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                                                                                                                          11.07.2022    

                                                               

לפי ממוני לזכותם של ארבים הישגים הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל רשמה 

  .הזהועד היום   1965משנת של הנהלת הארגון לדורותיה על שמה  טיחות בעבודה, ואלה חתומיםב

                                                                   :                                                            הם כוללים

הממונים על הבטיחות  וזאת בעקבות פניית ארגון    ,שבוטלו והוחזרוהרשאות לאירועים המוניים א. 

                                                                                                                 memunim.org.ilשלחה לארגון מסמך רשמי המתפרסם באתר הארגון  למשטרת ישראל, וזו 

                                      " לפעולה מונעת עדהוו"  בנציגות הארגון איתנה וחוקית של השתתפות ב. 

        ה.                                             משרד הכלכל-מנהל הבטיחות -שב

 של נציגי הארגון לדורותיהם.  רשומות על שמםרפורמות רבות הג. 

       חברות וחברים יקרים.                                                                                                      

יכולים  לא לדרך אני וחבריי  ראש ארגון רשמי, כמי שממלא את השליחות בתפקיד הציבורי כיושב 

וזאת  ,הירדמות בשמירהכהות חושים ואדישות, לזכות יתר ואת  לגיהיביצמנו את הפרלהרשות לע

  בנו כשליחי מדינה.                                                                                        לאור חוסר ההתחשבות 

  ובטוח,. על כך מאבקנו המתמשך.כלים לתפקוד יעיל  לנו נדרשים  העת אולם אנו דרוכים וערוכים כל 

ובמתנדבי הארגון   בעמיתינו, ביועצינו, בחברינו , בנו בי נוגע גם בממוני הבטיחות שנוגע מה כל 

 גובשים כאחד בארגון אחד. המ

שפעלו  ותזכה בהכרה  לכל אלה  היא תיחרט לשנים רבותעוד ילמדו אודותיה, יצרנו דיפלומטיה ש

מאז  למען הממונות והממונים  ,התרומה החברתית והמקצועית ביותר שתרם את ,ארגון התנדבותיב

 ומתמיד. 

שישפיעו על אופן התנהלות  ,פעולות פרודוקטיביותו נמשיך לייצר יוזמותגשמו, יצרנו ציפיות שהת

 כגון: בעבודה למען עתיד הבטיחות במדינה הממונה על הבטיחות 

:                                                                                            מדריכי עבודה בגובה .א

                             לבצעו אך ורק:         יורשותפקיד הייחודי  על מנת שלפעלנו ללא לאות 

וכן:                                                                                            ממונות וממוני בטיחות בעבודה

  :                                                                        הלי עבודה בבנייה ובבנייה הנדסיתמנ

גבור הידע של בעלי תפקידים, כמו למשל הכשרות למנהלי עבודה בבנייה בנושא הכשרות ות" 

                                                                                                                       ם(.המלצות וועדת אדמתוך ציטוט  )  " עבודה בטוחה בגובה
 

                                                          :התעסוקה לממוני הבטיחות הגברת תחומי .ב

בבנייה בתחומי הבנייה והתחזוקה השונים הארגון מציע לתגבר כוחות של ממוני בטיחות, 

 שונים אשר קבלנים ואנשי מקצוע  בעלי מקצוע אחרים, ל ובנייה קלה בפרט וכן    3 גשבסיווג 

                   המורשים כחוק.                                                              ממוני בטיחות יסתייעו ב

 וכו'.  או/ו קווים מנחים, הוראה, נוהל, המלצה באמצעות תקנהכהמלצת הנהלת הארגון, זאת 
 

                                                                    :       בטיחות באירועים מרובי קהל המורש  .ג

הכריעו לגבי מעמדו של ממונה הבטיחות   השתתפו  בוועדות שחברת וחברי הנהלת הארגון 

                                                                       רשמי במרשם שיתנהל על פי חוק,                                בעתיד כתפקיד 
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                                                            להכשרה ייעודית לצורך ההסמכה.בעתיד יידרש  בעבודה,ממונה בטיחות 

בהתאם לנתונים שברשות הארגון התקנה בדבר מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל 

 01.01.2023תתפרסם בתאריך 
 

 

 :קנות הממונים על הבטיחותשינוי ת .ד
     , הנהלת הארגון בשיתוף חבריה ויועציהשנה שלא עודכנו התקנות 25 -לאחר למעלה מ

                                                                                         יזמו הצעה לשינוי התקנות. 

 המסמך נשלח לאבחון משפטי במינהל הבטיחות, משרד הכלכלה. 

 

         .                                                                                     עוזרי בטיחות מפעליים –ע.ב.מ  .ה

לטיפול   בארגון  שאינם זוכים /, ליקויים ומפגעי  בטיחותיות במפעלבמטרה לקדם משימות

 ,הארגון ממליץ על מודל של עובד אחזקה, עלול לחשוף  את הממונה לבעייתיותוהוא מיידי  

אחר,  משימות אחזקה וטיפול  מפעלי"  תפקידו יהיה לבצע עוזר לממונה הבטיחות "  שיוכשר כ

מסיבות פעילות זו ליישם  מצליח תמיד המפעל לא זאת מאחר ו ,ממונה הבטיחות בכפיפות ל

לוקח נופלים בין הכיסאות או שהטיפול בהם ההזנחה והצורך בטיפולם המפגעים ושונות ואז 

                                                                                           זמן רב ואין מי שיתקף אותם. 

 מעורר השראה בעיניי כל.בצפון והוא  םמפעליהבאחד מ  ניסוי המודל בוצע 
 

דורש קיום ימי עיון   כי ארגון הממונים על הבטיחות הרשמי ,אין זה סוד :ימי עיון דיפרנציאליים . ו

                                               :                                                                   באופן דיפרנציאלי, קרי

שנים   8ראשונות אינטנסיביות, לאחר שנות פעילות  8 לממוני בטיחות למשך ימי עיון  8

                                                 ימי עיון.                                                               4   הממונה יקיים

על כל יום של הרצאה  יזוכו לממוני בטיחות,  ימי עיוןממוני בטיחות שהינם מרצים ושירצו ב

לפעילותם  מהשנה השלישית אישורים בלבד בכל שנה וזאת החל  3  -עד ל   1אישור כשירות ב

                                                                                     ממונה בטיחות.              כמרצים ל

 

:                                                                                                           וועדת אדם .ז

                  הוביל האלוף בצה"ל לשעבר הוועדה ש ,ת אדםתמך בוועדעל הבטיחות ארגון הממונים 

                                                                                                                              .אודי אדם

ברפורמה של הארגון על תמיכתו הממונים לארגון שלח מכתב הערכה יוזכר כי מר אודי אדם 

                                                                                           על הבטיחות והגיהות. הממונים ארגוןהתודה המתפרסם באתר מכתב שהוצעה לשלטונות ) 

ארגון  יו"ר הגב' נילי הייתה  השתתפה הגב' נילי זרחין מאוניברסיטת בר אילן, בוועדת אדם 

                                                                                                        . שנים 6במהלך  הממונים על הבטיחות

 המבוססים על העוגנים הבאים: תחומים לנגעו ההמלצות יוזכר כי  

הטלת חובות חוקיות ונורמטיביות   -עוגן משפטי    הקניית ערכים, ידע ומקצועיות. -עוגן חינוכי 

                                          .כדאיות לקיום הבטיחות באמצעות תמריצים כלכלייםיצירת  -עוגן כלכלי  ואכיפתן.
 

:                                                                                                                 הנדסאי בטיחות .ח

ה ייעודית חדשה לקראת התואר                         דור חדש של ממוני הבטיחות בעבודה יידרש להכשר

" הנדסאי בטיחות " נציגות דומיננטית של הארגון משתתפת בוועדה המובילה את המהלך  

שבשלבי הישורת האחרונה בגיבוש התכנית.                                                                         

, המועמדים ידרשו ללימודי תיאורטיים  תקבל פנים חדשות יתהמקצוע  הרמהאין חולק כי 

 ז'.  אומעשיים בחניכה / סט
 – פיתוח כוח אדם מקצועי ושיפור המקצועיות של העוסקים בבטיחות 
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להתאימם לצרכי  זיה במקצועות הבטיחות העיקריים על מנת וויתיערך ר -מתוך וועדת אדם 

מקצועית של העוסקים בבטיחות ולגייס לשורות להעלות את הרמה הכדי  ,ההווה והעתיד

 האיכותי. המערךמאנשים 
 

:                                                                                           הוועדה לפעולה מונעת במינהל הבטיחות .ט

שהמדינה   יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות דורש מהוועדה להקצות חלק יחסי מהמשאבים

בנושאי גיהות  הכשרות לממוני בטיחות מיליון שח' לצורך סבסוד  2.6 - העמידה לרשותה

                                                                                           עסוקתית ובריאות סביבתית בלבד.ת
 ...להפנות כספים לקידום הבטיחות ולמימון פעולות מניעה והסברה.   :וועדת אדם להמלצות    7סעיף 

 

                                                                                                                :(RIA- Regulatory Impact Assessment) "הערכת השפעות רגולציה חדשה":  RIA  - ה . י

ההשקעה של מינהל הבטיחות בכתיבה, חיבור ועריכה של  על ארגון הממונים מברכת  הנהלת

שליחי קדושת החיים   נדרשים לגלות רגישות כלפי , אולם הםמקדמות בטיחות רגולציות

 פעילותו של ממונה בטיחות בעבודהדרישה כתוסף ל " תיכוףולהימנע מלהעמיס על גבם " 

                                                                                                                               לאחר הכנת סקר סיכונים.

                                                                                      וועדת אדם  ציטוט: להמלצות  6סעיף 

 RIAי רשות תוביל לשיפור איכות הרגולציה באמצעות עידוד רגולציה עצמית, עריכת תהליכ

וזאת בהתאם   , יישום גישת ניהול הסיכונים והגברת הציות כתוצאה מייעול הפיקוח והאכיפה

הממשקים בין הרגולטורים   להמלצות ועדת קנדל לייעול מנגנוני רגולציה בישראל ולבחינת

 השונים במשק ולהחלטת הממשלה בנושא. 
 

:                                                    ארגונים ומוסדות בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה .יא

מתוך מסמכי  ל מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצועהעיקריים בישראל האמונים עהמוסדות 

 ההועדה שהוגשו לממשלת ישראל.

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ) לשעבר אגף הפיקוח על העבודה (. .1
 המוסד לבטיחות ולגיהות.  .2

 ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.  .3

 קופות החולים.  .4
 מכון התקנים.  .5

 הבריאות.המחלקה לבריאות העובד במשרד  .6
 התאחדות התעשיינים. .7

 הסתדרות העובדים החדשה. .8
 

 ארגון הממונים על הבטיחות  .9
  ממונים על בטיחות ועל גהות מכל תחומי מונים על הבטיחות מאגד ומייצג  ארגון המ

.                                                                                   העבודה והעיסוק ברחבי הארץ

רמתם המקצועית באמצעות   לשיפורו הארגון פועל לקידום מעמדם המקצועי של חבריו 

הדדי מקצועי בין חברי   קיום ימי עיון מקצועיים, מפגשים בתחומי עבודה ייחודיים, ייעוץ

 הבטיחות והגהות. ת מקצועית של החוקים ושל התקנות בתחוםהארגון, פרשנות משפטי

 

                                                                                                                המגזר הפרטי. .10

 יעקב עזרא  בכבוד רב,                                                           

  .יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
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והגיהות,                                     ארגון הממונים על הבטיחות המערך הבכיר של 

הבטיחות, המשפט  כירי במומחים מ  -של יו"ר הארגון והנהלתו שדרת יועציו  

 .                                                                                            משק הישראליב

 . בורר ומגשר בענייני משפט -ליו"ר הארגון  יועץ  .1

שופט בית המשפט המחוזי )בדימוס(                                                            
 .מנחם נאמןמר 

 בחיפה.  סגן נשיא בית המשפט המחוזי

 

                                                                                                         .יועץ ארגוני, כלכלי ואסטרטגי. 2

                                                                                          .      מר מוטי בסר
                                                                                                                                                                                           .בעבר מנכ"ל מבקר המדינה

                                      דירקטור  בבנק  ישראל.                                                 

                                       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.                                                              

בקורסים לממוני בטיחות.                                                                      מרצה 

מרצה בתחום בריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.                                                   

                                               ממונה על בטיחות.                                                       

 חברת ארגון הממונים על הבטיחות. 

 

חוות דעת מקצועיות ועד מומחה בבתי משפט                                                                      יועץ בהכנת  .4

 ד"ר אייל אלעזר ביקלס. 

מומחה בתחום חוקים, תקנים ותקנות הבטיחות.                                                

                                                                           מרצה בכיר בתחומי הבטיחות. 

                                                                                    מרצה באוניברסיטת באר אילן.  

.                                                                   חבר ארגון הממונים על הבטיחות 
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                                                                  מוותיקי ומובילי הבטיחות במדינה.

 ובטיחות.                                                    להנדסהנטים דורות של סטודהעמיד 

 

רשויות ונהלים                                                                                               יועץ בענייני. 5

                                              מר מאיר סאיג                                                 

             יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות במדינה.                                                                    

                                                                                     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.                                                     

, ארמניה וסן פרנציסקו.                                                                         ברעידות האדמה שפקדו את במקסיקו

ממונה בטיחות בעבודה.                                                                                  

 מרצה וחבר ארגון הממונים על הבטיחות.

 

                                                                                   מונייםיועץ לתחום אירועים ה. 7

קדם                                                                                                               מר גיא 

.                                                                                                                 אבטחהבבטיחות והמוניים, בבתחום אירועים  שנים 20וותק של ניסיון 

M.Sc CROWD Safety and risk Analysis Manchester Metropolitan University 

 

                                               .דסה גרעינית + הנ הנדסת חומריםיועץ לתחום הקרינה מיינת  + . 8

                                                                                                 מרצה בכיר. -ממונה בטיחות    -"ר רמי ארקוש  ד

מהנדס מהקריה הגרעינית בדימונה.                                                                            

 .                                                                                               חבר בארגון הממונים על הבטיחות.
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                                                                                                      יועץ לתחום הבנייה    . 7

 מר ירון אודנץ.

הנדסאי בניין.                                                                                                               

שנים                                                                                     17מנהל עבודה במשך  

שנים.                                                                                            20ממונה בטיחות במשך 

ראד אשקלון, מבני  ניהול מגה פרויקטים במרכז עזריאלי ת"א, תחנת הכוח בדו

 ציבור, בנייה רוויה. פועל לחיזוק מעמד הממונים בענף הבנייה.

 

                                                        יועץ לתחום הרפואי בחילוץ הצלה ועזרה הראשונה. 8

                                               אינג' מקס שטרן,                                                                

בוגר הטכניון,                                                                                                              

                                                    2010פארמדיק, אלוף העולם בתחום הטרום אשפוזי. 

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

 

 .חקלאות אזור צפון לענייני   יועץ. 9

.                                                                                                       מר אבי עורקבי

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

יישר כוח לכוורת היועצים הבכירים במדינה לאלה שהצטרפו ושהביעו אמון רב  

 .בארגון ולאה שעוד יצטרפו
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 הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות:

                                                                                                          :הארגון יו"ר 

                                יעקב עזרא                                                                           מר 

הממונים על הבטיחות והגיהות הרשמי:                                                                                     חברות וחברי ארגון 

                              .                                                                      וורדית ביקלס אינג' 

מר יעקב שיבר.                                                                                                        

מר פראג' דאהר.                                                                                                  

                                                                                                              .  יעקב אליהומר 

מר יוסי דולינסקי.                                                                                                       

                                                                                             משה פחימה.  

                                                                                                          .איוב יאסר

                                                                חיים ששון.                                      

                                                                                                         איב אופל.

            שנים.                    6עמיתת כבוד יו"ר ארגון הממונים במשך  –הגב' נילי זרחין 

.                                          ויו"ר הארגון בעברחבר בוודות הסמכה  .עמית כבוד  -יצחק הכהן   

                                                                                                                                                                                                                  חבר הנהלת הארגון בעבר.עמית כבוד.   -     דני ראש 

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

                                                                                                                                                                 ר.. יחסי ציבועמית כבוד -אריק עבדתי 

                        עמית כבוד.                                                                      -יהודה אורן   

עמית כבוד.                                                                                             -יעקב קרניאל

                                                                                                 עמית כבוד. -דני כוחן       

                                                                                                עמית כבוד.  -בני גרינברג  

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

                                                                                                            : יועץ משפטי

 מבכירי המומחים בתחום הבטיחות ווהמשפט.  - רונן וורדיעו"ד 
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                                                 :                                                                        יו"ר וועדת הביקורת

                                                                                                              ויין.חיין 

                                                                                                                         מבקר

                                                                                                                        אריה חתן.

 יורם ערד.

                                                                                                       של הארגון:   מ"מ חבר בית הדין 

   רמי ינקלביץ.                                                                                                                 

                                                                      :הראשי משרדה ראש לשכת היו"ר ומזכירת 

   בודני.הגב' ליאת 

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

                       החברים, באינטראציה ובסולידריות מעוררת השראה.   למען 

     .יישר כוח לכולם

 הרשמי והיציג בישראל רגון אה

                            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   אביב" –"אוניברסיטת תל   "האוניברסיטה העברית"

                                                                                                   הישראלי"   

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

                                                                                 המשפטים.מאת רשם העמותות משרד 

לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                                              2021*בשנת 

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

                                                                                       מאת מכון התקנים הישראלי.

במבחן התוצאה:                                                                                                         

ינהל הבטיחות כי הארגון הרשמי של ממוני הבטיחות אישר מ  2022* בשנת 

 הוא "ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל".                                                                                

למצטיינים בבטיחות יתקיים בגני התערוכה בת"א,    2022* פרס יוספטל 

            בקרוב.               
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 * אמנת הממונים על הבטיחות. 

 * קבוצות התקשורת לבטיחות בווטס אפ הגדולות במדינה.

 גלישות באתר הארגון.  200.000* למעלה מ 

 * מקבץ וקישור למכללות הגדולות לבטיחות באתר הארגון. 

חברים חתמו על עצומה למען ההגנה על הממונים וביטוח אחריות   800* 

 מקצועית ממלכתית.

 זה אנחנו.   -ימי עיון באופן דיפרנציאלי   8* קיצור 

 זה אנחנו.  –* מניעת מעצר ממוני בטיחות 

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

 לכלל ממוני הבטיחות ל* השבת הפעילות באירועים המוניים ממשטרת ישרא 

ות תהפוך למומחיות מקצועית באופן בלעדי לממוני הבטיחות ) בקרוב הפעיל

   בשם: מורשה בטיחות באירועים המוניים (.

 זה אנחנו. -* הקפאת תביעות השיבוב 

* סמינרים מסובסדים והפקות ענק התקיימו בפעם השלישית בים המלח  

 ובנתניה. 

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

 הארגון ולמצטרפים חדשים. 

 בחינם.                                                                           Safety hub* אפליקציית בטיחות 

ראל מחוז  * מנטורים וסטאז'רים בהתנדבות  הדרכת בטיחות למשטרת יש

 צפון, לבתי ספר יסודיים ועוד. 

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

ארגון הממונים על הבטיחות יודיע לגורמי ההפקה   2023* החל משנת 

השונים שבכל כנס שיקיימו יתבקשו להזמין לבמת הנואמים  נציג של ארגון  

 רשמי במדינה.  הממונים על הבטיחות והגיהות ה

הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל הם הקהל הגדול המרכזי   5000

    והחשוב בבטיחות.                                                                                                              
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הלי בלבד.                               ק  SOLD OUT -הממונים על הבטיחות אינם רק  ממלא מקום ל  

 . הראויים להתייחסות Say -יש לממונות ולממוני  הבטיחות אמירה ו 

העירוני  , האצטדיון משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה  מרכז הארגון: 

                         052-5894333    052-4933111   08-8599301/2טל:  נתניה.   

 הארגון    שנלחם    עבורך.    052-4172333  ליאת

 שמחים שאתם חלק מהמשפחה הגדולה שלנו.

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

 

                                                                                                                                        
              האצטדיון  העירוני בנתניה                                                       –מרכז הארגון: משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה  

                                                                                                    052-4172333נייד      052-5894333נייד  

אתר הארגון         memunim@netvision.net.ilדוא"ל  

http://www.memunim.org.il 

 

 

 

                                                                                           


