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 לכבוד

 מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(   -ראללשכת ממוני הבטיחות בישחברי ממוני הבטיחות 

 

 

 ממונים וממונות יקרים,

 

 יצוע ימי עיון לחברי העמותה ב -10הודעה מספר הנדון: 

בישראלא .1 הבטיחות  ממוני  לשכת  ויצי,  נו,  מקצועי  גוף  היעדר  הבטיולאור  לממוני  בישרג  ,  אלחות 

הגי כי  חדשה  עה  שהעה  החלטנו  עמותה  הן  לממוני  להקים  שמטרותיה  ישראל  במדינת  הבטיחות 

 כדלקמן: 

 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכליציג לפי  הקמת ארגון  (א

 קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".לפעול למען  (ב

הב (ג ממוני  של  רווחתם  למען  בין  לפעול  ידטיחות  על  הפחהיתר  הנדרשת כתת  י  העיון  ימי  מות 

₪    100ל  יון באופן שלא יעלה עמונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העממ

 . לכל יום עיון 

 , נרשמה העמותה כדין אצל רשם העמותות.23.3.2020ביום  .2

 ממוני בטיחות. 1280בעמותה חברים  ,7.10.2020 כון ליוםנ .3

, החלה העמותה  zoom-ת ימי עיון בהעבר  מאשרה  21.9.2020מיום    835805מספר  מפע"ר  בעקבות נוהל   .4

 . של העמותה  לעיל וכל זאת בהתאם למטרה השלישית  ₪ 90להעביר ימי עיון לחבריה במחיר של 

יום הבבעק .5 מוסדות להכשרה רבים בארץ להוזיל את מחירי  עיון לממוני בטיחות באשר  ותינו, החלו 

 לזכותנו. זאת  ורש זוקפיםוכאשר אנו במפ  הם

לעיל,  ל .6 עם מכלל מרות האמור  פעולה  בגובהומשתפת העמותה  לעבודה  שבירו    ת  שבע  )מכללת  בבאר 

כל  ו  חברי העמותהשהינם    עבודה בגובהמדריכי  בנושא רענון הכשרת    (בנהי ב   קססא  רופ ומכללת פסק  

 .ממחיר רגיל(  60%-)כ בלבד   ₪ 390במחיר של  זאת
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 :עד היום ם העמותההתבצעו מטעש  ואלה ימי העיון .7

 

 ן שם יום העיו 
 סוג אשכול 

 שם המרצה 
  

 מועד 
   מחיר
 בש"ח 

 מידע והדרכת עובדים  מסירת 
 רשות 

 עו"ד רוני שדה 
יוני    

 חינם  2020

 מידע והדרכת עובדים  מסירת 
 רשות 

 עו"ד רוני שדה 
יוני    

 חינם  2020

 מידע והדרכת עובדים  מסירת 
 רשות 

 עו"ד רוני שדה 
יוני    

0202  חינם  

 אחראים ואחריות בבנייה 
 חובה 

 עו"ד רוני שדה 
יוני    

2020 100 

מגיש עזרה   -ימים  5השתלמות 
 ראשונה 

 חובה 
 אמיתי אהרון 

יולי   -יוני  
2020 500 

 מיגון מכונות 
 חובה 

 מורן טולדו 
אוקטובר    

2020 90 

 

ידי  בתקופת הקורונה    בתקופה הקרובה   שיתבצעו  יםאלה ימי העיון הנוספ .8   ריהחבלוהעמותה  על 

 :כולל מע"מ ₪ 90בעלות של   בלבד

 

 ן שם יום העיו 
 סוג אשכול 

 שם המרצה 
 

 מועד 
   מחיר
 בש"ח 

 90 21.10.2020  מורן טולדו  חובה  מיגון מכונות 

2020נובמבר   מורן טולדו  חובה  אירועים המוניים   90 

 90 ייקבע בהמשך   ד"ר ורד קויפמן  רשות  חומ"ס 

זי זומר עו חובה  חקירת תאונות ימים   2ת השתלמו 801 ייקבע בהמשך     

 בטיחות במחסנים 
וטל  עו חובה  רוני שדה  "ד 

 לוי 
 

 90 ייקבע בהמשך 

 90 ייקבע בהמשך   עו"ד רוני שדה  חובה  סיכונים בבנייה ניהול ה

מחלות מקצוע בעין הביטוח  
 הלאומי 

 חובה 
 עו"ד רוני שדה 

 
 90   ייקבע בהמשך

 

ומב  .9 חוזרים  מחבריאנו  עיון  אין לכם מה לחפשותה,  העמ  קשים  במוסדות להכשרה    ימי 

,  מקצוענים זה אנחנו  -בלשכת ממוני הבטיחות בישראלאם תתמידו בהרשמה לימי עיון  .  אחרים

וכאשר אנו מתחייבים כי    לל מע"מכו  ₪  100יר שלא יעלה על  במחמידי שנה  ימים    8לפחות    תקבלו

מטעמנו   שיבוצעו  העיון  ימי  של  המקצועית  הגב יהרמה  ברמה  בארץהיו  ביותר  בנוסף  וז  והה  את 

 לקבלת ימי עיון בחינם ככל שיתאפשר לנו וכפי שעשינו בעבר.
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עם סיום הקורונה, ימי העיון יתבצעו במרכז, בצפון ובדרום באופן שיתאפשר לכל חברי העמותה   .10

 להשתתף בהם. 

המנהלאין   .11 העמותה  הנוכחי  לוועד  חבר  של  דמי  לגבות  כוונה  הקטן,  כל  הרווח  שייווצר   וכאשר 

גביית דמי    הא ותו לא.  של העמותה.ימי העיון, ישמש לטובת ההוצאות התפעוליות    עקב   לעמותה

הכללית האסיפה  באחריות  שיהיה  נושא  הם  וסכומם  העמותה  חבר  הזמן   של  בבוא    שתתכנס 

   .ובהחלטת חבריה בלבד

העמותה   .12 את  להפוך  כדי  לנו  רשמי  לארגוןעזרו  וזאת  יציג  הבטיחות  הראשונה    לממוני  בפעם 

והצטרפו כולכם לפעילות ימי    רתמו את חבריכם להרשמה לעמותה בהיסטוריה של מדינת ישראל.  

שלנ היה  ו...  העיון  לא  מעולם  יצי ואגב,  ארגון  הבטיחות  יציג    גלממוני  ארגון  הוקם  לא  ומעולם 

הוא    כל הנאמר באתר של ארגון כזה או אחר לממוני הבטיחות לפי חוקי הבטיחות במדינת ישראל ו

 עיניים לשמה. אחיזת 

 ביחד נעשה ונצליח.  .13

 

 

 

 ____________________ 

ני שדה, יועמ"ש עו"ד רו                                                                                                                                      


