
 

 

      

 

 

 הישגים גדולים  מתנות שהענקנו   מה יש לנו מה היה לנו        

נבחרנו   2021בחודש ינואר  . 1
ויצרנו את הבלתי  להנהלה 

אפשרי נגד כל הסיכויים  
 המשתלחים. ו

את השיטה והדרך עוד ילמדו  
באוניברסיטאות  בחוג למינהל  

 עסקים. 

 

עמדנו במבחני האיכות המחמירים  
 וקיבלנו ביושרשל מכון התקנים 

                   ISO 9001תו תקן 

 לניהול האיכות. 
 לארגון הקיים משנת 

 מאז                     לראשונה   1965 
 . קום המדינה 

 הבטחנו וקיימנו
ימי עיון בחינם לאורך  

 2021 כל שנת
 - השתתפו כבהם 
 חברים.  2000

 אירועים המוניים   אישור
ארגון הממונים  הודות  שהושג

 באמצעות היועמ"ש.
 ולשיםג 100.000 –למעלה מ 

 לאתר על פי נתונים שנמסרו  
 2021בחודש אוגוסט 

 אמנת הממונים . 2
 על הבטיחות  

 הארגון   יו"ר: המחבר

 שיתוף פעולה עם 
 המכללות הגדולות  

 במדינה

 כרטיס חבר יחודי  
 לחברי ארגון  

 הממונים  
 על הבטיחות. 

  "העצומה"                                     
 ממוני בטיחות    700 -קרוב ל

 וחברי ארגון הממונים
 תורך. חתמו על העצומה, עכשיו 

 תמיכה וסיוע לממוני בטיחות    2022סמינר חורף   הקוד האתי  . 3
   ,שנקלעו למצוקה ונעצרו

 דוגמת דב זליקוביץ ואחרים,  
 השמות שמורים במערכת. 

 אוניברסיטת חיפה . 4
תואר ראשון במדעי הרוח  

מקבץ בטיחות פרי יוזמת יו"ר  
 הארגון.

 

הנהלה חדשה לתפארת  
המתנהלת בשקיפות ומתקתקת  

פעילות באופן מעורר השראה  
 לדוגמא. ומודל 

                                    :העלאת נושא 
 ביטוח אחריות מקצועית לסדר היום. 
 כולל התכתבויות עם גורמים רבים  

 בשלטון ומאבק מול חברות  
 הביטוח הישראליות 

   1965 -הארגון נוסד  ב . 5
 ביוזמת שר העבודה  

 גיורא יוספטל ז"ל 

 מינהל הבטיחות.    
 מפגשים עם המפע"ר  

 והעלאת נושאים גנוועם ס
 חשובים.

, הלוידס  והאיש  מצובה ביטוחים 
שמושיט יד איתנה לאורך שנים 

 לחברי הארגון ולממונים. 

 .הצלחת הארגון היא הסיפור של כולנו



 

 

שר העבודה    2000בשנת  . 6
רענן כהן פרסם מסמך אודות  

ארגון  ארגונים יציגים ובהם:
 הממונים, המ.ל.ל 

 .הטכניון

הוספת    כוללשדרוג  אתר הארגון 
תכנים מקצועיים לשימוש 

 החברים. 
   אצפקבוצות הוו
 והגדולות    משותפות
 במדינה. 

  NPLAשיתוף פעולה עם עמותת  

השלוחה הישראלית של הארגון 
הבינלאומי שהשפעותיו תקניו 

 מוטמעים ברשות הכבאות. 
 

 

 הארגון משתתף במשך   . 7
 עשרות שנים בוועדות  

 הסמכה לממונים בשיתוף  
 מפקחי עבודה. 

 שליטה מוחלטת בתקשורת 
   100.000 -למעלה מ

 גלשו לאתר. 
 ממונים   4000 – קרוב ל  

 אפ צוו-בקבוצות ה 
 . המשותפות שלנו

 בכל סמינר 
 מוענקות לממוני 
 הבטיחות מתנות.

מאות ממוני בטיחות הצטרפו לארגון 
ברבעון האחרון, הודות לעשייה  

 הברוכה של הנהלת הארגון
 

 

 " לגו"כנס הענק באולמי  . 8
 ראשון ראשון 

מאמרים וכתבות   באתר                     
 במעצרי שווא והצלחנו.נאבקנו   מעוררי השראה.  -הארגון 

 ההתכתבויות באתר. 

 *סמינר אילת במלון  . 9
 קראון פלאז'ה" 

 סיוע לממונים חדשים  
 בתחילת דרכם. 

ביקוש עבודה  
 תעסוקה

 היצע וביקוש
הנהלת הארגון עומדת  

 לרשותכם 

 

 נאבקנו בתביעות השיבוב והרגענו. 
 לאחר ששוחחנו עם מנכ"ל  

 .ל.ל -ה 
 ופגשנו את המח' המשפטית  

 מ.ל.ל -ב

סמינר ים המלח במלון קראון   . 10
 פלאז'ה

 06.01.2022בתאריך 
 נתניה. וורט לגוןבמלון 

 אנושית ומקצועית   ה ספרי
 . לרשות כלל הממונים

First class   שיתוף פעולה עם שלוחת 
 הארגון הבינלאומי 

 NFPA - לבטיחות באש

                       אודי אדם.האלוף במיל'  . 11
 יו"ר וועדת אדם  

                            ,מכתב תודה שלח 
 לארגון הממונים  

 על עשייתו ותמיכתו  
של הארגון עוד                        בשנת  

2002 . 

   גייסנו    הארגון, לשורות 

 היועצים להלן  כב'   
 מוטי בסר. רמ
 ועץ ארגוני בכיר.י

 במילואים. תא"ל 
 דירקטור בבנק ישראל.

מנכ"ל מבקר המדינה             * ומנכ"ל 
 הבורסה

 .ליהלומים  
 ראש אגף וכן 

                                            בצה"ל. התקציבים
 בעבר. יועץ כספי לרמטכ"ל,

 המוחות  את מיטב   
 ליושב  ראש  ארגון

 ד"ר אייל ביקלס. 
מומחי בתחומי 
החוק, התקנות 

 והתקנים.
 עד מומחה בכיר 

 בבתי משפט.   
 שנות 40 -למעלה מ

 וותק בבטיחות.

 .אליתהישר והאקדמיה המשק  של

הממונים על הבטיחות   
 והגיהות 

ד"ר דיאנה פורת.                           
ביוכימאית.                                    

                                      ממונה על  הבטיחות               
 מוסמכת בגיהות תעסוקתית. 
מרצה באוניברסיטת חיפה.  

 בתחום הבריאות התעסוקתית. 
 להכשרת מרצה בקורסים 
 ממוני בטיחות.

 
                           יועצים נוסף ובכיר שלסגל   יצטרפו בקרוב  בישראל  למערך לשכת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות

חקירות,  ויות,  רש  העיסוק השונים הנוגעים לבטיחות כגון:  לכלל היבטי הפעילות מתחומי על מנת לסייע   ,ליו"ר ולהנהלה 

 , חומ"ס, מתקני ספורט, עבודה בגובה, בנייה ועוד. כיבוי אש, קרינה, חקלאות 

 

 ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל                        

 ..ועד העתיד לבוא   1965משנת           

 



 

 

 

 

           
    לפעמים הדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר הם דווקא הדברים שצריכים את החיזוק הגדול ביותר.                                         

הדברים שאותם אנו נוטים לשכוח בקלות והשכחה הזאת גורמת לנו לאבד את הקשר עם המטרות שלנו  

 בחיים.

                       לנו שאנחנו יודעים ואנחנו אכן יכולים לצטט ולדקלם, אבל אנחנו לא באמת  ה לפעמים ישנם דברים שנרא

                               מפנימים את המשמעות הפשוטה לחיים שלנו.                                                                                         מבינים ולא

 הנקודה השורשית הראשונה שהאדם צריך לחדד לעצמו הוא מטרתו ותכליתו. 

 אלפי ממוני בטיחות הבנו את חשיבות של הדברים. 

               חברי ארגון הבינו את המסר  מוקדם יותר ומבלי להסס, הם הצביעו בעד עצומה שמטרתה  700 -קרוב ל

 כאדם בעל משמעות, כשוחר חיי עובדים.  לעצב את דמותו של הממונה על הבטיחותהיא  העיקרית

 עבור העצומה אתה לא צריך להתאמץ או להזיע, אינך צריך לעבוד עבורה, איש לא ביקש לחייב אותך, 

                                                             מערך השיווק של הארגון  שהניחו לך בתיבת הדואר.                                  ב תהעצומה היא לא עוד ברושור או פלייר או מנשר או עפיפי

                                                   היא לא נוצרה בשביל הפרסטיז'ה  שופעת אחיזת עיניים.                                                                            

                     יכולתה להביא מזור לתחלואי תחום עיסוקינו אלה  שהיו, אלה שנוצרו ואלה שעוד  העצומה היא מתנה שיש ב

 ) חלילה (.  ייווצרו

       הצטרף לצבא ההגנה לממונים על הבטיחות.                                                                                         ממונה בטיחות,  

"עצומה".                                                                                                      -והצבע להממונים על הבטיחות תן לאצבעות ללכת במקומך היישר לאתר ארגון 

 אפשרי.  יש ביכולתו לפתור עבורנו את הבלתיאשר  בעת הזו, העצומה היא הכלי החשוב בארגז הכלים,

 

ארגון               העומדות לרשות    אפ  קבוצות ווטס 16 -שברנו את תקרת הזכוכית בתקשורת המובילה באמצעות למעלה מ

                                                                                                                      והעוסקים במלאכת קדושת החיים, כמובן אתר הארגון המשודרג  מדי יום.  הממונים

                                                                                            יש בכוחם להציל ולו נפש אחת בעבודה.נרשמו, מיליוני מילים 

 ומשנה את פני עתידנו.  כל מילה שנרשמה בונה את המחר שלנו וצובעת את העתיד של כולנו, בואו

 

 שתנו את הארגון באינספור ניידים וקווי טלפון לרשות החברים על מנת לספק שירות מיטבי. יר

                                                  סקר שביעות רצון המתפרסם ומתפרסם מדיי זמן על מנת לשדרג את הפעילות לרמות אחרות שלא 

                                                                                                                                                               ,   . בתרבות הישראלית הכרנו 

                                                                                   החורף שיתקיים במלון וורט לגון    מינראל תשכחו להירשם לס נ.ב.

 מוצ"ש.  08.01.2022ועד לתאריך  06.01.2022מתאריך 

 052-4172333. לשאלות יש לפנות לנייד  http://www.memunim.org.ilההרשמה באתר הארגון   



 

 

                                                         1965הארגון היציג במדינה  משנת    -   ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל 


