיחות הוכר 

כמקצוע רשמי  

רבי שיח עם 

הבטיחותמינהל

בפריסה ארצית

לשמוע ולהשמיע

שי וברכה לחברים 

לכבוד ראש השנה

ייצוג בוועדות הסמכה

ובקורסי ממונים  

בפריסה ארצית

מאבק על השמטת 

ממוני הבטיחות מאישור 

אירוע המוני

המוסד לביטוח לאומי–328שיבוב תביעת 

מטה משותף עם 

מפקח עבודה ראשי

פעילות יזומה של 

א"הבטלהנהלה מול 

פעילות יזומה

ש "יועמ



להלכה ולמעשה

אינטרנט אתר 

מעודכן ונגיש

פייסבוקדף 

לשמירה על קשר

ערוץ ישיר פתוח 

לחברי הנהלה 

שמירה על זכויות הממונה, "בטוחה"עבודה סביבת 

מתמידשיפור 

ביטוח אחריות 

מקצועית

קידום הצעת חוק

תקנות בטיחות

(לניהול בטיחותתוכנית)

(תקנות הממונים)

הוועדה הציבורית

בראשות האלוף 

אודי אדם . במיל

יעוץ משפטי

ראשוני חינם

וועדות מקצועיות

ארציות

פ ארגונים"שת

" מכפיל כוח"



אתר הארגון 

http://www.memunim.org.il/html5/sbs.py?_id=9672&did=1168&G=9674&title=%E0%F8%E2%E5%EF %E4%EE%EE%E5%F0%E9%ED %F2%EC %E4%E1%E8%E9%E7%E5%FA %E5%E4%E1%F8%E9%E0%E5%FA %E4%FA%F2%F1%E5%F7%FA%E9%FA %E1%E9%F9%F8%E0%EC&undefined
http://www.memunim.org.il/html5/sbs.py?_id=9672&did=1168&G=9674&title=%E0%F8%E2%E5%EF %E4%EE%EE%E5%F0%E9%ED %F2%EC %E4%E1%E8%E9%E7%E5%FA %E5%E4%E1%F8%E9%E0%E5%FA %E4%FA%F2%F1%E5%F7%FA%E9%FA %E1%E9%F9%F8%E0%EC&undefined


https://www.facebook.com/memunim?fref=ts
https://www.facebook.com/memunim?fref=ts
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://storage.tipo.co.il/zone/uploaded/6/2/66704959010242/LogoZone-66704959010242.JPG&imgrefurl=http://www.tipo.co.il/zone/?zone%3D66704959010242&usg=__5nq84FfIe5slmtRXMsAJ__sajfc=&h=278&w=578&sz=20&hl=iw&start=5&zoom=1&tbnid=7OGrVxd1bPQ9NM:&tbnh=64&tbnw=134&ei=oQWQT8G6HIWq0QXnq9X4AQ&prev=/search?q%3DLIKE%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://storage.tipo.co.il/zone/uploaded/6/2/66704959010242/LogoZone-66704959010242.JPG&imgrefurl=http://www.tipo.co.il/zone/?zone%3D66704959010242&usg=__5nq84FfIe5slmtRXMsAJ__sajfc=&h=278&w=578&sz=20&hl=iw&start=5&zoom=1&tbnid=7OGrVxd1bPQ9NM:&tbnh=64&tbnw=134&ei=oQWQT8G6HIWq0QXnq9X4AQ&prev=/search?q%3DLIKE%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.hamila.biz/wp-content/uploads/2011/06/398_jm_facebook.jpg&imgrefurl=http://www.hamila.biz/article/facebook/&usg=__0u5ZkuRQM-kNC7_uuGFkajTyv6s=&h=294&w=512&sz=23&hl=iw&start=9&zoom=1&tbnid=j9GkZEHrSzcgaM:&tbnh=75&tbnw=131&ei=1gWQT6KlD-nK0QXH2omFAg&prev=/search?q%3D%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.hamila.biz/wp-content/uploads/2011/06/398_jm_facebook.jpg&imgrefurl=http://www.hamila.biz/article/facebook/&usg=__0u5ZkuRQM-kNC7_uuGFkajTyv6s=&h=294&w=512&sz=23&hl=iw&start=9&zoom=1&tbnid=j9GkZEHrSzcgaM:&tbnh=75&tbnw=131&ei=1gWQT6KlD-nK0QXH2omFAg&prev=/search?q%3D%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


לסיכום  

כל זה אינו משל ולא חלום זה נכון "

לאכאור בצהריים כל זה יבוא מחר אם 

..."היום ואם לא מחר אז מחרתיים

(נעמי שמר)


