
 

 

 ולעמיתי בטיחות אגרת לממוני הבטיחות

 
 

 חברים, עמיתים, ממוני בטיחות יקרים/ות
 
 

ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל, משנה את פניו לקידמה 

עם חזון, יעדים ברי מימוש והשגה ותוכנית עבודה סדורה שיביאו לידי 

תוך  ביטוי את הפעילות הענפה, האחריות והמחויבות, והשיפור המתמיד

ביצוע פעולות "לשיווק" פנים ארגוני וזאת, מתוך תפיסת עולם ברורה, 

 שכל אלו יחד יובילו לעמידה ביעדים שהוצבו בתחילה.

 

חודשים נכנסה הנהלה חדשה לתפקידה ואנחנו רואים את  כארבעהלפני 

תפקידנו כשליחות שלכם, ממוני בטיחות ועמיתים מול האתגרים 

 העומדים לפנינו ביומיום.

 

משרדי ארגון הממונים על הבטיחות והגהות נמצאים כיום במרכז גישות 

 לפועאשר ברחובות המשלבים גם כיתות לימוד ברמה גבוהה. המשרד 

לשיפור ושימור הקשר עם ממוני הבטיחות וחברי הארגון והתחלנו לגבש 

תוכניות העשרה והכשרה של קורסים וימי עיון בפריסה ארצית בצורה 

 ים מוזלים ומסובסדים.מוגברת ובמחיר

 

הנהלת הארגון עומדת איתנה מול אתגרים רבים בעולם של אי ודאות. 

הארגון הקים פוליסת ביטוח לכל תחומי העיסוק בבטיחות דרך חברת 

"איילון" ובשלב זה התקשרנו עם מספר סוכנויות ביטוח בכדי להעניק 

חריות לכם את השירות הטוב, היעיל והאיכותי ביותר בנושא ביטוח א

אנו ממשיכים לפעול בתחום הביטוח המקצועי כאשר  מקצועית.

זה שינוי חקיקתי ומתן חסינות בנזיקין לממוני בטיחות,  מבחינתנו

 !!! בר ביצועוזה פתרון ה

 

 אנו מתמידים בצורת חשיבה גמישה עם יכולת להגיב מהר.

הובלנו את המאבק להכרת הממונה על הבטיחות כבעל מקצוע מוסמך 

מאבק חסר פשרות להכרת ממונה הבטיחות כבעל עים המוניים, באירו

מקצוע לאישור מוסדות רווחה ונמשיך ונאבק ברפורמה לחוק רישוי 

עסקים, נפעל כנגד הוראות מלכ"ר ונפעל בנוגע לחוק הסדרת העיסוק של 

 מורשים בבטיחות.

 ! לא ניתן לפגוע בחוק חופש העיסוק של ממוני הבטיחות ובמקצועיותם

 

 

ני סמוך ובטוח, כי מוצבים בפנינו עדיין אתגרים לא פשוטים א 

יות מול מערכות ציבוריות, משפטיות, פוליטיות, חברתיות ואף ווהתמודד

אך היום מעמדנו כארגון איתן, גדול, יציג ומשפיע ניכר בכל  –גם פרטיות 

מקום. שיתוף הפעולה שלנו עם הגהותנים, חטיבת הבטיחות בלשכת 

 באחדותינו ! –כוחנו תאים בארגון מהווים עוצמה. המסחר וחברי ה

 

בטיחות,  /תכאן כדאי להדגיש ולקרוא בקריאה נרגשת, לך ממונה

 /יהצטרףבטיחות והבריאות התעסוקתית יקר/ה, בתחום ה /תעוסק

לארגון הממונים כי ביכולתך ובכוחך לחזק את הארגון הייצוגי שלך, תנו 

 לנו את הכוח לעשות למענכם.

 

הממונים על הבטיחות והגהות בצמיחה, בואו ארגון 

 לגדול עימנו!
 

 הנהלת ארגון הממונים חרטה על דיגלה את נושא ההוגנות והשקיפות. 

 כל פעילויות ההנהלה לרבות תוכנית העבודה, סיכומי פגישות וישיבות

 ימי עיון, התכתבויות ונוהלי עבודה פנים ארגוניים וכיוצא באלה 

ר אינטרנט זמין ועדכני ובדף הפייסבוק של הארגון יפורסמו ויעודכנו באת

 באופן שוטף. 

 

שקד ושות' תמשיך  –עו"ד, הגב' טלי שקד ממשרד עורכי הדין וולפמן 

רבת בכל הנעשה בארגון ולהוביל אותנו לקידום האינטרסים ועלהיות מ

יעוץ משפטי ראשוני והכוונה כללית תעניק כמו כן, והיעדים של הארגון. 

לכל אחד מחברי הארגון בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ו/או ללא עלות 

 תביעות אשר הוגשו נגדו/נגדה ו/או שהינו/ה מעורב/ת בהם.

 

ימשיך להיות  רואי חשבון" בן שמואלמפירמת "רו"ח, מר שי בן שמואל 

של  ניהול התקיןלמוערב בכל הנעשה בתחום הפיננסי בארגון, ידאג 

 משרדו יעניק יעוץ ,כספי. כמו כןלניהול ה ביקורותהעמותה ויבצע 

. כמו כן ללא עלות לכל אחד מחברי הארגוןראשוני ע"י רואה חשבון 

בכלל השירותים הנחות קבועות לחברי הארגון  תעניקהפירמה 

 המסופקים ע"י הפירמה.

 

 

 



 

 

 

ממוני בטיחות ובני משפחות,  033-השנה יצאנו לסמינר מקצועי באילת כ

קיימנו ימי עיון וכשירות בפריסה ארצית במחירים מוזלים וגם בחינם 

 חברים בארגון. 1,333-והצלחנו לעבור את ה

לספק לממוני הבטיחות השתלמות  ,בשיתוף מכללת רופיןהארגון הצליח, 

 בפריסה ארצית. בלבד₪ 033,1בגז טבעי בעלות מדהימה של 

 

לסמינר בים המלח ובסוף אוקטובר  ,בפעם הראשונהבספטמבר נצא, 

חברים לתערוכה הבינלאומית  54 המונהתצא משלחת מטעם הארגון 

 .עוד נטויה והזרוע A+Aבגרמניה 

 

חברים, הידע והמקצועיות בבטיחות אינם נחלתנו בלבד. אני קורא לכל 

ירצו לסייע להנהלה, בכל דרך שהיא, אחד אשר יכול לתרום מזמנו וממ

כל דלת שנפתחת מבלי קשר לאילו פירות תניב, אנו כהנהלה נגיע ונייצג 

 את האינטרסים שלנו. 

 

נרקמים יחסי שיתוף ונפתחים תאים מקצועיים בארגון של גהותנים, 

ות ביולוגית, יועצי ארגונומיה, ממוני בטיחות ברשויות חהאגודה לבטי

גם עם איגוד קציני הבטיחות בתעבורה, קציני המקומיות ובעתיד 

הבטיחות בצה"ל, עמיתי הבטיחות במשטרה, בודקי מוסדות חינוך ועוד. 

 ! דלתינו פתוחה לשיתופי פעולה

 
 

 

 
 

אני קורא לכל הארגונים באשר הם אשר עוסקים בבטיחות ובריאות  

תעסוקתית, לאחד את השורות, לשבת סביב שולחן אחד, לקדם ולהוביל 

לקיים חזית אחת אחידה מול כל אתגר  ביחד ינטרסים משותפים יחד.א

 שיעמוד בפנינו ולשמור על אוירה טובה.

 

ללא גמול  -ל שיח וכל מאבק נו יכולים להנהיג, להוביל ולקדם כאנח

ה ואיתנה ואתם הרוח כאשר יש לנו רוח גבית חזק - מלאהובהתנדבות 

היציג ביותר כדי ביותר ו רפו לארגון מקצועי, הגדולהצט הגבית שלנו!

שנהיה יחד כולנו תחת קורת גג אחת ונקדם יחד כל אינטרס בכדי 

 . לשמור ולחזק את מעמדנו

 

בשמי ובשם הנהלת הארגון, אנו מאחלים לך ולבני משפחתך, המשך שנה 

של הצלחה, בריאות ושמחה, שנה של התחזקות בכל המערכות, שנה של 

 חה ללא תאונות.חוסן לעם ישראל, ובעיקר שנה בטו

 

 

 שחר  הכהן,   יו"ר

 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

 בשם כל חברי הנהלת הארגון



 

 

 

 והגהות הרשמה לארגון הממונים על הבטיחותמידע וסידורי 
 

 : עלות דמי החבר נשארו כבשנה קודמת

 .063₪: / חבר תא מקצועי / עמית א.  דמי החבר לממונה בטיחות

 ₪.083: /  י החבר לגמלאיםדמ  ב. 

 

 :ניתן להרשם ישירות באתר האינטרנט בצורה בטוחה ומקוונת תשלומים 0עד   למשלמים בכרטיס אשראי(). 

 יש לשלוח את הצ'ק לפוקדת "ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל" בצמוד לדף הצטרפות.למשלמים בצ'ק : 

 יש לפנות למשרדי הארגון. :אית/ העברה בנק למשלמים באמצעות התחייבות חברה 

 

 רישום לקבוצות עובדים:

 ממונים על הבטיחות ו/או חברי תא מקצועי ו/או עמיתים תהנה בהנחה בדמי החבר כמפורט: 0-חברה אשר בה מועסקים יותר מ

 5-6  לחבר.₪ 010עלות של  –חברים 

 7-14  לחבר.₪ 475עלות של  –חברים 

 14  ר.לחב₪ 451עלות של  –חברים ומעלה 

 

 :4314עלות ימי העיון )לאישור כשירות( אשר יערכו ע"י ארגון הממונים בשנת 

 :לא יעלה עלימי עיון מוזלים שמחירם 

 לחבר בארגון ולעמית    ₪ 063

 לגמלאים חברי הארגון     ₪   83

 לממונים אשר אינם חברי הארגון    ₪ 023

 

 מורחבת לכל חברי הארגון לימי עיון חינמיים שנערכים בארץ. הנהלת הארגון תקיים גם ימי עיון בחינם ותוודא הפצה 

 .תעודכנו בהתאם .מהנקובים לעיל כמו כן תקיים גם ימי עיון במחירים מוזלים

 

  תידון עניינית ע"י וועדת חברים.בקשתם  –בכתב להנהלת הארגון דמי החבר יפנו  שקיים אצלם קושי בתשלום ממוני בטיחות 

 

 רגוןקבלת חברים חדשים לא

  שסיים קורס ממונים והוסמך ישלם מחיר מלא לשנה ויהיה חבר שנתיים קלנדריות. חדשממונה בטיחות 

 

 

 :הארגון תמשיך לעדכן את החברים במהלך השנההנהלת 

  www.memunim.org.ilבאתר האינטרנט 

  memunim\www.facebook.comבדף הפייסבוק 

http://www.memunim.org.il/
http://www.facebook.com/memunim

