
 

 

  2014מאי  18

  פניה לחברי העמותה
  ,ממוני בטיחות, עמיתים וחברים יקרים

כז' בחודש תשרי  –מועד הבחירות למוסדות העמותה, כפי שנקבע ע"י הנהלת העמותה הינו יום שלישי 
 שלושתבמשך  העמותהביום זה ייבחרו בעלי התפקידים אשר יאיישו את מוסדות ה, 21.10.2014תשע"ה 
  :באותהשנים ה

  חברים. 9  לת הארגון (ועד מרכזי):הנה .1

 חברים. 3  ועדת בקורת: .2
 חברים. 3  דין:-בית .3

   
שאיפתם של כל הממונים, בכל ענפי משק, היא לקיים ארגון גדול וחזק, אשר בראשו ניצבת מנהיגות 

  מצויינת בעלת יכולת להובילו קדימה.
ון, להטות שכם ולהציע אנו קוראים לחברים בעלי הכישורים המתאימים והעומדים בדרישות התקנ

  מועמדותם. 
ועדת הבחירות אשר מונתה ע"י הנהלה, כנדרש, תפעל לקיום הבחירות עפ"י חוק העמותות ובהתאם 

  לתקנון הארגון. חברי ועדת הבחירות הינם:

  וועדת הבחירות יו"ר – עו"ד, הגב' טלי שקד .1

 חבר -  צביקה קאופמןמר  .2
  חבר -  ירון חימר  .3

  
ארגון "לפגוש" את המועמדים למוסדות השונים לפני יום הבחירות עצמו, מנת לאפשר לחברי ה-על

כרטיסם האישי של המועמדים הכולל פרטים ) http//www.memunim.org.ilיפורסמו באתר  הארגון ( 
  רלוונטיים למועמדותם.

  בנוסף, יפורסם באתר תקנון העמותה על נספחיו השונים.
  

  , חברים יקרים
 גון זו מחוייבות רבה הכרוכה בנתינה אינסופית, פעילות התנדבותית ללא כל גמוללהיות חבר בהנהלת האר

  לעיתים באה על חשבון חיי המשפחה ועל ויתורים אלו ואחרים.אשר 
לנהל, להוביל, להנהיג ולהצעיד   -ואישית  חברות בהנהלת הארגון היא בראש ובראשונה, חובה מוסרית

ים אינסופיים בחברה, דילמות, מאבקים במורדות ובעליות וכל זאת, ארגון גדול, מוביל ומשפיע למול אתגר
  במשאבים נתונים, תחת הישרדות כלכלית מתמדת ולשביעות רצונם המלאה של כל חברי הארגון.

  
, ארגון הממונים על הבטיחות, נושא את הדגל של הארגון הגדול, המשפיע והמוביל במדינת ישראל, היום

חברים ועמיתים !!! , ארגון שעמד בשלושת השנים שחלפו בכל היעדים שהוצבו :  1000 –מאגד בתוכו כ 
 היוםיש ביטוח אחריות מקצועית לכל דורש,  היוםהמקצוע ממונה בטיחות הוא מקצוע מוכר וערכי,  היום

אנחנו חברים בוועדות החשובות היום יש לנו אתר אינטרנט ודף פייסבוק לקשר טוב יותר עם הממונים, 
  במדינה ובכנסת ישראל אשר נושאים את דגל הבטיחות, ביותר
יש לנו איתנות כלכלית ושרידות תקציבית לעוד שלוש  היוםחברים והיד נטויה,  1000יש לנו כוח של היום 

אנחנו אגודה מקצועית המובילה ימי עיון וקורסים בפריסה ארצית, סמינרים  היוםשנים קדימה לפחות, 
אנו גוף עצמאי,  היוםא נופלים ברמתם מאגף מוסד בישראל, סים מקצועיים שלבארץ ובחו"ל, תערוכות וכנ

שתי מזכירות נותנו  היוםמבוקר, מנוהל בניהול תקין שאינו ניזון מתקציב של אף גורם במדינת ישראל, 
היום אנחנו שירות יעיל זמין ואיכותי ממשרדים גדולים ומרווחים עם כיתות לימוד באיכות גבוהה, 

  !באחדותינו –ומגובשים יותר מתמיד וכוחנו מאוחדים 
  

משימתם של החברים שייבחרו היא לשמר את הקיים, להוביל ולהצעיד ולסיים עוד משימות שנכונו לארגון 
ולעמוד בכל האתגרים שעוד יהיו בדרך. להיות חבר בהנהלת הארגון, זה כבוד ראוי. אך נדרש יהיה לעבוד 

  קשה ובמסירות אין קץ.
  

מכאן, לכל מועמד ראוי, שנכון לתרום מזמנו ומיכולותיו, בהתנדבות, במסירות, תוך יוזמה אני קורא 
  ונחישות, לבוא ולהיות חלק מההנהלה הבאה שתוביל ותצעיד את הארגון קדימה !

  .12.00שעה  21.9.2014תאריך אחרון להגשת מועמדות 
  
  

  יהודה אביצור, יו"ר
  ארגון הממונים על הבטיחות בישראל

  ל חברי הנהלת הארגון בשם כ


