
          

               והגיהות.                                           ארגון הממונים על הבטיחות מערך הבכיר של ה                   

                                                                                           . משק הישראליבהבטיחות, המשפט בכירי מומחים מ -והנהלתו של יו"ר הארגון יועציו 

 שדרת היועצים וההנהלה הבכירה      

 .בענייני משפטבורר ומגשר  - הארגון ליו"ר יועץ  .1

                                                          שופט בית המשפט המחוזי )בדימוס( 
 .מנחם נאמןמר 

 בחיפה. סגן נשיא בית המשפט המחוזי

 

                                                                                                        .ואסטרטגיכלכלי ארגוני,  יועץ. 2

                                                                                              . מר מוטי בסר
                                                                                                                                                                                           .בעבר מנכ"ל מבקר המדינה

                                     ישראל.                                                  בבנק  דירקטור 

                                      במיל.                                                               תת אלוף 

.                                           לשעבריועץ לרמטכ"ל, ראש אגף התקציבים בצה"ל 

                                                                          בעבר. םמנכ"ל בורסת היהלומי

 .NFPA ILמנכ"ל 

 

יועצת בתחום הגיהות התעסוקתית                                                                     .3

.                                                                                        ד"ר דיאנה פורת

               ביוכימאית.                                                                                         

                                         מוסמכת בגיהות תעסוקתית וסביבתית.                     

מרצה בקורסים לממוני בטיחות.                                                                      

מרצה בתחום בריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.                                                   

                                                                                            ממונה על בטיחות.         

 חברת ארגון הממונים על הבטיחות.
 

 

 

 

 



          

 

חוות דעת מקצועיות ועד מומחה בבתי משפט                                                                     יועץ בהכנת  .4

 .ביקלס אלעזר ד"ר אייל

מומחה בתחום חוקים, תקנים ותקנות הבטיחות.                                                

                                                                           מרצה בכיר בתחומי הבטיחות. 

                                                                                    מרצה באוניברסיטת באר אילן. 

                                                                   .חבר ארגון הממונים על הבטיחות

                                                                  מוותיקי ומובילי הבטיחות במדינה.

                                                    ובטיחות. להנדסהדורות של סטודנטים העמיד 

 

רשויות ונהלים                                                                                              יועץ בענייני. 5

                                                                                     מר מאיר סאיג          

                                                                               רשויות במדינה. הממונים על הבטיחות ביו"ר פורום 

                                                                                    ממונה בטיחות בעבודה וחבר ארגון הממונים.

                                             מבין מובילי הרפורמות בהגדרת תפקיד הממונה ברשויות, 

                                                                                            כר קיבוצי, הסדרת הסכם ש

אוגדן הוראות ונהלי בטיחות לעובדים.                                                                                           ןיוזם ומכי

                 זוכה פרס הבטיחות על הקמת מאגר מידע.                                                  

 מוביל הגדרה ותפקיד ממונה הבטיחות ברשויות,                                               

 

וכיבוי אש                                                                                      יועץ בענייני חקירת דליקות .6

מר רפי חן גרציאני.                                                                                                      

קצין חי'ר וקצין הגנה אווירית מבצעי.                                                   -סגן אלוף במיל' 

                                                                 מפקד כוחות כיבוי האש בחיל האוויר. 

ומפקד ביה"ס לכיבוי אש בפיקוד העורף בעבר.                                                      

פיקד על אירועי כיבוי והצלה במשלחות הצלה.                                                     

דות האדמה שפקדו את במקסיקו, ארמניה וסן פרנציסקו.                                                                        ברעי

ממונה בטיחות בעבודה.                                                                                  

 .מרצה וחבר ארגון הממונים על הבטיחות

 

                                                                                  יועץ לתחום אירועים המוניים. 7

קדם                                                                                                              מר גיא 

                                                                                                                .אבטחהבבטיחות ו, בהמונייםבתחום אירועים  שנים 20וותק של ניסיון 

M.Sc CROWD Safety and risk Analysis Manchester Metropolitan University 

 



 

 

                                                            

                                               .+ הנדסה גרעינית הנדסת חומרים+   קרינה מיינתעץ לתחום היו .6
ד"ר רמי ארקוש                                                                                                   

                                                                          מהנדס מהקריה הגרעינית בדימונה. 

                                                                                              ממונה בטיחות בעבודה. 

.                                                                                                  חבר ארגון הממונים על הבטיחות

 בכיר.מומחה ומרצה 

 

הבנייה                                                                                                         יועץ לתחום . 7

 מר ירון אודנץ.

                                                                                                            הנדסאי בניין.  

                                                                                  שנים  17מנהל עבודה במשך 

                                                                                        שנים.   20טיחות במשך מונה במ

ניהול מגה פרויקטים במרכז עזריאלי ת"א, תחנת הכוח בדוראד אשקלון, מבני ציבור, 

 בענף הבנייה. רוויה. פועל לחיזוק מעמד הממוניםבנייה 

 

                                                       עזרה הראשונהיועץ לתחום הרפואי בחילוץ הצלה ו. 8

אינג' מקס שטרן,                                                                                                              

                                     בוגר הטכניון,                                                                        

                                                   2010פארמדיק, אלוף העולם בתחום הטרום אשפוזי. 

 מחבר הספר  "תורת הגישור הטיפולי בין המתאר הטרום אישפוזי  לאישפוזי "

 

 .אזור צפון חקלאות לענייני   יועץ. 9

.                                                                                                      אבי עורקבימר 

תושב כפר גלעדי,                                                          1998הנדסאי וממונה בטיחות משנת 

                                                                                                           חלקיה. עוסק בחקלאות  שנים רבות, בעל ידע רב ובקיאות על כל 

 

                                                                            יועץ לענייני חקלאות אזור דרום ומרכז..10

                                                                                                  מר הדר רון.               

הנדסאי בחקלאות וממונה בטיחות.                                                                                  

 תואר שני במינהל עסקים ומדיניות ציבורית.

 

 .......... ............. ..........המקום הזה שמור עבורךונה נכבד, ממ. 11

אמון רב בארגון הבכירים במדינה לאלה שהצטרפו ושהביעו לכוורת היועצים יישר כוח 

 ולאה שעוד יצטרפו



                                     

                

 ארגון הממונים על הבטיחות: הנהלת

                                                                                                         :הארגון יו"ר 

                                                                                                          יעקב עזראמר 

:                                                                                     על הבטיחות והגיהות הרשמי הממוניםחברות וחברי ארגון 

                                                                                                   .וורדית ביקלסאינג' 

                                                                                                       .יעקב שיברמר 

                                                                                                 .פראג' דאהרמר 

                                                                                                               .יעקב אליהומר 

                                                                                                      .מר יוסי דולינסקי

                                                                                               .משה פחימה

                                                                                                         .איוב יאסר

                                                                                                      .חיים ששון

                                                                                                         .איב אופל

                                         .ויו"ר הארגון בעברדות הסמכה עחבר בוו .עמית כבוד -יצחק הכהן   

עמית כבוד. חבר ארגון הממונים בעבר.                                                         -דן כראדי     

                                                                                                                                                                                                                 חבר הנהלת הארגון בעבר.עמית כבוד.  -     דני ראש 

                                                      ורכז בארגון.חבר בוועדות הסמכה  .עמית כבוד -  יעקב ויסמן 

                                                                                                                                                                יחסי ציבור.. עמית כבוד -אריק עבדתי 

                עמית כבוד.                                                                             -  יהודה אורן 

עמית כבוד.                                                                                           -יעקב קרניאל

                                                                                                עמית כבוד. -     דני כוחן  

                                                                                               עמית כבוד. - גרינברג בני 

 איש הקשר בארגון הבינלאומי לבטיחות. . עמית כבוד -     יעקב לוי 

                                                                                                           : יועץ משפטי

 מבכירי המומחים בתחום הבטיחות ווהמשפט. - רונן וורדיעו"ד 

                                                                                                                       : יו"ר וועדת הביקורת

                                                                                                             ויין.חיין 

                                                                                                                        מבקר

 .ערדיורם 

                                                                                                       : של הארגון  בית הדיןחבר מ"מ 

                                                                                                                   רמי ינקלביץ.

                                                                    הגב' ליאת בודני.   :המשרד הראשי ומזכירתהיו"ר  אש לשכתר

                         חברות, חברי הנהלה, רכזיה ומתנדביה בארגון מיישמים  את המטרות  שהציבו למען  החברים, 

     .יישר כוח לכולם                                                                        ציה ובסולידריות מעוררת השראה.קבאינטרא



        

          

 בישראל הרשמי והיציג  ,ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות

                           ז"ל.ביוזמתו של שר העבודה לשעבר גיורא יוספטל   1965 - נוסד  ב*

                                                    580049518 הארגון נרשם כעמותה שמס'  1990בשנת     *

                                             שר בעבודה והרווחה רענן כהן,  15.11.2000בתאריך  *

  על מוסדות נוגעים בדבר בהם נכלל:                                                               ( 202)עמ'  פרסם הודעה 

 "  חברת החשמליטוח לאומי"   "המוסד לב"  " ארגון הממונים על הבטיחות " 

                                                                                                   "מכון התקנים הישראלי"     אביב"–וניברסיטת תל א"  "האוניברסיטה העברית"

                                ."אישור ניהול תקין"   לארגון הממונים על הבטיחות  2020/1בשנת *

                                                                                 המשפטים.מאת רשם העמותות משרד 

לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                             2021בשנת *

התנהלות הארגון,                             בקרה ובביקורת איכות ניהול ה אישור   9001   תקן*

                                                                                      מכון התקנים הישראלי.מאת 

במבחן התוצאה:                                                                                                        

אישר מינהל הבטיחות כי הארגון הרשמי של ממוני הבטיחות הוא  2022בשנת * 

                                                                                והגיהות בישראל". ארגון הממונים על הבטיחות"

                           בטיחות יתקיים בגני התערוכה בת"א, בקרוב.למצטיינים ב  2022יוספטל  * פרס

 * אמנת הממונים על הבטיחות.

 * קבוצות התקשורת לבטיחות בווטס אפ הגדולות במדינה.

 הארגון.גלישות באתר  100.000* למעלה מ 

 באתר הארגון. מכללות הגדולות לבטיחותל* מקבץ וקישור 

מקצועית וביטוח אחריות ם חתמו על עצומה למען ההגנה על הממונים חברי 800 *

 ממלכתית.

 זה אנחנו. –ימי עיון באופן דיפרנציאלי  8* קיצור 

 זה אנחנו. –* מניעת מעצר ממוני בטיחות 

 זה אנחנו. –תודה מהאלות אודי אדם * התמיכה בדו"ח וועדת אדם ומכתב ה

 * השבת הפעילות באירועים המוניים ממשטרת ישרא לכלל ממוני הבטיחות ז.א.

 זה אנחנו. -* הקפאת תביעות השיבוב 

 ו בפעם השלישית בים המלח ובנתניה.* סמינרים מסובסדים והפקות ענק התקיימ



          

 גאווה ישראלית -הגהות ארגון הממונים על הבטיחות ו

ם לחברי * ימי עיון ברחבי הארץ בחינם והם כוללות כיבוד בוקר וצהריים בחינ

 הארגון ולמצטרפים חדשים.

בחינם.                                                                          Safety hub* אפליקציית בטיחות 

  א.מ.ב.י. צוות הווי המשפחתי בישראל * לארגון הממונים 

מחוז צפון, הדרכת בטיחות למשטרת ישראל  וסטאז'רים בהתנדבות  * מנטורים

 לבתי ספר יסודיים ועוד.

 * חברות בוועדות הסמכה לממוני בטיחות בכל המחוזות במשך שנים רבות.

ל הבטיחות יודיע לגורמי ההפקה השונים ארגון הממונים ע 2023* החל משנת 

נואמים  נציג של ארגון הממונים על הבמת ל שבכל כנס שיקיימו יתבקשו להזמין

  במדינה. ת הרשמיהבטיחות והגיהו

הם הקהל הגדול המרכזי והחשוב גיהות בישראל הממונים על הבטיחות וה 5000

בבטיחות.                                                                                                                  

                               בלבד. קהלי  SOLD OUT -ממלא מקום ל  רק  אינםהממונים על הבטיחות 

 הראויים להתייחסות. .Say -אמירה ו  יש לממונות ולממוני  הבטיחות

טדיון העירוני נתניה.                  , האצמשרדים ראשיים, הלשכה והמכללה  מרכז הארגון: 

  052-4172333  ליאת  052-5894333    052-4933111   08-8599301/2טל:  

 שמחים שאתם חלק מהמשפחה הגדולה שלנו.

memunim@netvision.net.il       http://www.memunim.org.il  

 עבורך. שנלחם     הארגון   

 

 

 

 

 


