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 אתם פה הרוב הדומם של העשייה בבטיחות, 

   חיי אדם נחסכו.  בזכותכם ... לם לא תדעו עד כמהלעו

 .. גם אם לא תמיד יעריכו את עשייתכם.

שליחות הקודש למען שלמות  תמשיכו במלאכת 

 . היצירה האלוקית 

והנחבאים אל הכלים  סתרים כאן המקום להפנות זרקור אל האנשים הנ
תיים העומדים בחוד החנית שבחזית המלחמה  י אנשים אמ ולהוקיר

חשיבות  בלחוק ומעל הכול בהטמעת תרבות של כבוד בתאונות עבודה ו
                       העוסקים במלאכה ובבניית הארץ הזאת. הם שלקדושת חייבש

 
                                       ,כולנו רוצים שהעובדים ישובו למשפחותיהם שמחים

   הממונים על הבטיחות רוצים לחזור למשפחותינו שמחים. גם אנחנו

www.memunim.org.il 
 

 

                                                                                               ארגון הממונים ?חזון את מה מאפיין 

                                   אנו חשים כי אנו נטענים באנרגיה, במוטיבציה לקום ולעשות מעשה.   -רותם לעשייה הארגון ה 

חשיבות ומשמעות הארגון לחבריו ולגרום להם להזדהות עמם  הנהלת הארגון מצליחה בנועם להטמיע את 

                                                                                                               מקצועית, חברתית ורגשית.  

                                                                                     .הנהלת הארגון הריאלית מכוונת מטרה ליעדי האפקט הרצוי

לא ניאלץ לתהות על קנקנה   ,חזון טוב הנו חזון שהאמירה בו הנה בהירה וצלולה, כך שכאשר נפגוש בה

                                                                                                              ולנסות לפרשה במיני דרכים. 

                       להבהיר מהו הערך המוסף של הארגון, ומה מבדיל אותו מארגונים דומים לו. שלנו הוא החזון 

                                                    בהלימה לחזון הארגוני הכולל.  נוכולארגון עקבי, מילה זו מילה, 
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ואת המסרים    תקשורתיתלכיד של שותפים, עיניכם הרואות יום יום, שעה שעה את החיבור ההבטחנו 

            העוברים אליכם בקלות ומעדכנים אתכם על מה שקורה בעולמנו.    

  של הארגון:                                                                                                                   החזון האולטימטיבי  

להקים במה   בקירוב,ממוני בטיחות  5000כל ארגון פועל למען מטרה כלשהי, המטרה שלנו היא גיוס כלל 

מקובל, את כל היפה, הטוב, החשוב והמיוחד שיש לנו בארץ  ייחודית המביאה לידי ביטוי בצורה שונה מה 

                                                                 המשקפים את תרבות השמירה על החיים.  ,הם ממונות וממוני הבטיחות בעבודה הלו   , הנהדרת הזו

                                 ת סיכויי ההצלחה.  ברור לכולנו ששיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים, מגדיל א

וסביבתית יחד  מדיניות מקצועית וחברתית  אנחנו מאמינים בביסוס הארגון כגורם משפיע בגיבוש והובלת

   עם המגזר התעשייתי, המסחרי הציבורי, הבנייה והמגזר העסקי.

ז"ל                ארגון הממונים על הבטיחות הינו אגוד שהוקם ביוזמתו של שר העבודה והשיכון גיורא יוספטל *

 .                                                              לממוני בטיחות המצטיינים בבטיחותענק פרס יוספטל על שמו יו 

 .                                             2022אישור ניהול תקין לשנת  מתנהלת כחוק וברשותה   הנהלת הארגון *

של מכון התקנים הישראלי אשר הסמיך את הארגון  הארגון פועל תחת השגחה, בקרה וביקורת *

עמותות    42.000 -) יודגש כי מתוך למעלה מ   9001תקן    -  אישור על ניהול האיכות והעניק לארגון 

 בישראל, ארגון הממונים הוא מהבודדות שזכו להסמכה זו של התקן הבינלאומי(הקיימות 

                         :רשם העמותות שבמשרד המשפטים בשמה אצל העמותה נרשמה כישות משפטית  1990בשנת *

   580-049-518מספרה     "ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות"

  דיםועומעמדו שאפ פרטיות בתהליך מתמשך   נפל דבר בישראל, נוסדו  קבוצות ווטס  2018בשנת *

  , ארצי של מידע וידעה לצינור החמצן ולמוביל  הפורומים הללו הפכו ברבות השנים,  ממונים. ת הלרשו

 זו. העוסקים במלאכת קודש כל המכובדים  ממוני הבטיחות ווסולידריות בין   , אחווה אינטראקציה 

האפור  בתחום הבטיחות  על תרומתם מורה למייסדי הארגון ומוביליו לאורך השנים זכות גדולה ש*

                                                                                                                                      בים של אי וודאות שהוריש לנו הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האין סופית. 

הם קרני  מקצה המנהרה החשוכה, לא הכול וורוד, אולם כולנו בתקווה שקרני האור המבצבצים 

   .                                                                                                       להמגיחה ממו   תהרכבהשמש ואינם חלילה הפנסים של 

מצפונית, ערכית, הגיונית, מוסרית ורגשית,   על מנת להצליח לייצב ולהתייצב, כל אחד מאתנו נדרש

                                                                                                                 .לארגון הממונים ממוני בטיחותלגייס 

   אינכם רוצים להישאר שקופים ?!        ..  ממוני בטיחות שטרם הפנימו 

                                                                                                                                          
 ממנה.  תר, כי אנחנו חלק בלתי נפרד שלנו במדינה של כולנו, ישמע חזק יו"  SAY" ה   ככל שנתעצם

האנשים שבהנהלת הארגון, היועצים, המרצים, הרכזים והמתנדבים, הם מהסוג האנושי והערכי  

                          שהיו אי פעם  לארגון.                                                                                                         
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...                                                                                                 להקל על החברים בארגון ממשיכיםאנחנו 

שתף פעולה עם כלל וכנסים. ממשיכים באיתנות  ל  ריםוהן בסבסוד סמינומוזלים חינמיים  ימי עיון *

 המכללות הגדולות, העוסקות בבטיחות.      

 בטיחות.                           מהמתקדמות ב  SAFETY HUBאפליקציית בטיחות חינמית  בחינם ממשיכים להעניק *

                                   נפרסם סקרי שביעות רצון להתייחסותכם, דעת קהל המטרה שלנו ו  השקיפות וסקרי נעמוד במבחני*

 עולם ומלואו.  -בעיקר נקשיב לכם כי  כל ממונה וכל חבר בארגון עבורנו הוא 

 

 

  היכונו....                                                                       חברות, חברים ובני משפחות,  •

                                                                           לדרך... יוצא בקרוב סמינר שלישי, 

                                                                                           ים המלח.          הכיוון
לפני שתשאלו את החברים שהשתתפו ונהנו מחויות   ,. אל תלכו לשום מקום

 בלתי נשכחות.

                                                                                               פרטים והרשמה בקרוב.  •

 . ובדוא"ל באתר ארגון הממוניםאפ, -ווטס -ה צותעקבו אחרינו בקבו

 

ברגשי כבוד,                                                                                                                                  

                                                יעקב עזרא                  .                                                                                          

 יו"ר ארגון הממונים.                                                                                 .                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   13.02.2022 


