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                                                                     יתורים"ו"כוחה של התמדה  מול  פרי הו

                          מאת: יעקב עזרא

               המרכיבים את המטרות המשותפות שלנו.צירופי האותיות מהווים את צירופי הכוחות השונים 

                                                                                                                    .Storytellingזה לא רק  

 .אנחנו עדיין לא מבינים את העוצמה שיש  לסיפורים בהעברת מסרים שלנו

בגלל ההרגל והשגרה  נוטים לחטואאנו  והבלתי רצויה,נו המסוימת באדישותשבמניין השיקולים 

 הנתמך על תרבות הסמוך.או הניסיון 

ממילא נקבל את כ  "אין סיכוי" -ונקפוץ למסקנות במודל   ה  ולא ננסה, אם לא נבין את הנסיבות 

 ולהיאבק להמשיךאו בחירה, מתוך ן או ולהניף דגל לב Holdלהיתקע על   פירושו ,AS - IS ההווה 

                    , ואם לא מחר אז מחרתיים כל זה יבוא מחר אם לא היוםובמחשבה שדילמת הישרדות  מול 

 ללא ביטוח אחריות מקצועית.

וואלה  הממונה ..., התשובה  שתהדהד היא:ת מי האבא האחראי על הגנ  ,אם נמשיך לזעוק

 וואלה בטיח. ,באבא

לא פחות מהבעיות  הבעיות של ממוני הבטיחות בעבודה, הם  בעיות אישיות של כל אחד ואחד,

בטרם נקלע ל" כף הקלע " ,.  מועלית בפניכם השאיפה להיטהר  האישיות  והפרטיות שלו.

יתר  ה שלולהימנע מחדוד המצוקה אליה נקלעו רבים ממוני הבטיחות בעבודה, בין אם מתאב

 ן הרצון העליון לאחדות  מוחלטת שטרם התממשה.ועודף אחריות,  לבי

או מכה משמיים, הם כאבן נגף ומכשול בביטחון האישי , הצרות אינם אסון טבע באוקיינוס השקט

 נדרש לרובנו.ש

עודף הרצונות שלנו, התנודה בשאיפות הנשגבות, הכיסופים  לתאוות החומריות, גורמות לנו 

 רה יציבה ומסודרת.לניקור ואיבוד יכולותינו  לתפקד בצו

שמשימות רבות מדיי ו נוימורכבת  במחוזות ותבעי, כי העלינו להציב גבולות וגידור בתחומינו

 מוטלות עלינו.      

אנו נוהגים  ברצינות תהומית ובהרגשה המקננת בנו והיא כי  אנו עלולים לכרוע תחת הנטל 

 הצפוי מבלי יכולת  להרפות.

                                                                                           ה מידה ?האם אנו פועלים וחושבים באות

   .                                                                                                                            דאגות אלו נובעות מחוסר האמונה ביכולת להביא מזור למכאובינו

 יש לנו ידע, יש בנו את היכולת לבצע מהלכים שימנעו פלישה למקום היציב בשליחותנו,

                                                                                        אז מי מנסה לשנות את הקולות הפנימיים שלנו ?

לעומת , צריך להבין שרובנו חשים חוסר שליטה בעניין ההגנה  הנדרשת  מאתנו  על עצמינו

 ההגנה הנדרשת מאתנו למען אחרים.

ואקדמאיים בעלי בעלי מקצוע  בתפקידים העיקרים שלנו כ: Essence -אנו מודעים למהות ול 

     .attitude -תפקיד סטטוטורי עם גישה, יחס  ו 
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אנחנו לא מודעים לעובדה שפרט  למארז  התפקידים אנחנו "משרתים" וממלאים את  הצרכים 

 של הציבור העובד ופועלים למענו.

ם אציין דוגמא: שבין מלצר  לממונה  בטיחות, האבחון  בהתא בהשוואה  או הדמיה ל נותן שרות

                                                                                                                           האחד : לראות עיניי

                                                         המשרת אורח , מקבל תשר ) טיפ (  חיוך, תודה ועוד. -מלצר 

                                                  לא מקבל  טיפים ופחות מחייכים אליו על שליחותו הרמה. -ונה ממ

                                                                                                                       בהשוואה השנייה:  

                                                                                                                             ט מעופש לשולחן האורח, יחטוף מהלקוח, בטח לא הטבח הרחוק  ממגע.המלצר שהגיש סל

                               ת.כך ממונה הבטיחות תמיד בחזית, מול המעסיק ומול כל העולם, עם נשק ללא תחמוש

לכן, הפתרון איננו ללחוץ ולדחוף, אלא לראות מקרוב ולהרגיש  שהשליטה על ההגנה  הנדרשת 

 לנו היא בידינו.

                             המציאות המורכבת הופכת אותנו לאוטומטים בפעולות חוזרות ונשנות והכל לכאורה בסדר ...

 אם רק נציב  גבולות לביטחון העצמי המופרז שלעיתים מלווה אותנו. יש מה לשפר,אולם 

                                      התבנית לביטחון דורשת  סדר באי סדר הקיים במקומות האפורים בהם אנו נתונים,

פרויקט שלנו ולמהנדסי התודעה והביצוע  על פי ה  כדי לשנות ולהשתנות עלינו להפוך לאדריכלי

                                         ,מגדרים את השטח ומציבים את השלט ראשון:הדבר ה, ולפני בניית מודל תכנון הבית,

 וזאת מתוך מגמה להכריז על הכרת הגבולות של השטח.  הכניסה לזרים אסורה" -"כאן בונים 

                                                                                                                           הגבול שלנו פרוץ ?!

גבולות הגזרה.                                                               כדי לשפוט נכון אתחסרים לנו, הרבה מאוד פרטים 

לגדר  מתוך הבנה שלא תמיד הוא מתאים לכל ה"שכנים" שמסביב, אולם בניית את השטח ניתן 

  תניח יסודות מוצקים לבית בטוח.  ,תשתית בטוחה

מונה בטיחות, זה אתה  ואני  וכל מי שביטחונו האישי והמשפחתי חשוב לו,                                                       

                                                                                                  אוד אכפת, לזה נועדנו.                                                                                                        כי לנו בארגון הממונים מ

הווה  מכפיל כוח ותלכיד של שותפים ונכוחות,   לבלגבהים ככל שנשארגון הממונים יצמח 

                            ברעות  ובשרשרת  של אחווה חברית, מקצועית וקולגיאלית. ,באחדות, בסולידריות

                                                                                                  הצטרפו לארגון והצביעו לעצומה.

 .. כי הכתובת רשומה  כאן....waze -לא צריך ניווט קהילתי  בעזרת אפליקציית  ה 

www.memunim.org.il 

                                                                       אתכם בכל רגע,                                                                    

                                                     יעקב עזרא.                       .                                                                  

                                                                                                                         ארגון הו"ר י                                                          .                               

 .1965מאז על הבטיחות והגיהות ארגון הממונים .                                                                
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                                              ארגון הממונים על הבטיחות וגהות בישראל הוא הרשמי והיציג במדינת ישראל נוסד  

                                                                                          לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.                           והשיכון   ביוזמתו של שר העבודה 1965  *בשנת   

                                                                     580049518  הארגון נרשם כעמותה שמס'   1990בשנת     *

 על מוסדות נוגעים בדבר  (202שר בעבודה והרווחה רענן כהן, פרסם הודעה )עמ'    .200015.11בתאריך  *

                           המוסד לביטוח לאומי.     מכון התקנים הישראלי.   " ארגון הממונים על הבטיחות "  בהם נכלל   

  (.                                                                                      1) מצ"ב מסמך מס'  האוניברסיטה העברית ואוני' ת"א.         חברת החשמל. 

 יו"ר הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות מכתב תודה לארגון – שלח מר אודי אדם 26.03.1012בתאריך  

                                                                                                                                ( .2הממונים.  ) מצ"ב מסמך מס' 

    הארגון באמצעות היועמ"ש יצר תקדים בעניין הקפאת פעילותם של ממוני הבטיחות 08.01.2017בתאריך 

ב- "אירועים המוניים"  משטרת ישראל הגיבה לארגון בהוראת שעה ממשטרת ישראל ומאז ועד היום 

 (                                                                                                                                     3פרנסתם של ממונים רבים העוסקים בתחום לא נפגעה.  ) מצ"ב מסמך מס' 

                המשפטים.רשם העמותות - משרד "אישור ניהול תקין" מקיבל   ארגון הממונים על הבטיחות 2020/1 יםבשנ*

   יריית הפתיחה ל "עצומה" שתאיר את עיניי הציבור למחדלים הנוגעים לממונים בתפקידם.               2021*בשנת    

   בתחילת שנה זו יו"ר ארגון הממונים והנהלתו מקבלים לידיהם  ארגון בטיחות מוביל ובלעדי 2021*בשנת    

והופכים אותו למפלצת בטיחות ציבורית, המשפיעה על אורחות חייהם של מרבית הממונים במדינה.                            

  בקרוב.9001 תקן – הנהלת הארגון עומלת על אישור ניהול האיכות ממכון התקנים 2021*בשנת 

מה יש עוד על המדף: כרטיס חבר מהודר... סמינרים... כנסים... ימי עיון חינם... פרס למצטייני בטיחות 

האוסקר של הבטיחות,   " פרס יוספטל "... קו פתוח... תמיכה מקצועית ומשפטית.                                                                        

*אינטראקציה סולידרית וחברתית בין כל חברי הארגון ומה לא... היינו אתכם בכל תקופת הקורונה ונמשיך 

 בכל תקופה אפשרית.                                                                                                                                                  

*לארגון אמצעי התקשורת לממונים הגדול ביותר, שיתופי פעולה עם מרבית המכללות הגדולות במדינה, 

שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי לבטיחות באש, עם מוסדות ציבור ושלטון, אתר בטיחות שבו השתתפו 

 למעלה  ממאה אלף גולשים, וזוהי רק התחלת המהפכה שתציב את ממונה הבטיחות במקום הראוי לו.  

הארגון שם לו למטרה לעצב ולמצב ולתמוך בממוני הבטיחות שהם: חוד החנית בחזית המלחמה בתאונות 

 עבודה הנושאים על גם נשק ללא תחמושת.

חברות וחברים,                                                                                                                                                         

*לא שכחנו את עניין ביטוח אחריות מקצועית , להט של התכתבויות בין הנהלת הארגון לממונה על שוק ההון 

לחברת הביטוח הפניקס והאחרות ולכל מאן דהוא.                                                                                       

*אל תשכחו, שנסענו למשרדי המוסד לביטוח לאומי וניהלנו מאבק מול המחלקה המשפטית על מנת לבלום 

את תביעות השיבוב, ברוך השם יש קצת שקט.                                                                                                        

* אנו חייבים תודה למנכ"ל המ.ל.ל מר מאיר שפיגלר ולתמיכתו של מר חזי שוורצמן – ראש מינהל הבטיחות 

                                                                                                 והמפע"ר.                                                                                                                                               

* תזכרו שהנהלת ארגון הממונים התנגד נחרצות לרעיון מעמד חדש לאחרים, בתחום הבטיחות להלן :                    

 " מורשה בטיחות" מעמד זה  נזקף בלעדית לממוני הבטיחות. )תודה לזרוע העבודה במינהל הבטיחות (.                                                                                                         

אתם לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו.                                                                                                                                     ידינו עוד נטויות לעשייה ברוכה כי 

                         רחובות.                                           מרכז גישות, 2מרכז הארגון: משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה - רחוב הכישור  

                                                                             צטדיון הכדורגל נתניה. יהבנייה הישראלי, א סניף מרכז צפון – מרכז

  052-6181606   נייד : 052-4172333 :  נייד052-5894333נייד  153-8-8599303פקס'  08-8599301/2 טל:  

 http://www.memunim.org.ilאתר הארגון                memunim@netvision.net.ilדוא"ל  
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