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מרכז הכנסים AVENUE, קרית שדה התעופה

הועידה הארצית 
השנתית

ארגון הממונים על הבטיחות 
והבריאות התעסוקתית בישראל

האסיפה הכללית השנתית 2014 
והבחירות למוסדות העמותה 

והנהלת הארגון.

הבטיחות כ על  הממונים  ארגון  יקיים  שנה,  מדי 
השנתית,  הארצית  הועידה  את  בישראל  והגיהות 
אליה יוזמנו ממוני בטיחות, חברי הארגון, נציגי המוסד 
 - והבריאות  הבטיחות  מינהל  נציגי  ולגיהות,  לבטיחות 
חברות  ארגונים,  עמותות,  העבודה,  על  הפיקוח  אגף 

ועוסקים בבטיחות ובגיהות מכל קצוות הארץ. 

הבחירות  את  הארצית  הועידה  במעמד  נקיים  השנה, 
למוסדות העמותה ולהנהלת הארגון במסגרת האסיפה 

הכללית השנתית.

כידוע לכם, ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות הינו 
חבר  דמי  מתקציב  המתקיים  רווח  כוונת  ללא  מוסד 
שנתיים הנגבים מחברי הארגון, מגיוס תקציבי חוץ וימי 
עיון המתקיימים ברחבי הארץ בחברות וארגונים שונים 

שמארחים אותנו לאורך השנה.

חברות,  נציגי  אליכם,  פונה  אני  הארגון  הנהלת  בשם 
הגיהות  הבטיחות  בתחומי  שירותים  ונותני  ארגונים 
והבריאות התעסוקתית, להציג ביתן מטעמכם בתערוכה 
שנקיים מרכז הכנסים AVENUE , קרית שדה התעופה. 
לפרסום  מצוינת  במה  זו  עבורכם  כי  לציין  מיותר 
פעילות  ועבורנו  וייחודיות  איכויות  שירותים,  מוצרים, 
מבורכת למען הממונים על הבטיחות והגיהות במדינת 

ישראל.

הדגל  את  נושא  הבטיחות,  על  הממונים  ארגון  היום, 
ישראל,  במדינת  והמוביל  המשפיע  הגדול,  הארגון  של 
מאגד בתוכו כ – 1000 חברים ועמיתים !!! , ארגון שעמד 
היום  שהוצבו:  היעדים  בכל  שחלפו  השנים  בשלושת 
המקצוע ממונה בטיחות הוא מקצוע מוכר וערכי, היום 
יש ביטוח אחריות מקצועית לכל דורש, היום יש לנו אתר 
הממונים,  עם  יותר  טוב  לקשר  פייסבוק  ודף  אינטרנט 
במדינה  ביותר  החשובות  בוועדות  חברים  אנחנו  היום 
היום  ובכנסת ישראל אשר נושאים את דגל הבטיחות, 
אנחנו  היום  נטויה,  והיד  חברים   1000 של  כוח  לנו  יש 
בפריסה  וקורסים  עיון  ימי  המובילה  מקצועית  אגודה 
וכנסים  תערוכות  ובחו"ל,  בארץ  סמינרים  ארצית, 
נופלים ברמתם מאגף מוסד בישראל,  מקצועיים שלא 
היום אנו גוף עצמאי, מבוקר, מנוהל בניהול תקין שאינו 

ניזון מתקציב של אף גורם במדינת ישראל. 

מתמיד  יותר  ומגובשים  מאוחדים  אנחנו  היום 
וכוחנו – באחדותינו!

בואו להיות שותפים להצלחה!
יהודה אביצור, יו"ר
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

בוועידה ישתתפו:
מומחים מתחומים שונים, נאמני בטיחות, חברי וועדות בטיחות ונציגי מפעלים וחברות.

למידע ויצירת קשר, עלויות, תצוגת דוכנים וחסויות:
memunim@netvision.net.il | 08-8599301/2 ניתן לפנות לעדי/נופר - מזכירות ארגון הממונים בטלפון

haimsafety@gmail.com | 050-6778820 - או לחיים חג'אג' - מרכז נושא חסויות, ארגון הממונים על הבטיחות בישראל

נציגי חברות, ארגונים  ונותני שירותים, בטיחות, גיהות, 
בריאות תעסוקתית ואש,


