אמנת ממוני בטיחות
ּמּוסר ְבמצְ ַוות ַה ְשליחּותַ ,ה ַה ְק ָרבָ הָ ,ה ָרצֹוןַ ,הנְ תינָהַ ,ה ְּמסירֹות,
א .אָ נּו ניצָ בים ְלצּדֹו ֶׁשל ַהחֹוק ו ְַה ָ
ּוב ַס ְמכּות ַהּמינּוי ַהּמֻּ ּו ָטל עָ לֵ ינּו מכוחַ חֶׁ ְב ָרתי ,חוקי וְש ְלטֹוני ,עַ ל בָ סיס ַמעֲ ָמ ֵדנּו
ַהחֶׁ ֶׁסד ו ְַהקּיּום ְ
עֹוסקים
עֹובדים ו ְָה ְ
יק ֵתנּו לָ אֶׁ תי ָקה ַהמ ְקצֹועית אֲ ֶׁשר נֹועֲ ָדה ְל ַש ֵּמר אֶׁ ת ְבריאּות ָה ְ
ַהּמ ְקצֹועי וְז ָ
ַישם ַרף
ֹותיְנּו ּו ְלי ֵ
ישה ְל ָהסיר ּו ְל ַסלֵ ק מכְ שֹולים מכָל ּמֹושֲ ב ֶׁ
ֹות ֶׁמנּו בַ ְּדר ָ
ּול ַה ְטביעַ אֶׁ ת ח ָ
ב ְמלָ אכָה ְ
ה ְתנַהֲ גּות ְראּויָה ו ְָסף ה ְתנַהֲ גּות נ ְד ַר ְש ָת עַ ל פי חֹוק.
בתנָ"ְך).
(ּדבָ רים ּד' ָטו' .מֻּ וזְ כַר ְ 5פעָ מים ָ
שֹותיכֶׁם" ְ
"וְנ ְש ַמ ְר ֶׁתם ְמאד ְלנ ְַפ ֵ
יֹותנּו " מּו ְר ֶׁשה ְבטיחּות " אָ נּו ְמ ַק ְבלים עַ ל עַ צְ ֵמנּו חּוקים ּומגְ בָ לֹות תֹוך צּיּות
ב .מכוחַ הֱ ֵ
ּוסי ַת ְרבּות
ּודפ ֶׁ
ּול ַהכְ פיף כְ לָ לים וְעֶׁ ְקרֹונֹות ְבטיחּות ֶׁ
ַוּדא ְ
לַ חֹוק ,עַ ל ְמנָת ְל ַק ֵּדםְ ,ל ַתעֵ לְ ,ל ַשפֵ רְ ,לו ֵ
יּמנַע מכ ְמעַ ט ְתאּונָה ּול ְמנֹוע
ה ְתנַהֲ גּות ְמ ֻּקבֶׁ לֶׁ ת בַ ת ְפקּוד עֵ ר ,זָהיר ,יַציב ְוחּיּובי בכְ ֵדי ְלה ָ
בֹודה אָ ֻּקוטּיות ּו ָמחֲ לֹות מ ְקצֹועַ כְ רֹונּיֹות.
ְתאּונֹות עֲ ָ
בֹודה ,מּו ְפ ָקדים עַ ל
ושֹומ ֵרי ַה ַסף בַ ְבטיחּות בָ עֲ ָ
ְ
יטת מּו ְמחים
עֹורק חּיּוני ְב ְר ָקמֹות ַהחֶׁ ְב ָרה ,אֹוטֹור ָ
ג .אָ נּו ֵ
שֹומר,
ֵ
ּומחּו ָּיבים ְלכָל אֶׁ ְתגָרְ ,בכָל עֵ ת ְבכָל ַה ָקשּור לָ אָ ָדםְ ,לעֹובֵ דְ ,לפֹועֵ ל ,לָ יֹוצֶׁ ר ,לַ ַּמ ְשגיח ,לַ
ורת ְ
ַהבַ ָק ָרה ו ְַהביק ֶׁ
יד ָתם
ֹושי ַה ְּמלָ אכָהְ ,לבַ עֲ לי ַהּמ ְקצֹוע ַהשֹונים ְו ַהאֲ חֵ רים ,לָ ֶׁהם לא ני ְתנָה ַהּיְ כולֶׁ ת ָהאֱ נֹושית ְלנַבֵ א אֶׁ ת ְמד ָ
ְלע ֶׁ
ו ֶֶׁׁה ְספֶׁ ֲקם ֶׁשל ַה ַסכָנֹות ו ְַה ְתאּונֹות.
פל מ ֶׁ ֹּֽמנּו" ( דברים כב ח ).
יתָך ֹֽכי־י ִׂ֥פל ַהנ ֵ ֶ֖
א־ת ִּ֤שים ָּדמים֙ ְבבֵ ָ֔ ֶׁ
גַגֶָּ֑ך ו ְֹֽל ָ
ית ַמעֲ ֶׁ ֶ֖קה ְל ֶׁ
" ִּ֤כי ת ְבנֶׁה֙ ַ ַּ֣בית חָ ָָ֔דש וְעָ ִׂ֥ש ָ
רֹומם ְל ַת ְלפּיֹות אֶׁ ת ַק ְרנָּה ֶׁשל ַה ְבטיחּות אֶׁ ל פ ְסגַת
ֹולחֵ ינו ,כְ ֵדי ְל ֵ
ש ְ
ילֹותינּו ְבאופֶׁ ן מ ְתעַ ְדכֵן כְ לַ פֵ י ֳׁ
ד .נְ ַש ֵקף אֶׁ ת ְפע ֵ
נֹודע ,בַ חֲ ריגָה מּמ ְתחָ ם ַה ְסביר
ַה ְּמאוּוים ְבצֵ ל ָהעֲ ָננָה ַהכְ בֵ ָדה ֶׁשבַ ָספֵ ק ,בָ צֹופֵ ן ֶׁש ְבין ַה ָק ֶׁשה לָ ב ְלתי אֶׁ ְפ ָשרי ,בָ לא ָ
ּו ְבאי ַהּו ַָּדאּות" ֶׁשהֹוריש לָ נּו ַה ָקדֹוש ְברּוְך הּואְ ,בחָ כְ ָמתֹו ָהאֵ ינְ סֹופית.
ָתנּו ו ְַה ְשפָ עָ ֵתנּו ְב ַמ ְעגְ לֵ י ַה ְבטיחּות
ה  .נ ְשמר אֱ מּונים לָ אָ ָדם ֶׁש ֶׁהאֱ מין בָ נּו ,נַעֲ ניק כָבֹוד ְוי ָָקר ְלנ ְֶׁחלָ צים ְל ַהעֲ ָרכ ֵ
נֹורמֹות,
מֹורא ,עֲ ל פי מכְ לֹול ַה ְ
ַהּמֻּ גְ בֶׁ ֶׁרתּ ,ו ְבּמ ְשנָה ַהזְ הירֹות ַה ָרבָ הַ ,הכְ רּוכָה ב ְדאָ גָה ,בַ אֲ מינּות ּו ְבנֶׁאֱ ָמנֹות ְללא ָ
דּוקה.
בָ עֹולָ ם בֹו ַה ְּמציאּות ְס ָ
ֹוסקים ְב ְּמלָ אכָה ְבי ְש ָראֵ ל.
עֹובדֹות ְו ָהע ְ
עֹובדיםָ ,ה ְ
יאּותם ו ְַר ְווחָ ָתם ֶׁשל ָה ְ
ָ
יחּותםְ ,בר
ָ
וַ .מ ְשאַ ת חַ ּיֵינּו היא ְבט
ּמציל נָפַ ש אַ חַ ת ,כְ אלּו הציל עֹולָ ם ו ְמלואו" (מסכת סנהדרין פרק ד').
"כָל ַה ַ
בֹודה ְב ַה ְט ָמעַ ת ַה ְבטיחּות
גֹורם ָהאֱ נֹושי בָ עֲ ָ
יטחֹון ַה ֵ
ודנּו אּיּום עַ ל ב ְ
זְ .בבואֵ נּו ְלמ ְש ָמ ְר ֵתנֵּו נ ְמנַע ְבכֹול ְמא ֵ
ֶׁשנכְ ְתבָ ה בַ ָּדם.
ימ ָתם וַהֲ דיפָ ָתם בַ בצּועַ ְפעּולֹות ְמ ַת ְקנֹות ,נ ְַשקיף
ח .נְ בַ ֵטא ְמצּוקֹות ְבטיחּות ,נָכְ חיד כְ שֲ לים עַ ל י ְֵדי ְבל ָ
ידע
ירת ַה ֵּמ ָ
ּותמיכָה ְב ַהגְ בָ ַרת ַה ֶׁק ֶׁשב ּוב ְמס ַ
שּומת לֵ ב ְונ ְהיֶׁה ְּדרּוכים ְב ַמעַ ש וֶׁאֱ מּוני יעּוד ְלעֶׁ זְ ָרה ְ
בֶׁ ְת ֶׁ
לַ ַּמזְ היר וְלַ נזְ ָהר לַ בֶׁ ַטחְ ,באֵ מּון.
"שביל ַהזָ ָהב" כי אֹות היא
ט .נ ְפעַ ל ְב ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץְ ,בשיקּול ַּדעַ ת ,בַ ַּמאֲ בָ ק ְבכֵהּות ַהחּושים ַה ַּמ ָטעים ְונֶׁאֱ ַמץ אֶׁ ת ְ
כְ אֶׁ בֶׁ ן בחַ ן בַ פיקּוחַ .,
ת ְל ֵרעֲ ָך כָמֹוָך" (ויקרא יט' יח').
"וְאָ ַה ְב ָ
קֹול ֵטני ַהחּושים ְבגּופֵ נו ְונָפַ ְשנּו ,נ ְַשקיף ,נ ֶַׁטה אזֶׁן ,נ ְַקשיב ,נ ְַשמיעַ קֹול וְנ ְמנַע מכְ שֹול.
י .נ ְפ ַקח עֵ ינַיים ְלתֹוְך ש ְבעַ ה ְ
תן מכְ שול" (וַּי ְק ָרא יֵט' יָד').
"ל ְפנֵ ַּ֣י עיו ֵּור לא תי ֵ
צּורה בַ חֶׁ ְב ָרה ַהּי ְש ְראֵ לית
חֹומה ַה ְב ָ
ירה ֵהם ֶׁסלַ ע ַה ְּמדינָה ַה ְּמ ַהוּוָה אֶׁ ת ַה ָ
עֹוסקים בַ ּיְ צ ָ
עֹובדים ו ְָה ְ
יחּותם ֶׁשל ָה ְ
ָ
יאְ .בט
יהם ני ֵתן
יבְ .קדֻּ ַשת ָהחַ ּיים וְעֵ ֶׁרְך ַהכָבֹוד ַהמֹוביל עַ ל כל ָרבָ ָדיוֵ ,הם ענְ יָן לַ צבּור וְאֵ ינָם נְ כָסים אֹו ַת ְשלּומים עֲ לֵ ֶׁ
ְל ַה ְתנֹות.
תעֲ מד עַ ל ַּדם ֵרעֶׁ יָך" (סֵ פֶׁ ר וְי ְק ָרא ,יז' טז'" .חוק" ְבי ְש ָראֵ ל התשנ"ח  1998סעיף  33עבֵ ירת אי-מניעת פשע).
"לא ַ
ּמּוסר ו ְַהכ ַָרת ַהטֹוב.
ּוב ַה ְק ָרבָ ה עַ ל פי עֶׁ ְרכֵי ַה ָ
יג .נ ְת ַייחֵ ס ְלחַ ּיים ְבחֶׁ ְר ַּדת קו ֶׁדש בָ אֱ נֹושּיּות ַהכְ רּוכָה ְבעֶׁ זְ ָרה ְ
יד .אָ נּו ָהראשֹונים ֶׁש ָ ּנמיס אֶׁ ת חֹומֹות ַהסיכּונים ,נ ְַרבֶׁ ה חָ כְ ָמה ב ְבטיחּות וְלא ַנ ְרפֶׁ ה ,כי היא חַ ּיֵינּו ּומ ֶּׁמנָה
תֹוצְ אֹות חַ ּיים.
בֹודם גַם אָ נּו נ ְתכַבֵ ד וְניצור ַש ְר ֶׁש ֶׁרת אַ ְח ָוה אֱ נֹושית.
ּובכָבֹוד לַ חֲ בֵ ֵרינּו ,כי בכְ ָ
טו .נֹוביל ֶׁסט עֲ ָרכים ְבטו ַהר מּדֹות ְ
ימֹותינּו י ְֻּקּיְ מּו ב ְקדֻּ ַשת ָה ָרצֹון ב ְתבּונָהְ ,בב ְטחָ ה ּוב ְמסירּות ַהנֶׁפֶׁ ש.
ֵ
טז .אָ נּו חֲ פֵ צֵ י חַ ּייםַ ,מצְ הירים בַ זאת כי ְמש
(ּדבָ רים פֶׁ ֶׁרק ל' יֵט').
תה ְוז ְַרעֶׁ ָך" ְ
"ּובָ חַ ְר ָת בַ חַ ּיים ְל ַמעַ ן ת ְחיֶׁה אַ ָ
מֹור ֶׁשת ַה ְבטיחּות ,חֲ זַק וֶׁאֱ ַמץ.
ֶׁ
ְשּי ְשגֶׁה פֹועֲ לֵ ינּו ְל ַהאֲ ָד ַרת
יז .י ְהיֶׁה ָרצֹון ַמ ְלפָ נַיְך אֶׁ ל ֶׁמלֶׁ ְך נֶׁאֱ ָמןֶׁ ,שנ ָשא ְב ָרכָה ו ֶׁ
אָ ֵמן וְאָ ֵמן.
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בס"ד

תקציר :
א .כוחה של האמנה נובע מעקרונות לאורם מצפים מאנשי המקצוע לנהוג באמות מידה שהחברה
יצרה ,בצל הטכנולוגיה המשתכללת והדרישה להתחדשות המאתגרת אותנו יותר מתמיד.
ב .כל ההשכלה המדעית בבטיחות מיוסדת בהכרח על בסיס מחקר של משא ומתן עיוני בלבד,
תוך שימוש בפסיכולוגיות וסוציולוגיות התנהגות האדם ובחקר הדינמיקה של ההתנהגויות האדם
על כל רבדי חייו.
ג .חלק גדול מהמשכילים המודרניים בבטיחות שמטו ידיהם מהאמת הנבנית על בסיס עיוני
שלדעתם הוא בסיס בלתי בטוח.
רק הבסיס הפרפקציוניסטי השואף לשלמות ומבוסס על הניסיון ,נחשב לבטוח במשעולי הדרך
להמסת חומות הסיכונים.
ד .כל עוד לא נגביה את מטרותינו ,לא תושג עצמאותנו התלויה בנו.
אם לא נעצב מחדש את חיינו ,מישהו אחר עלול לעצב אותם עבורנו.
ה .אנו ממוני הבטיחות נדרשים להביט קדימה ולסמן לעצמנו את היסודות החשובים לתפקידנו ,כדי
לא לאבד את העוגנים העיקריים בחיינו.
ו .אנו מתקרבים לנקודת מפנה העלולה לשבש את תהליך התפתחותנו ,אחת הדרכים הטובות
ביותר להגיע להבנה כלשהיא היא להתרחק מהקיבוע הרגיל וללמוד את התבניות שאחרים יוצרים.
רק בהתגייסות ואיחוד כחברים בארגון הממונים על הבטיחות ,נצליח ליישם מטרותינו.
ז .אמנה זו הינה תשקיף משליחות מצילת חיים ,בתוך ערפל של סיכונים בהם עובדים מסוימים
למסכנים את עצמם כשהם שרויים בתוך אחיזה משתקת של הרגלים הרסניים ללא יכולת ורצון
לשנות ,הם מציפים את עצמם בדיבוק של חוסר כבוד לחוק ,חוסר משמעת ,זלזול והפקרות
בחייהם .נדמה להם שהם עטופים בטפלון וכלום לא יסדוק אותם או סתם שוקעים אל תוך הניסיון
ההרגל והקולות הפנימיים והשליליים .הם לא הפנימו ששגרת חיים רגילה עלולה להפוך בין רגע
למציאות מבעיטה להם ובדרך סוחבים גם אותנו למערבולת מטווח המטרות.
ח .אמנת ממוני הבטיחות היא המסר לציבור במדינת ישראל ,כך שיכיר ויפנים את חשיבות
תפקיד הממונה בכובעו האחד ואת האדם שבו בקובע השני.
המדינה שלנו יכולה להתגאות בשליחותם המיוחדת והיוצאת דופן של ממוני הבטיחות ,במהות
ובשוני שיש ביחס לכל שליח אחר.
ט .לולא שליחותם של ממוני הבטיחות במדינה ,חזיון הדרך לעברי פי פחת בדרך לגהינום הרצופה
בכוונות טובות ללא המעשים של הממונים.
אני מאמין ומקווה שנצליח להאיר את הדרך המסועפת בתוך המנהרה החשוכה ואינשאללה
שבקצה תפציע השמש.
הפיצו את האמנה בכל אמצעי תקשורת אפשרית.
יעקב עזרא  -ממונה בטיחות.
מייסד ומנהל פורום ארגון הממונים.
חבר הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל .2020
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