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 בס"ד  

                                                                                                                   06.06.2021 

 קול קורא 

 ולממוני הבטיחות ים לחברי ארגון הממונ  שלום רב

 ,                          לארגון מסיבות ונסיבות טרם הצטרפתאם  , ממוני הבטיחות אליך בפנייה אישית 

משום שעלינו  לחדד את ההכרה בחשיבות ההתארגנות על מנת לממש  זו ההזדמנות 

למחר מצב את מעמדנו תוך דאגה לאת השאיפה  לטיפוח היחסים עם הגורמים השונים ו

 ברמת הפרט וברמת הכלל. טוב יותר 

ונתונים  על העבודה על פי הערכהי בטיחות ממונ 5000במדינת ישראל קיימים א.

אחראים על ממונים ה  3000 - כ  מציל חיים  מתוכם פעילים בתפקידשפורסמו, 

 .עובדים ובעלי מלאכה בישראל 4.000.000-בטיחותם של למעלה מ

הממלאים את  יש בידי הממונים על הבטיחות אחריות, כוח, עזוז ועוצמה אכן, 

 מקצועית ואקדמית בעלי הכשרה   אנשי מקצועכובעים  כשליחותם בנספר 

ובנוסף מזוודה עמוסה בידע  עשיר  טכנולוגי מקצועינת בחובה ניסיון הטומ

                                                                שנצבר במאגר החיים.פסיכולוגי, פילוסופי וסוציולוגי 

               אולם ממוני הבטיחות הגיעו לנקודת זמן בה מעמדם נשחק מסיבות רבות 

שתחילתו על סף בשני ראשיו יכולים לאחוז בחבל הם אין מהם היא כי ואחת 

תהום וסופו תחתית התהום ולכן כל עוד לא נגביה את מטרותינו בהשלמת 

                                         ארגון ונהיה ביחד, ים רבים בשל ממונוהתאגדות חברות ה

 ללכת לאיבוד )חלילה(. לחוד זהלחוד... שאר עלולים להיאנחנו 

כלל ממוני את  המוכר והמייצג ארגון ממוני הבטיחות הארצי הוא המוסד ב.

 בישראל.והמוסדות השונים על ידי השלטונות הבטיחות החברים בארגון 

גורמים רבים בכלל וחשיפתו  פיכלמפני ושחיקתו, החלשתו של ממונה הבטיחות 

ולהגביר את כוחו של משפיע לפתחי בתי המשפט הניעה אותי לעשות מעשה 

                                                                                                       לארגון.נוספים  על ידי צירוף חבריםהממונה 

 והפיקוח זרוע מקצועית של מנהל הבטיחות -הוא מצד אחד הממונה על הבטיחות 

 כפוף ארגונית למחזיק ולמקום העבודה,                                        -על הבטיחות ומצד האחר הממונה 

                                                     ונשאלת השאלה  למי הנאמנות ולמי האמינות ?        

ין או פסק דין חלילה מפני סכנות של גזר ד / אותךאין כל מטריה שתעטוף אותי

מבוטחים בחברת לוידס, או בחברה אחרת שאינה כ כי נדמה לנו וזאת גם 

                רכשנו שקט וביטחון כלכלי.                    מבטיחה את ביטחוננו "לבטח" 

ומהם העלויות שיושתו  של הפוליסה בעת אירוע אליו ניקלעמי יודע מה משקלה 

                              עלינו ? 

                                                                      .בעלי ביתאו/ו מפעילים   או/ו  מעסיקים 2  ראשו של הממונהכתפיו ועל כאמור  ג.

ולא מוטלת עליהם החובה  בשונה ממונים אחרים הכפופים למעסיק אחדוזאת )

ימי עיון .                                                                                    8 -השנתית ל

להוריד והמעסיק הממלכתי וניתן להשפיע על הרגולטור  אפשררק אם נתאחד, 

                                                                                                   . (שצברו וותק ומספר רב של ימי עיון כאלהלממונים  ימים
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                       , הממונהעל ראשו של המנחים והמונחים התפקידים   19 - האם  בד.

                                                                     ?גם כאשר עשה כל אשר לאל ידו   בהיבט המשפטי"חשוד"  חושפים אותו ל

 –מתוך ה או שלוש לשנות שורה או שתיים להשפיע על מקבלי החלטות  ניתן אולי 

בפרט במונח  ער את האחריות המוטלת על הממונה ולמזתפקידים/משימות  19

 ? " לוודא "המעורפל  

בטיח את ביטחוננו בפוליסה כך שנשנפעל אל מול השלטונות גם אפשר 

איגוד נפגעי רכב  –או אבנר תאגיד ביטוחי רכב חובה  –ממלכתית כדוגמת הפול 

האחראית לממונים, אולי ענבל בטוח טוח יותר יבויכסה בחסה ם שיאו כל גור

 שליחי המדינה. המבטחת את כלל עובדי המדינה

                              לממונים ?                                                            מדוע לא הייתה אתיקה 

 , אחיות,כדוגמת לשכת עורכי הדין, רופאים, מדענים, משטרה, צבא, מהנדסים)

 ועוד (. מוסדותמורים, ארגונים, 

 באי סדר. ,עושה סדרבלם ו וועדת אתיקה ? מדוע לא הייתה 

?                     מדוע ממונים נפרדים ממקום עבודה ללא שוועדת אתיקה בדקה את הנסיבות*

מדוע הפיקוח על העבודה לא מעורב ברמה האישית ?                                                                               *

?                                    למעסיק  שיפטר ממונה מסיבה לא חוקית ומוצדקת * האם יהיה מחיר 

 ים בבתי משפט ?מדוע ) לאחרונה ( ממוני הבטיחות מורשע* 

קצועית ולבלום את לחולל שינויים ולמזער את הסכנות ברמה המב מדד הצלחתנו 

 .םשל ממונים ובאיחוד תבוא לידי ביטוי אך ורק במספר  רבהשחיקה הכלכלית 

על מנת להצליח במשימות שישרתו את האינטרסים המוצדקים של הממונים עלינו 

                                                                  רף חדש למעמד הממונה.         -הציב ל

כממונה בטיחות מהשורה, אני מניף את דגל האתגר כמי שמושיט יד מתנדבת 

 במדינה.על מנת  לחולל שינויים, שיפורים ולחזק את מעמדנו והיוזמה 

כמשפחה ביחד , בואו והצטרפו לחברים המגובשים הצטרפו שטרם  אבקש מאלה

                                                                                                         אחוות ממונים.של שרשרת דפים נוספים בנפתח אחת ו

צון שאין אנו שונים מאנשי מקצוע אחרים אתיקה מקצועית שהכנתי  מתוך ר מצ"ב

, הרופאים, עורכי הדין, השוטרים והחוקרים המהנדסים להם יש אתיקה כדוגמת 

 השופטים המדענים, המורים ועוד.הצבא, במשטרה, 

 .אתגרים רבים בפנינו ומי ייתן ובעזרתם הם יתגשמו

החינמי,                                  ווטס אפ ממונים המעוניינים להצטרף למאגר ה

 052-6181606לנייד: לחייג מוזמנים 

או בשיחה עם  דרך אתר ארגון הממוניםעל הבטיחות ההצטרפות לארגון הממונים 

 052-4172333   052-4172333   08-859930מזכירות המשרד   
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