
      

 

 

 

 

הוא לשמור על זהותו הייחודית  האתגר של ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל 

                            פרי יוזמתו של גיורא יוספטל ז"ל שהיה אז שר העבודה והשיכון. ,1965מאז שהוקם בשנת 

                                                  .אישור ניהול תקיןארגון הממונים על הבטיחות אושר כעמותה וברשותה  1990בשנת 

                   הוגשם הרעיון של ייצוג ממוני הבטיחות במדינה כמוסד הנוגע בדבר,                       2000בשנת 

 )א(                                            28לעניין סעיף  1954לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

עמו ן כגוף מהחשובים במשק הישראלי, חתם ואישר את הארגו דאז מר רן כהן  שר העבודה

ב,  האוניברסיטה מכון התקנים הישראלי,  המוסד לביטוח לאומי,  אוניברסיטת תל אבי נמנו 

                     15.11.2000 202עמ'   התשי"ד  ס"ה   1 מסמך העברית, חברת החשמל  והטכניון. )

 י"ז בחשון התשס"א (. 

בקרה סרי ח New Age  -ה אוהנהלת הארגון דבקה בזהות הייחודית מול התרבויות האחרות 

כאשר מתחילים כי   השפעות לא טובות,מה רע בספיגה של כי מתחלפות, אופנות המגיחים 

 .ונאבד את השליטה להיסחף, קשה לשלוט בעוצמת הזרם וייתכן גם שנתנער מכל הבלמים

 מהחברים.                                                     אמוןבעשייה ואמונה  תכליתו של ארגון הממונים הוא

על  ה עלעצמך בביטחון את הדרך להצב אתה סולל כאשר אתה בטוח וסומך על הארגון,

עמדך ואת מעמדם של חברייך לחזק את מו בכוחה להשפיע ש"עצומה"  - שיש ב וצמה הע

 למקצוע ולתפקיד.

מודים לכם על החיבוק החם  ,חברי הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

 , והמובילות במדינה ווטס אפ הגדולות-קבוצות האמצעות שהם מקבלים כמעט בכל יום ב

באינטראקציה  ,משדרות ומשרתות קרוב ל ארבעת אלפים ממוני בטיחות פעיליםשקבוצות 

 .וסולידריות מעוררת השראה

                בסופו של יום, אנו צריכים לעמוד מול המראה, בחיים כל אחד עושה את בחירותיו, 

 יחותי הציבורית ובדרך שאני עושה.   להסתכל לעצמנו בעיניים ולומר, אני שמח בחלקי ובשל

                                     נמלא את שליחותינו באהבה ובטוהר מידות, נו חברי ההנהלה והיו"רא

לכל מנהיג ת ומקובלות ובמת הזדמנויות בתקופות קצרונאפשר על פי התקנון בחירות הוגנות 

אופן סוברני.                                                                                   נו את לפיד ההנהגה במאתשירצה לקבל פוטנציאלי 

                    עשרות שנים.                                                   טיחים לא להיתקע למשךמבאנו 

 עצמינו אינטרסים האישיים.להשליט על לפזול ו מבלי ,זו התכלית של ההתנדבות הטהורה

                  ,ומתוך גישה של אחריות חברתיתלפעול מתוך הכרה בצורך קיים, התנדבות פירושה 

.                                   מעבר לחובותיו הבסיסיות של אדם ללא ציפייה לתגמול כלכלי, עשייה שהיא

פי רוב דמוקרטי על  נבחרושודעים להוביל ובהתנדבות היא מתנה ציבורית לאנשים שיגה הנה

                                                                          ולא מאולץ.                                                   

בה, ללמוד  עלינו להכיר את הוראות השימוש :ראשיתי להכיר את המתנה היוקרתית הזו כד

                                                                                                         ת את הליכותיה.ולדע

להיערך להעריך ולמתנה הנפלאה הזו,  המודעות להגביר את : חובתנו המוסרית היא שנית

  ות אלינו.                                                                                    מלוא התועלת למען אלה שעיניהם נשוא אליה ולהפיק את 

את חברינו הקסומות והכובשות  םממילותיכאת האהבה  חברי הנהלת הארגון אנו חשים 

                                                       יבכם מליבנו.לבהערכה ובאהבה ישירה לבהנהלה, לכם, 

 



לתת  ,עוד ועוד עשייה, של  אנרגיות שלותוסף של תמריצי  נכסףרוגע  לנו אתם מעניקים

 .אהבהבתוכנו רצוף שכחוט של חסד ולתת 

חותרים למגע עם הציבור שלו ומבין את עם כריזמה,  בארגון חברי הנהלה כשאתם רואים 

                                אתם מבינים,התועלת של החשיפה פורצת המחסומים, כותבים נאומים ועולים על במות, 

 אלה הם המנהיגים שכולנו רוצים לראות.                

 ,הפרטית בתם מודעים להקר אולם אינכם  הם,תהילה הציבורית שלב דאי מבחיניםוו אתם

                                                                                              ".לזהכדי להגיע  השנדרש

                     , כפי שהפתענו, התחייבנו וקיימנו,  2021עמיתים נכבדים, אנו בישורת האחרונה של שנת 

לפתח את פעילויות ההדרכה וההשכלה כדי  ,רביםחנו נמשיך להשקיע מחשבה ומשאבים אנ

כפי שעשינו זאת באוניברסיטת חיפה בה לומדים חברי ארגון לתואר ראשון במדעי הרוח 

                                                                                                  ובעשרות ימי העיון שהוענקו לכם ללא כל תמורה. במקבץ בטיחות

ד השתלמויות, כנסים תקדים, ונקיים עו י עיון שהענקנו בחינם באופן  חסרימ נאיץ את פעילות

                                                                                               יק על הצרכים של כלל החברים בארגון.על מנת לענות באופן מדו  סמינריםו

                                             תאימה למציאות המשתנה.אנו נשקיע מירב המאמצים בפעילות ונ

"    "safety  hubאפליקציית הבטיחות  -כמעט שכחנו את הטכנולוגיה והיישום  ...אופס

 נה.המוענקת לחברים ולמצטרפים חדשים במתנה למשך ש

ל הקורסים והסמינרים המוצעים לכם וכן סמוכים ובטוחים כי מכלוחברות וחברי ההנהלה 

יובילו ו המקצועית בתחומי הבטיחות השונים יתרמו לשדרוג הרמה אפליקציית הבטיחות, 

                                                          ה ושיפור ההישגים במקומות העבודה.להגברת המוטיבצי

ם ימצא את המסלול המתאים עבורו.                                            כמ אנו תקווה כי כל אחת ואחד

 שתתקייםפה פעילות ענשל ת ובמסגר ,עלינו לטובה ממש את השנה הבאהכך נצליח ביחד ל

               ון היציג של הממונים על הבטיחות.                                                                                              עבורכם בארג

 להמשיך ולהיות ,לשנה החדשהמטרה ו מתכוננים לשנה החדשה, אנו מציבים לעצמינו בעודנ

 בפרט בתקופות מאתגרות ובלתי צפויות. ,ותנובכל מקום בו תצטרכו אועבורכם, דכם שם לצ

אות הצלחה מרובה והי חשוב בריכאחד, שייך לכולנו ש אנו מאחלים לכם כשותפים לארגון

                                                                                                                          איתנה לכם ולמשפחותיכם, 

                                      .כי אתם לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו ,לעשייה ברוכה מושטות  נו ייד

                            . 

                                                                  .                    " סמינר הסמינרים"  ב אנו פותחים 2022את שנת                        

 .                                                                                                                            הדרומי של נתניה שעל חוף ימה   " VERT LAGOON "                      המפוארשיתקיים במלון 

 מוצאי שבת.כולל   08.01.2022לתאריך  יום חמישי בצהריים ועד   06.01.2022תאריך מ

עם מיטב המרצים.                                                                     מרתקות בתכנית : יומיים מרתוניים של הרצאות ^

.                                                        ולשמח כפי שרק ארגון הממונים יודע להפיק ,כיבוד+ כנית אומנותית ברמה בינלאומית ^ת

     .פרטים באתר הארגון^

 

 

 

 

 

 



                     

                                                                                      

.                                                           אתכם בכל רגע -צוותי הניהול הבכירים של הארגון 

                                                                                                                    :ההנהלה^
                                    מר יוסי דולינסקי,   מר יעקב שיבר,   מר יעקב אליהו,   הגב' אינג' וורדית ביקלס, 

 .                                                                     מר איוב יאסר   ,מר איב אופל  מר חיים ששון,   הר, מר פראג' דא מר משה פחימה, 

                                                                                                                     :                      יושב ראש הארגון* 

                                                                                                                        .יעקב עזרא

                                                                                                                וני ותקשורת.ניהול ארג

                                                                                                                                     מחבר "אמנת ממוני בטיחות בעבודה" 

                                                                                                   היועצים הבכירים של  היו"ר:   *

                                                                                                                 ד"ר דיאנה בלנקה פורת

.                                                                                                   וסביבתית תעסוקתיתמומחית לתחומי גיהות יועצת 

הציבור.                                                                              חיפה בתחום בריאות  מרצה באוניברסיטת

.                                                                                                                         ביוכימאית

.                                                                                                        יתתעסוקת גיהות מוסמכת ב

                                                                                                              חברה בארגון הממונים.מרצה לממוני בטיחות.    

    .                                                                                                                            מר מוטי בסר

                      יועץ ארגוני בכיר.                                                                                               

                                                                                                          דירקטור בבנק ישראל.                                                                                                            מנכ"ל מבקר המדינה בעבר. 

                                                                           בעבר. יועץ כספי לרמטכ"לראש אגף התקציבים בצה"ל,  , תת אלוף במילואים

 ם בעבר.  מנכל הבורסה ליהלומי

.                                                                                                                           ד"ר אייל ביקלס

                    יועץ בתחום הבטיחות התקנים והתקנות.                                                                          

                                                                                            מכין חוות דעת לבתי משפט ועד מומחה.  

                                                                                                                                                     חבר בארגון הממונים.                                                  מרצה בכיר ומוותיקי הממונים על הבטיחות. 

                                                                                                                                : היועמ"ש*

               עו"ד רונן וורדי.                                                                                                             

                                                                                                                 מרצה בכיר בבטיחות.

                                                                                                                         :יו"ר וועדת הביקורת*

                                                                                                                                 מר חיים ויין, 

                                                                                                                                            : יםמבקר*

                                                                                                ר חתן אריה.ממר יורם ערד, 

                                                                                                                                                                                   מר דוד דדון משה.                ,מר אלון גוליבורדהמר יונה אבן,  : רכזים*

                                                                                                                                          אינג' רמי ינקלביץ.                                                                   : מ"מ יו"ר בית דין *

 בי בנימין,                                                                                                       : הגב' טוכירה ראשית ומזלשכה *ראש ה

                                                       .הגב' ירדן בנימין: ממונים ורכזת הדרכות מנהלת מחלקת פניות *

 מרכז גישות, רחובות.                                                                    2רחוב הכישור   -לשכה והמכללה מרכז הארגון: משרדים ראשיים, ה

                           052-4172333נייד    052-5894333נייד    153-8-8599303פקס'   08-8599301/2טל:   

 http://www.memunim.org.ilאתר הארגון                memunim@netvision.net.ilדוא"ל  

 

 

 


