
                                 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל  

                                                                                                                               Letter of Intent  -  אודות הארגון

והשיכון  ביוזמתו של שר העבודה 1965הבטיחות והגיהות בישראל, נוסד בשנת  א. ארגון הממונים על

                                      גיורא יוספטל ז"ל.                                                                                                            

                                                          580049518ומספרה  1990חות הינו עמותה רשומה משנת ב. ארגון הממונים על הבטי

                                                                                      הגדול במדינה המייצג את ממוני הבטיחות מול גורמים שלטוניים וציבוריים.הארגון ג. 

מוסדות  אודות(   202)עמ'   15.11.2000  בתאריך כהן, פרסם הודעה  שר בעבודה והרווחה רענן. 1

                        ארגון היציג.                                                                                              " נוגעים בדבר בהם נכלל  " ארגון הממונים על הבטיחות

 ,חברת החשמל ,המוסד לביטוח לאומי  ,מכון התקנים הישראלימוסדות נוספים שנכללו במסמך : 

                                                                                ואוניברסיטת תל אביב.  האוניברסיטה העברית 

מנהל הבטיחות הודיע:                                                                    -זרוע העבודה  -משרד הכלכלה .2

                                                                     הוא: דול ביותר של הממונים על הבטיחותנציג ארגון הממונים על הבטיחות המייצג את המספר הגכי 

                                                                      ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.             

                                                                                                                                                          .מונעתפעולה לבוועדה המייעצת נבחר לייצג את הארגון יו"ר ארגון הממונים  - מר יעקב עזרא

                                                 משרד המשפטים.                                                                 ,רשם העמותותמאת  ( 46) סעיף  2022לשנת  "אישור ניהול תקין"ד. 

                                                                ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראלל  2022בשנת  9001ה. תקן 

                                                                                                             בארגון.             ביקורת הבקרה ו, העל ניהול האיכותאישור  ממכון התקנים הישראלי 

חשבונותיו הכספיים בבנק הפועלים.                                                                            ו.  הארגון מנהל את

תחת פיקוח רואה חשבון.                                                                                    -ר תוכנות כארד קום, דט וויז ואינטר דיל ז. הארגון מתנהל עם מספ

ח. אלפי ממוני בטיחות בעבודה רשומים בפנקס החברים של הארגון.                                                  

                             ההצטרפויות בעלייה מתמדת.                                                                                                     גרף 

                                                                                                                 בשכר )ממוצע במשק( הן דואגות שהכול יתקתק  מזכירות 2ט. לארגון 

                                                                             י. חברי ההנהלה, היו"ר, היועצים והרכזים פועלים בהתנדבות מוחלטת.

דרישות ופרמטרים מיוחדים ומותאמים ל בהתאםיחות נבחרו על ידי השלטונות הממונים על הבטיא. 

ורובם חברים בארגון הממונים  קצוע  מתחום ספציפיים שהחוק התירכגון: מהנדסים, אקדמיים ובעלי מ

                                                                                                         על הבטיחות והגיהות בישראל.

                                 :                                                                                                                             מטרת הארגון

יחות בעבודה.                                                                   ממוני הבטיחות ומטרות הבטא. לקדם את מטרות 

                                                                             ולבלום נזקים ישירים ועקיפים לחברה בישראל.                                                                 ב. להיאבק בתאונות עבודה ולמנוע תאונות עבודה 

                                                                 להטמיע תרבות של כבוד לחוק ושמירה על קדושת החיים ג. 

                                                                            :                                                                                     היעד

ממוני  4500 -לבהיבטים  מקצועיים, משפטיים  וחברתיים לסייע ככל הניתן א. לתמוך, ללוות, לחנוך 

                                                                                                                             ואף יותר.  הבטיחות.

מרכז  -הארגון במפעלים גדולים וקונים לספק מענה בכל הנוגע לבטיחותם ובריאותם של העובדים ב. 

                                      :                                                                                                      המידע הארצי

רשות הארגון קבוצות ווטס אפ + אתר הארגון  המשמש מרכז מידע  ומענה זמין לאלפי הממונות . ב1

והממונים המחוברים אליו ומהווים את המדיה המקצועית והחברתית הגדולה במדינה בתחום הבטיחות, 

                                                                                                                                                                  שראל.                                                                                               הגיהות התעסוקתית והרווחה של העובדים במדינת י

 מאת ואל:                                                                                                          מהוות פלטפורמה להעברת מידעהווטס אפ, קבוצות 

                                                 . מינהל הבטיחות שבמשרד הכלכלה:                                                             1

                , קווים מנחים וכן הערות, שאלות ותשובות וכו'.                                                                                 עדכוני חקיקה, הוראות, נהליםבנושאים הנוגעים ל

                    :                                                                                                                            תהמוסד לבטיחות ולגהו. 2

                                                 בהודעות על פתיחת קורסים, כנסים וכו'.                                                                          

                    לבטיחות                                                                                                                      המכללות  .3

ודעות על מועדי קורסים להכשרה מסתייעות בהעברת מידע וה במדינהה הגדולות מרכזי ההכשר

                                              והדרכה בזמן אמת.                                                                                                             

                                                                                                . אתר ארגון הממונים:                                   4

ספריית הבטיחות הארצית  שגולשים בה אלפי ממונים והעוסקים בתחום בכל יום.                                                        

מועסקים  4.000.000 -ושרות ומענה לצרכיהם של למעלה מ ייעוץ ת הכוונה,המספקספרייה דינאמית 

למוסדות, לבנייה לארגונים בהדרכות, הכוונה ושמירה על  ,ים, לרשויותוכן לסייע למפעלים קטנים וגדל

 קדושת החיים.
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