
 

 

07.10.2018 

 ממונות וממונים נכבדים,

 שלום רב.

 ? מאז מה השתנה    ? מעמדנו ... לאןהנדון : 

 תיקת הכבשים, שומעים ומבינים אך לא עושים מספיק.יושבים כבשאנו  .1

אין אנו יכולים לאחוז בחבל בשני ראשיו שתחילתו על סף תהום וסופו תחתית התהום  .2

ל ממונים רבים בהשלמת החברות והתאגדות ש ולכן כל עוד לא נגביה את מטרותינו

  .ללכת לאיבוד כמו...לחוד זה .  אנחנו עלולים להישאר לחוד נתאחד,בארגון ו

                           04.07.2018מתאריך  28עמוד , לאחרונה קראתי כתבה בעיתון כלכליסט  .3

 ענת...בית משפט קיבל ט    יפצו הרוג..". " "יועצי בטיחות   הכותרת:

או טייקונים, אנחנו  אין אנו בעלי הון, מחזיקים, תופסים, יזמים, קבלנים, מנהלי עבודה .4

לא מניפולטורים, לא קומבינטורים שיש בכוחם למנף מטרות בקריצה, אנחנו פשוטים 

 וצנועים, באנו לתפקיד הכי חשוב בחיים שמילות המפתח הם שליחות ומסירות.

המקצועית של מנהל זרוע בהגדרת וממלאי שליחות מה בתפקיד יחיד מסוגו בעולםאנו  .5

מפני כתבי אישום ותביעות הנגרמות כתוצאה דגל לחסינותנו  וראוי שנרים  הבטיחות 

עבודה שלא באשמתנו, לא דחפנו עובד אפילו לא בצחוק ולכן המדינה מחוייבת מתאונות 

מוסד בטיחות, לכדוגמת החסינות הקיימת לנאמני חסינות לספק לממוני הבטיחות 

 .למפקחי העבודהלבטיחות ו

לא לכולם יש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, לאלה שיש, הפוליסה כבדה עליהם עד  .6

                                                                                                                                 מאוד.

                       אליו ניקלע ומהם העלויות שיושתו עלינו ?   ביטוחי, הפוליסה בעת אירוע  מה משקלה של

שנזדקק לה בעת התקפה עלינו ?                                                                         המעטפתהאם זו באמת 

כדוגמת הפול או אבנר מונים מערכתית לממדוע המדינה אינה דואגת לפוליסת ביטוח 

                                                                                                           ?המוסד לביטוח לאומי או האוצר באמצעותהבריטית, לוידס חב' או ענבל או 

  בלתי צפויים ?  מי יעמוד לצדנו ברגעים 

אחראי שייקח לידיים את עניין ביטוח אחריות מקצועית  לממוני בוגר  -מה חסר לנו  .7

                                                                    הבטיחות.

           יועצים למוסדות חינוך:                                                                                                       .8

באופן מה הקטע של הכשרת יועצי בטיחות למוסדות חינוך, מתקני משחקים וצעצועים 

                                                                                                     ?  בלעדי ע"י גוף אחד 

 ץ ?האר בכל קצוותלמה לא להכשיר  מה יש שם שאין לאחרים ?

           ימי עיון:                                                                                                                     .9

נגמרת, אפשר שמספר הימים עוד כמה ימי עיון נשארו כדי לסיים את הסאגה הבלתי 

 התכנית ? מימי עיון בסיורים מפעליים ? גם זה עלול לרדת  יוקטנו באופן דיפרנציאלי ?!

תי משפט:                                                                                                             ב .10

     , ללא בר קוד.                                  באירוע תאונהאת ממוני הבטיחות  מקטלגים

 נדרש להניף את דגל תפקיד הממונים למערכת המשפט.
       חסינות:                                                                                                                       .11

ואפילו לנאמני  חסינות כפי שיש למוסד לבטיחות ולמפקחיםוהגנה הממונים זקוקים ל

 בטיחות, הרי אנחנו ממוני הבטיחות באותו צד.       

    אז מי אשם ?                                                                                                                   .12

ם אחר שעברו . התופש או הבעל, חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אד222תקנות  

אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד 

אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא 

 הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה.



 !נדלקו עלינו ?מה קרה ? המשפט ?  תיז למה ממונים נחשפים לפתחם של בא

 

 

 

עורך דין צמוד:                                                                                                            .13

                                                                        א: יהסיטואציה לממוני הבטיחות ה

 האם כל ממונה בטיחות צריך להסתובב עם עורך דין ולהיות תחת איום של תביעה ?

בעבר הרחוק הנושא לא היה בנוף ארצנו, כנראה שהאתיקה השתנתה והחברה מחפשת  .14

את המגמה, מצבנו המקצועי, הכלכלי  ש. ג. חדש וככל שלא נזדרז ונבלום את הסחף או

 והחברתי עלול להיפגע.

האמנה שנכתבה היא המסר, היא השליחות, היא הפעילות שרבים אינם מודעים  .15

 למעשנו.
וועדת אתיקה:                                                                                                                 .16

ולמוסד לבטיחות למינהל הבטיחות וועדת אתיקה משותפת לארגון הממונים, ץ על ממלי

הצבת מגבלות למעסיקים שנפשם לא חפצה יותר בממונה בטיחות במפעלם  ע"י

                       .קהוהמעסיק מבקשת לשחררו/לפטרו : המעסיק יידרש לבירור בוועדת אתי
 

                                                                                                מה מסוכן :                          .17

וני אם מערכת המשפט, המחוקק יש משהו הרבה יותר מסוכן עבורנו והרבה יותר עקר

לא התעשתו ויפנימו כי תפקידנו מבוסס על אמינות ונאמנות זרת הסיכונים ישולחנו לגש

, והצנחנים ימשיכו לצנוח כלים מתאימים נמשיך לנאום על במות ישראל לתפקיד וללא

 אל מותם.  
אמנת הממונים:                                                                                                       .18

חד את מעולם לא הייתה לממוני הבטיחות במדינת ישראל אמנה או שבועה או סמל שיא

שליחותנו כדוגמת : שבועת היפוקרטס של הרופאים של הצבא בחזית ובעורף או של 

מדענים, עורכי דין, משטרה , חוקרי משטרה, פסיכיאטרים ופסיכולוגים, מהנדסים, 

 ארגונים , מוסדות ועוד.

מצאתי לנכון להירתם למשימה ולחבר אמנת ממונים שתעיד על הפעילות הנעלה של 

תפקידים המוטלים עלינו ומעליהם יועץ למחזיק  19ל חיים, ולו רק בגלל הצלת ושמירה ע

כי אם מעצם נוכחותנו בשטח, היא לכאורה הפלטפורמה עליה מתבססת ההרתעה 

וההתרעה ולמרות זאת אין כל שכמיה שתעטוף אותנו ברגע של סטייה מנורמות 

                                                         התנהגות מקובלת כפי שמפרשי המשפט דורשים.

ולציבור הרחב ציבור החפץ בשרותנו והעברת מסר  ל ופלטפורמהבסיס " היא האמנה"

                מי אנחנו ?                                                                                                                   כדאי לדעת 

        מה אנחנו עושים בשביל המדינה ?                                                                                                

באיחוד כוחות:                                                                                                         .19

נצליח לדרוש משולחנו את דרישות החסינות לרומם ולייצב את מעמדנו התאגדות ב

                                                                                                                       ו בפוטנציאל לחשד כלשהו ברשלנות.מבלי לתת סיכוי להטחה בחשד  א  ,וביטחוננו

שיג את המטרות שיבטיחו את כך נשפיע על הגורמים אליהם אנו כפופים כדי לה

 נו.עושים זאת לאחרים בכל רגע מחיי, כפי שאנחנו וביטחוננו הלגיטימיבטיחותנו 

"העצומה"  קלף חשוב במשחק הדיפלומטי, צריך רק לנחות על המקלדת ולהצביע  .20

 חבריכם הצביעו. 600 –באתר ארגון הממונים על הבטיחות, למעלה מ 

 מקווה שתתנו יד וביחד ננצח.

                                                                                                                             ממונה בטיחות. –יעקב עזרא 

 


