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עמותת ארגון הממונים על הבטיחות ומטרות חזון 

  0202לשנת  והגיהות בישראל
                                                                                         2.52.50202                                                                                                 ? במה אנחנו מאמינים

                                   589949588. רע.                                                            5עתידית של הארגון במיטבו ת מציאותתמונ

                                                                                                                                    ? לשם מה חזון

החזון גורם לאנשי הארגון ולבעלי העניין בו חיבור מוטיבציוני ערכי אל מטרות הארגון, וכך יוצר  - מחויבות

                                                                                                               .מחויבות ארוכת טווח ויציבה

                                    אנשים הפועלים מתוך תחושת משמעות עושים זאת ביתר התלהבות והשקעה.  - משמעות

                                                 ה גבוהה יותר, וזאת עושה החזון.תחושת משמעות מושגת על ידי חיבור למטר

                                 החזון משמש ככלי מנהיגותי בידי מנהיג הארגון, הן בעיצוב החזון והן אחר כך,  - מנהיגות

                                                                          הממונים על הבטיחות והיושב בראשו יעקב עזרא.בהנהגת ארגון 

                                                                                                    :חזון מבחינת התוכןה מה מאפיין 

חשים כי אנו נטענים באנרגיה, במוטיבציה חזון טוב הנו חזון שכאשר אנו קוראים אותו, אנו  - רותם לעשייה

                                                                                                                                      לקום ולעשות מעשה. 

להזדהות הם ולגרום ל לחבריו הארגון חזון הרותם לעשייה הנו חזון שמצליח להעביר את חשיבות ומשמעות 

                                                                                                              רגשית.מקצועית, חברתית ועמם 

                                                                                                                             וורוד. לאופקחזון הארגון – ריאלי

חזון קונקרטי וקרוב מדי לא ישיג את האפקט הרצוי, אך חזון הזוי שיושג באלף הבא לא יגרום אף הוא 

                                                                                                                          לרתימה ולחיבור הרגשי.

חזון טוב הנו חזון שהאמירה בו הנה בהירה וצלולה, כך שכאשר נפגוש בה לא ניאלץ לתהות על קנקנה  - ברור

                                                                                                                     ולנסות לפרשה במיני דרכים.

                                  החזון להבהיר מהו הערך המוסף של הארגון, ומה מבדיל אותו מארגונים דומים לו.

                      יש חשיבות כי אם קיימים חזונות נוספים בארגון, כולם יהיו בהלימה לחזון הארגוני הכולל. - עקבי

                זון להיות ניתן להעברה, ומתקשר את המסר שבו בקלות יחסית, גם לאנשים שאינם.על הח - תקשורתי

                                    ברור לכולנו ששיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים, מגדיל את סיכויי ההצלחה. 

סביבתית יחד עם ו חברתיתמקצועית, כגורם משפיע בגיבוש והובלת מדיניות  הארגון אנחנו מאמינים בביסוס 

                                                                               והמגזר העסקי. , הבנייההציבוריהתעשייתי, המסחרי המגזר 

  :אנחנו פועלים בשלושה ערוצים מרכזיים

 אחרים.וחברתיים , וגופים מקצועיים הרגולטורים, מול משרדי הממשלה, הכנסתאל חברי הארגון . ייצוג 8

 .מיפוי וריכוז צרכים משותפים –

 .פתיחת ערוצי הידברות ומידע –

 וקבלת מימון מקרן מנוף. לאחר קבלת אישור ניהול תקין הסרת חסמים בירוקרטיים ותקציביים –

 2929כפי שנעשה בשנת  משותפותינם קיום ימי עיון בח. קידום מדיניות שתומכת ב2

 הארגון על ידי צירוף נציגים ממגזרים שונים.לחיזוק ארגוניים  . הובלת תהליכים פנים3

 קבוצות הווטס אפ הגדולות במדינה.. ג. אתר הארגוןב.  .המדיה : א.בין הממונים באמצעות ביסוס שיח פנים –

 הן בזום והן בישיבות פרונטאליות. שיבות ההנהלה, המתקיים במסגרת יגיבוש והובלת סדר יום משותף –

 ואחרים. בוני הארץ, עם התאחדות בעלי המלאכה, התאחדות התעשייניםעידוד שיתופי פעולה  –

                      ולהעניק להם רגעים קטנים של אושר. ממונים להיות קרובים להכמיהה של הנהלת הארגון החדשה היא 

                          החזון האולטימטיבי :                                                                                                          

                            . במדינהממוני בטיחות  5999  המטרה שלנו היא גיוס כללכל ארגון פועל למען מטרה כלשהי, 

להקים במה ייחודית המביאה לידי ביטוי בצורה שונה מהמקובל, את כל היפה, הטוב, החשוב והמיוחד שיש 

 המשקפים את תרבות השמירה על החיים. הם ממונות וממוני הבטיחות בעבודה לנו בארץ הנהדרת הזו

 

 



                                                                   

 מטרות העמותה     2.8.8 

הווה יו , מול המעסיקיםאת הממונים על הבטיחות במדינה במוסדות השלטון השוניםייצג הארגון      2.8.2

, באמצעות נציגיו כדי לשפר את מעמדם של הממונים מעטפת מושלמת לצרכיו של הממונה על הבטיחות

 .2928נבחרה על ידי היו"ר למלא שליחות זו במהלך שנת  חברת ההנהלה המהנדסת וורדית ביקלס

הארגון שם לו למטרה לאחד את בעלי המקצוע בתחום הבטיחות קרי ממוני בטיחות, יועצי בטיחות     2.8.2

ולאחוד כוחות על ידי  אנשי מקצוע הזקוקים לתמיכה בבטיחות במוסדות חינוך וקציני בטיחות בתעבורה ועוד

 ממוני בטיחות. 3999לל האחראים בהובלתו של פרג' דאהר, היעד מינימום פנייה של היו"ר לכ

שיטות עבודה שפיתח היו"ר לאחרונה הינם מנטורים בענפי הבנייה והתעשייה וסיוע לבעלי המלאכה,    2.8.3

על מנת להגביר את הסיוע בבטיחות על ידי  קבלני שיפוצים, מתקיני מזגנים ומתקיני תאים פוטו סולאריים

ממוני בטיחות שיצאו לשטח ולהשוות את הישגיהם בגרף היחסי לשנה קודם )בהתייחס להקטנה  59יחת של

 ומזעור של תאונות עבודה(.

קסדת בטיחות חכמה שתתריע לעובדי גובה בעת סכנה, סטרט אפ, הארגון בוחן אפשרות לפתח    2.8.4

 חבר הנהלה.  -שיתוף וניהול משה פחימה , היוזמה בהרעיון חנבחנות אפשרויות גיוס תקציבים לצורך פיתו

 3 2928לשדרג את מעמדם של הממונים ע"י הפקת  חוברות נוספות או ירחון חודשי, היעד לשנת    2.8.5

 חוברות אחראי על המשימה היו"ר יעקב עזרא.

                                                                                                                                               

הארגון יזם השכלה אקדמית באוניברסיטת חיפה וכיום לומדים בו עשרות ממונים לתואר במדעי  2.8.5.8

 ממונים. 39היעד , המטרה לשפר ולהעלות את השכלתם של ממוני הבטיחות, הרוח במקבץ בטיחות

כנס אחד  בבית מלון במדינה.  בכל שנהימי עיון רצופים,  2קרי סמינרים  2הנהלת הארגון תקיים   2.8.6

לממוני הבטיחות החברים בחינם ויותר ימי עיון  8בנוסף ותעניק משתתפים,  399באולם המכיל למעלה מ 

                                                                                       .                                               בארגון 

כמו כן תעניק לתקופה קצובה אפליקציית בטיחות מתקדמת שתשדרג את רמת פעילותו של הממונה ותאיץ 

 חברים. -4599בטיפול היו"ר יעקב עזרא,  היעד שיתוף  את הישגיו

ממונים ישתתף בקול קורא ובמכרזיו של קרן מנוף והוא צפוי לזכות בתקציבים ארגון ה 2928שנת  2.8.7

                                                            שיאפשרו לו לבצע את משימותיו בהתאם להתחייבות כלפי קרן מנוף.

                                    בבתי המלאכה. טיחותבתי מלאכה ולמנף את  הב 599 -המטרה לקבל מענק מקרן מנוף, על מנת להגיע ל

 שח' מתח סביר להוצאות הארגון.  299.999. -מנטורים, חונכים,  59גיוס    שח'. 8.99.999. -היעד  

ארגון קבוצות ווטסאפ המטרה: יצירת אינטראקציה, באמצעות הגדלה והרחבה של הפורומים של  2.8.8

                                                   בכוונה לשרת את קהל המטרה תר מתקדם ומתפתחמהגדולות במדינה בנוסף  א

         :                                                                                                                            חקיקהדרישות מטרות והאצת ה

מכתבים רבים לוועדת המשנה לבטיחות בוועדת הכנסת על מנת לספק לממוני כיסוי ביטוח  חארגון שליו"ר ה

                                                                                                                                        .אחריות מקצועי ממלכתי

ר מאיר שפיגלר מנכ"ל הביטוח לאומי ולמחלקה המשפטית הכפופה אליו על מנת שיחדלו  היו"ר פנה למ

                                                                                                    מהגשת תביעות שיבוב נגד ממוני הבטיחות. 

ת תשומת ליבו שמעצר ממונים או החשדתם מחלישה את היו"ר פנה לשר המשטרה ולמפכ"ל על מנת להסב א

                                                                           ביטחונו של ממונה הבטיחות המספק גב לעובדי המדינה.

                       הנהלת הארגון תמשיך בשליחותה עד אשר יושגו המטרות הצודקות של הממונים על הבטיחות.

 . 2928הפעילויות שבוצעו עד כה ימשכו לתוך שנת 

                                     בכבוד רב,                                           .                                                                                                                                                

                                           יו"ר -.                                                                               יעקב עזרא  

                               לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישרא                                                    .                            

                                                                                                                


