


 

                                     2021ארגון הממונים על הבטיחות שנת 
.בפתחה של פריצת דרך  

ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הוא 
הדור הראשון שמבין את חומרת המצב וגם זה שעדיין יכול  
לעשות משהו משמעותי בנדון על מנת לזכות באיכות חיים  

במרחב הרב מימדי במציאות הכוללת ניהול נכון , מוערכת
וצודק של חיינו  וכן דוגמא אישית שתהווה את היסודות  

ישרים  , האיתנים עליהם נוכל לראות את הדורות הבאים
.  בחסד ובאהבת הבריות, ומבורכים  

 



                      

חברותיי וחבריי הנאמנים לדרך בה התחלנו בארגון הממונים על הבטיחות והבריאות   
. התעסוקתית בישראל  

בימים של שגרה אנו מתפתים לחשוב שהעולם פרוס לפנינו וששאיפות השליטה הם כבר  
.אין כל התלבטות לגבי יישומם של תוכניות, בידינו  

האשליה עלולה לסחוף אותנו למקום שאין מי שעצור את התגשמותם של החלומות מסיבה  
 אחת והיא כי אנו בוטחים ברכוש ובכוח שלכאורה ולמראית עין צברנו

הכול נראה יציב ואיתן כמו הקרקע עליה  , אטבעסק שבנינו והשגנו אט , במעמד או במשרה
.אנו עומדים  

והם עלולים להוכיח לנו את שבריריותם  , פתאום ימים נוראים ניצבים לנגד עינינו בהפתעה
.חלילה לא עלינו. ,של החיים  

על ידי תיקון  , כל שנותר הוא לחזק לבבות ולעצור את השיח הרדוד המשתלט על סדר היום
מחויבות  , לכידות חברתית גבוהה,  אהבת חינם:  גילוי תכונות פורצות אש כגון, מידות

משותפת בשילוב כוחות כמכפיל כוח למטרות ולחיזוק הזהות וההזדהות הכוללת במחויבות  
זהו תנאי לקיום ולערכים המתבטאים בתרומה לנו  , על שמירה והגנה על אחוות אחים

.ולערכי המדינה שאנו משרתים  
,אין חברה שלא תשאף ולא תציב ממונה בטיחות שישמור על עובדיה  

זהו התמריץ הגדול ביותר שעובד יכול לקבל כחיזוק בביטחונו והגנה על חייו ובריאותו  
.פרט לשכרו ולמסגרת החברתית המטופחת בארגון על ידו ועל ידי חבריו לעבודה, בעבודתו  

 

לא רעב  ,      הנה ימים באים נאום השם ושלחתי רעב בארץ.    "כל השאר תלוי  בחסדי שמיים
(.`יא` עמוס ח"     )כי אם לשמוע לדבר השם, ללחם ולא צמא למים  



תאריך האסיפה :      

מספר חברי האגודה ליום האסיפה :      

יש לרשום את שמות  , ככל שנדרש בתקנון האגודה: )מספר חברי האגודה הנוכחים
 (.החברים המשתתפים באספה הכללית בטופס שיצורף לפרוטוקול

 האסיפה ראשונה נפתחה בשעה     ._____ 

 האסיפה הנדחית נפתחה בשעה     ._____  

 יש לצרף לפרוטוקול את ההזמנה  "(. )שונות"אין לרשום )סדר היום של האסיפה
 (לאסיפה וכל חומר רקע שחולק או הוצג לקראת האסיפה או במהלכה

ר ומזכיר אסיפה"בחירת יו           

 ( ....בתמצית ) החלטות 

ר ומזכיר אסיפה"בחירת יו -  1' סעיף מס  : 

נגד         : בעד        מר יעקב עזרא : ר האסיפה נבחר"ליו :        

 נגד         : בעד    סלחגיהכהן  יצחק:נבחרלמזכיר האסיפה  : 

הצעת ההחלטה, עיקרי העמדות שהוצגו בדיון, תמצית הדיון תכלול את הרקע לדיון  ,
 קביעת לוח זמנים לביצוע ההחלטה, תוצאות ההצבעה 

 



מעבר  , האסיפה הכללית היא הזדמנות להעלות נושאים על סדר היום של העמותה
, לחייב בחוק  

 הזדמנות לעדכן את חברי וחברות העמותה בכל הנעשה בארגון 

 ולגייס אותם לפעולה 

.ולייצר אוריינטציה ארגונית בין מטרות הארגון לחברים בו    

               



 

פקס או דואר אלקטרוני  , הצעת החלטה תפורסם לכל חברי העמותה באמצעות דואר
 .ימים לפני מועד כינוס האסיפה 14-במועד שלא יאוחר מ

י מגיש ההצעה"הצעת ההחלטה תוצג ע, במהלך האסיפה. 

  חבר עמותה שמעוניין להסתייג או להוסיף על הצעת ההחלטה המקורית יעשה זאת על
  7לכל חברי העמותה במועד שלא יאוחר מ, או התוספת בכתב/ידי הפצת הסתייגותו ו

 .ימים לפני מועד כינוס האסיפה

בהסתייגויות שהוגשו מראש, ר האסיפה"יערך דיון בניהול יו. 

לאחר שנדונו ההסתייגויות תיערך הצבעה על ההצעה. 
 .ר האסיפה"י יו"דרכי ההצבעה על ההחלטה יקבעו ע

למעט החלטות בהן נדרש רוב אחר כאמור בתקנון, החלטות העמותה יתקבלו ברוב רגיל. 

במקרה של  . חבר ועדת ביקורת שנכח בישיבה ימנה את הקולות ויודיע את התוצאות
ר האסיפה או חבר ועדת ביקורת שנכח בהצבעה  "ספק לגבי ספירת הקולות רשאי יו

 .להורות על הצבעה חוזרת

    בהצבעות חשאיות ישמש מזכיר העמותה כמשקיף במניין הקולות. 

      ר האסיפה מישהו במקומו לצורך ספירת  "ימנה יו -לא נכח חבר וועדת ביקורת בדיון
 .הקולות

 



  :סדר היום של האסיפה הכללית השנתית הרגילה יהיה בנושאים דלהלן
 

ר העמותה על פעילות העמותה בשנה הקלנדארית החולפת"סקירת יו. 

י רואה החשבון וועדת  "הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים ומאושרים ע
 .2020, 2018, 2017הביקורת של העמותה שנה אחורה ואישורם לשנים 

 

 תכנון מול ביצוע –הצגת התקציב לשנה הקלנדארית השוטפת. 
 

ח וועדת הביקורת לפעילותו בשנה הקלנדארית השוטפת"הצגת דו. 
 

הצגת תוכנית עבודה ופעילות העמותה לשנה הקלנדארית הקרובה ואישורה. 
 

הצגת הצעת תקציב לעמותה לשנה הקלנדארית הקרובה ואישורה. 
 

 



מספר חברי הארגון מופיעים בפנקס החברים 

 (.ל שברשותו "לשלוח הודעה אישית מהדוא ידרשחבר ארגון שיבקש לגרוע עצמו מהארגון )

מספר חברי הארגון המשלמים דמי חבר 
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 חידושים של חברים

 ינואר

 פברואר

 מרץ

 אפריל  

 מאי

 יוני

 יולי

 אוגוסט



82.564  צפו  באתר ארגון הממונים 

31.230 כניסת גולשים לאתר הארגון. 

25.000  נכנסו לדף המוביל 

"By fare"1095 

 המבצע בעיצומו, יקיריי.עיוןחברים השתתפו  במרתון מתמשך של ימי. 

2009מחכים לכם בבית החם , הממונים שעדיין בחוץ 2000.חברים  רשומים בפנקס הממוחשב של העמותה
 .של הארגון

534 שיפור מעמד הממונה על הבטיחות ותנאי העסקתו   -שמטרתה " העצומה"בעדחברות וחברים הצביעו
 תפקיוהגנה על 

3500  לתחום הבטיחות במדינה והיחודיותאפ הגדולות  הווטסממונות וממוני בטיחות משתתפים בקבוצות. 

1   אמנת ממוני    1.בשלבי סיום  - 9001אישור ניהול האיכות תקן איזו   2021.1אישור ניהול תקין
משרדי הנהלה   2הכישור , רחובות; סניפים  2.פרס יוספטל למצטיינים בבטיחות בהכנה 1.הבטיחות
 .איצטדיון -מרכז הבנייה  - נתניה.ראשיים

 ממוני.שרואיםולהאמין במה , לראות את שמאמינים -אמונה עיקרה ." אמינות ואמונה -ארגון הממונים  
 .הנהלת הארגון חברי.שלנואתם הלב , אתם לא רק בלב שלנו -בטיחות 

של מכללות העוסקות בבטיחות משתפות פעולה עם ארגון הממונים ומככבות  באתר ארגון   בנק:חדש
 .הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 30.08.201הנתונים נכונים לתאריך 



 אנו צוות  
יצרנו בשבילכם תוכנת ניהול בטיחות ידידותית  

.ופשוטה  
חברי ארגון  לכל!ולהתנסותמוזמנים להיכנס לתוכנה 

בברכת  .2021הממונים המנוי הוא חינם עד סוף שנת 
!שנה טובה ובטוחה  

https://www.safetyhub.me/  

https://www.safetyhub.me/

