
 

  

        

        
  2012אוקטובר  24רביעי  יום 

  לכבוד

  מר דניאל חדד

  ל המוסד לבטיחות ולגיהות"מנכ

  אביב - תל ,  22ה "מאז

  ברכות ואיחולי הצלחה :הנדון

  , נ.א

  

הנני , בשם הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות ובשם ממוני הבטיחות במדינת ישראל, ברישא של מכתבי

  .וסד לבטיחות ולגיהותל המ"מברך אותך על היבחרך לתפקיד מנכ

  

הינו גוף סטטורי שהוקם מתוקף החוק ומהווה את הארגון , ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

תחת קורת גג אחת , בהתנדבות מלאה, הגדול ביותר והמייצג של ממוני הבטיחות במדינת ישראל וככזה

סקים במסגרת מקצועית זו באופן העו, אנשי העשייה בשטח, אנו מאגדים את הממונים על הבטיחות

להטמעה והנחלה של תרבות , יומיומי ומתמודדים בחירוף נפש ובהקרבה עצמית למניעת תאונות בעבודה

  .בטיחות ארגונית

, בין היתר בתעשייה; ממונים על בטיחות עוסקים בתחומי הבטיחות במגוון רחב של ענפי המשק, כיום

. הממונים מועסקים הן עובדים שכירים והן כעצמאיים. הבניהבמשקי החקלאות ובענף , בתחומי הכימיה

כמות , כגורם מקצועיהסטטיסטיקות מוכיחות מעל לכל ספק שבמקום בו מועסק ממונה על בטיחות 

, ממוני בטיחות 2800 - ממוני הבטיחות מונים במדינת ישראל כ .התאונות וחומרת הפגיעה בגינן קטנות

ממונים על בטיחות חדשים שנקלטים במעגל  200 –ומוכשרים בממוצע כ בכל שנה מסיימים  –והיד נטויה 

  .העבודה

  

ארגון הממונים על הבטיחות נמצא בתנופה מתמדת ובמהלך השנה שחלפה גרף הישגים בכל התחומים 

נהנים מההטבות והפעילויות השונות במסגרת חברים המשלמים דמי חבר ו 700 -ומונה בימים אלו כ

שאותם אפרט בהזדמנויות , כהנהלה אנו מתמודדים עם אתגרים לא מעטים ולא פשוטים, כמו כן. הארגון

 .נוספות
  

המוסד לבטיחות היווה בית חם לארגון הממונים על הבטיחות וקיים שיתוף פעולה מלא , עוד מקדמא דנן

  .בין הגופים בוועדות השונות בכלל ובכל נושא שבו היה אינטרס משותף לצדדים בפרט

  

, צפויה לך עבודה רבה אך מאתגרת ומגוונת, ל המוסד לבטיחות"הצלחה רבה בתפקידך כמנכ, אאחל לך

  .ארגון הממונים על הבטיחות נכון לסייע ככל שיידרש ובכל עת

למען קידום הבטיחות והגיהות התעסוקתית במדינת ישראל , שנמשיך בשיתוף פעולה פורה, כולי תקווה

  .באשר הם ולמען הממונים על הבטיחות

,                                                                                                                  ב ב ר כ ה                                                                                                                          

  , יהודה אביצור                                                                                                                      

  ר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל"יו                                                                                      


