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 בס"ד 

                                                                                                                  

                                                                                                                  07.04.2020 

 12 עד 1עמוד                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     אגרת לממונים על הבטיחות בעבודה.                                   

 ולכל משפחותיהם. למשפחת הממונים על הבטיחות בישראל חג שמח ו שלום רב   

  .תוואכזרי  ותת, נורא ופורעני ותמגיפמ  פחד ורתיעה ועורר ת ומדבק ות לאורך ההיסטוריה מחל 

  ולשתק עולם שלם ובדרכה גרמהלא נודעה כמוה בתולדות האנושות, הצליחה לזעזע ש ,האחרונה

                                                                                            .   ת מרפאוחשוכ  הלהיות  חשש ול לנזקים אנושיים

,                  Nidoviralesמסדרת הווירוסים , כתר הילה או ) "הנגיף קורונה" בימים קודרים אלה 

מדובר כי העממית  תפיסההאמונה ו החותמת של   שם (  Coronaviridae וממשפחת Riboviriaמקבוצת 

.                                                                                     ת להיתקע בגלקסיה הזווהולכה מידבקת   הבמחל

                                                             . מבלי שנדע מי הבא בתור ומי בתור הבא, גובה חללים רבים הנגיף

                               .הצילויצרו קואליציה ל  , גורל, נס (מזלן )  ג. מ. - ה ש אלה שחמקו ממנו כנראה 

.                                    לחשב מסלול חשיבה זמני, האומר לא הכול קבוע ולא הכול בטוח מעתה נדרש

" There are no guarantees in life "                                            

חדירת   קצב ההפקה של פיתוחים חדשים,, במשק העולמיקטר של ההנתפס כ טק-עולם ההייבעידן 

ת ומיילים לתוך מעמקי  גלקסיוקילומטרים אחר לחלל,   ותהטיס  מחקר כמו החדשנות לתחומים

מאתגר ובבום אחד , עלוםאלים ו וירוסמפציע  , תוססת ומשגשגתהתפתחות של יא בש אוקיינוסים, 

המצורעים שהסתתרו  מושבת ת את המזכירו יים להחזיר אותנו לתקופות חשוכותמא כואותנו ובדר

  סרט בן חור.בעלילת ה מתואר במערות כ

 :                                                                                   לפגיעה בבריאות היא הפגיעה בכסףבמגיפה פרט הסכנה הגדולה 

                                                                                                                                                             .מהחיידק והוא הבסיס לקיומנו ובעת הזו קיימת סכנה להידבקות – הכסף

                                                                                                                                                                              .מדינה ה  סמלי הריבונות והעצמאות שלנעוץ בעובדה שהוא עלול לפגוע ב ,במדינה הכסף של  חסרונוא. 

מתוך חשש כי במידה ויעשה ) אסימונים ( הונהג מטבע מקומי  ,נגיפיםמה  םנפגעיה בחלק ממושבות 

                                            שימוש בכסף עובר לסוחר, עלולים מטבעות הכסף להגיע לידי הציבור הרחב ולגרום להפצת המחלה.

                                                                                                                                 מזכיר לנו תקופות של נגע ופגע רע מתקופות קודמות.התנ"ך 

ית ַהָחְפִשית;-ַהֶמֶלְך, ַוְיִהי ְמֹצָרע ַעד-"ַוְיַנַגע ְיהָוה ֶאת ט  ַהַבִית, -ַהֶמֶלְך ַעל-ְויֹוָתם ֶבן  יֹום ֹמתֹו, ַויֵֶּשב, ְבבֵּ ֹשפֵּ

                                                                                                                                                                )מלכים ב' טו, ה'(.  ַעם ָהָאֶרץ"-ֶאת

                                                          מערה הנקראת כיום קבר בני חזיר השוכן בנחל קדרון., המסורת העממית מציינת את מקום

,                             בארץ ישראלשהפילה קורבנות רבים הצרעת מחלה מדבקת אחרת,  עדויות לקיומה של

 .נתגלו במדבר יהודה בכמה אתריםשרידי עצמות נזירים , בתקופה הביזנטית

 

"                                                                                           These are testing times for us all"                                                 זו שעת מבחן לכולנו

מעמידה את יא ה , ברגעים אלה של החיים ,חסרי אונים מול ההתפרצות הזו  לעיתיםחשים   חלקינו 

ברמה ההגיונית, המוסרית  לבטיחות  הרצוי והעודף בשאלת התפקוד כממוני בטיחות שליחותנו 

                                                                                                                                                 והיא: והחוקית  

             אנו  כאשר למצב אליו נקלענו  הות ) היגיינה ( ורווחה אמורים לספק מענההעוסקים בג  האם אנו

 אל תתנו למצב לקבוע את עתידכם !
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?                                                                                                                             לא מוכנים

                                                                                                                                      מד חום ולבדוק עובדים פוטנציאליים לחיידק ? להחזיק ביד .. או אולי לא ,האם אנו צריכים או חייבים

בין עובד לעובד ?                                                            מטר 2ודא מרחק של לו האם זה מתפקידינו 

                                               ?! תפקידנוזה לא מ ש או  ,לוודא ניקיון מקומות רגישיםהאם אנו נדרשים 

                                         ?     כולנו כאשר הסכנה מרחפת גם מעל  ,האם אנחנו צריכים להקטין ראש

האם יציאה לחופשה  ונשאלת השאלה,   מוני הבטיחות שהושבתו בעל כורחםנו מ יליבנו יוצא אל חבר

 ?                                                                                               תשלום היא שוות ערך לפיטוריםללא 

הממשיכים את שליחותם ומקריבים מעצמם ועושים את מלאכת הקודש,  הממונים   ליבנו עם 

 למען ביטחונם ובטיחותם של העובדים בעת הזו. במסירות נפש 

כאשר הוא  ולהיעזר בו    בכל הזמניםערכתי ניתן היה לממש את הכוח האיכותי הזה של הממונים לה

.                                                                                                           4500 מאחד ומאוחד 

 מועסקים.  4.000.000  - הגנה ל ממוני בטיחות מספקים מעטפת

                                                                                            ? לסביבה  איך להתחיל לעשות טוב ו

                                                                :  להסתכל סביב ולבחון אילו בעיות דורשות התייחסותעלינו 

                                                                           לרשותכם. ארגון הממונים , כמובן   דרכו אפשר לעזור, לסייע, לתמוך ?האם יש מרכז *

                                                                              והיועצים המשפטיים.כן, ההנהלה     ? או עזרה האם יש ממוני בטיחות שזקוקים לעצה *

 לאחרים,                 טובולחשוב איך לעשות משהו לפקוח עיניים  הוא מכל אחת ואחד מאתנו שנדרש כל 

                                                                                                         .בכלל לזולתובפרט למשפחת הממונים 

                                                              לגלות כמה קל למצוא את הדרך להעניק בחזרה. נופתע

                                                                                             !  זו ההזדמנות מצוינת לבדוק את זה

לא )הלא מונח תמיד בכיס(.                                                                                      -את ה   להדגיש טוב זה לא רק חבר להיות 

                                                                                                       .לומר כןמדי פעם ומותר אפשר 

הנוגעעם לבטיחות עבורנו   וחומרים נוספים להעלות קבצים, מצגות ורעיונות, להציע הצעות 

                                            מונים.המ 

 נחלת הכלל"                                                                                                 - בטיחות היא"    כיפשר לעשות משהו טוב למען המדינה עדיין א

                         על הזמנים הקשים כי הם מאפשרים לנו באמת להעריך את הזמנים הטובים,  תודה

                                                                              הדרך אל התודה וההודאה היא נחלת הרבים. 

                                                         עושים משהו למען האנושות ? האם אנו ממוני הבטיחות 

                                                                          כן !                                                           , התשובה היא

                                                                                                                               .תההתנדבורוח ההקרבה ומכוח בעיקר 

                                                         הגיבוש, האחדות והסולידריות.ח מכו גם יע שנעשה זאת  אני מצ

 יש צורך בנחישות כדי לשנות את אורחות החיים. 

      הבה נקשיב לקריאה !                                              
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 !   ריזעל הבטיחות והגהות בישראל, מכ ארגון הממונים                              

 .ליל הסדרהסדר ואחרי לפני   ,עושים סדר לאי הסדר                         

                                                                         .  ארגוןל  עת להתאחד ולהצטרףה כעת   -צו השעה  

                                                                                                                 .ללא עלות "חברות " 

                                                                                                                           הערות

                                                                                       . 2020שנת חודש דצמבר עד לסוף בתוקף ההצטרפות  *

           יד עם הרישום והיא מותנית בהתחייבות לשנה נוספת.ברות בארגון תיכנס לתוקפה מ הח*

                                                                    .30.04.2020  דש ימים או עד לתאריךהמבצע מוגבל לחו*

)סופ"ש (                              בסמינרימי עיון  בחינם שיוענקו במסגרת ההשתתפות    2 למצטרפים לארגון  *

                                                                               בקרוב במלון קראון פלאז'ה באילת. בעזרת השם, יתקיים והא  מסובסד * הסמינר 

 ת.הנהלת הארגון רשאית להפסיק את המבצע בכל ע * 

 

להצטרף ?                                                                                                         מה נדרש על מנת 

 יים כולל דוא"ל  לר"מ.האיש  ולציין את כל הפרטים  טס אפ או בדוא"ל אוו לשלוח הודעה ב

                                                                                                                              ל:קשר   צרו 

                                                                                     .דרום וממרכז  054 -2087308 נייד:    דן כראדי

 . מרכז דרום  053 -7740750נייד:     איב אופל

 . צפון  מרכז   052-6181606  עזרא נייד: יעקב

 08-8599301: טל לשכת הארגון  

                                                                                                                  ניתן ליצור קשר עם: 

 054-7769703מר יצחק הכהן   נייד:  יו"ר הארגון 

                                           אנחנו ממתינים מעבר לקו.                                                                          

 memunim@netvision.net.il דוא"ל לאו לשלוח הודעה   ניתן להירשם באתר הארגון

                                                                                                                         הברכות 

 : בהזדמנות זו ראוי להודות ל

                                                                             על הבטיחות והגיהות בישראל  יו"ר ארגון הממונים

 . מר יצחק הכהן

 : לחברי ההנהלה

                                                                    054-9993528נייד:   . 1965זקן חברי ההנהלה משנת  -מר יעקב ברנשטיין  

                                                                                                                              050-6468809 - רואש אלמר דני

                                                                                                                                053-7740750 -    מר איב אופל

                                                                                                                              054-4327887 -    מר חיים ששון

                                                                                                                              054-2087308 -     מר דן כראדי

   052-6181606 -  מר יעקב עזרא

                                                                                                                         יועץ המשפטיל

 -  עו"ד אייל פלטק

mailto:memunim@netvision.net.il


4 
 

                                                                                                                                        גזברל

 מר יעקב שיבר. 

                                                                                                                      יו"ר וועדת ביקורתל

 מוותיקי ארגון הממונים. , מר חיים ויין 

 : חברי וועדת ביקורתל

                                                                                                                        מר יעקב אליהו.

                                                                                                               מר יורם ארד.

                                                                                                  רגון הממוניםלמזכירת לשכת  א

 הגב' שוש אסולין. 

 למועמדים תפקיד בית הדין של הארגון: 

 מר מקס הרשקוביץ. 

 מר יוסי דולינסקי. 

                                                                                                                                 תיופעילוה

 באיתנות.  1965  משנת איתנה  ית התנדבות וח רבעל הבטיחות הממונים ארגון 

 בשנתיים האחרונות. מאבקים והישגיםניצוצות הלהלן 

 *השתתפות בוועדות הסמכה במכללות ובמשרדי המנהל.

                                                                  ., בתחילת דרכם*הדרכות פרונטאליות לממוני בטיחות

                                                                         וגיהות.  במכללות ברחבי הארץ ובמוסד לבטיחות*הרצאות 

ארגון הממונים ממשיך במסורת הכנסים , הסמינרים וימי עיון במחירים מסובסדים ובשיתוף כלל  *

 המכללות, בהצלחה רבה. 

 

רעיון החסינות                                                                                                               *

                                                                                                                                   הבטיחות,  ם על ממוניהנגד   גזירת תביעות השיבוב תהקפא

ועבדכם פעלו במרוץ ובמרתון אחר המחלקה המשפטית של המוסד הארגון יו"ר   2019במהלך שנת 

לביטול הפגיעה   בדרישה לאומי בירושלים וכן בשיחות עם המנכ"ל עו"ד מאיר שפיגלר  לביטוח

  .                                                                                                  ממוני הבטיחות צילי חיים,במ 

וכי ניתן להתרשם   אנו מאמינים ומקווים שהצלחנו להסביר את מעמדנו ועמדתנו כשליחי המדינה

 מהמציאות. 

                                                                                                                                  המאבק בבלימת מעצר ממוני בטיחות * 

                                                         , ממונה הבטיחות מר דב זליקוביץ , נו  ילאור המקרה המצער של חבר

                                                                    עבד. ו ב  באתר בנייהשארעה , של עובד זר קטלנית  ימים בגין תאונה  5 - נעצר לאשר 

לקצין מודיעין ראשי   ,433למפקד יח' להב  ,למפכ"ל, שר המשטרהל , לראש הממשלה  פנה עבדכם 

                                                                       ולמי לא, על מנת לבטל את רוע הגזירה שעלולה הייתה להפוך למגיפה.                                               

נראה כי הדרמות והטרגדיות   ומאז, נוהפנימו והבינו את חשיבות שליחות  להערכתי גורמי השלטון 

                                                                                                               .  רובכם וודאי קראו את התכתבויות.נקווה שכך זה ימשך שינו פרופיל,

מאז המקרה שחיסל את פרנסתו ואת נפשו   בשלומו דורשיםאת דב ועדיין מלווים ואני בארגון, חבריי  

 וכמעט הרס את ביתו. 
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                                                                                                                   לא ככה בונים חומה   * 

לחשב מסלול מחדש  המדינאים ומקבלי ההחלטות, נדרשים בכל הנוגע למניעת תאונות, לדעתי 

                                                                                   תורניים. במקום  לחפש את ראשיהם  של קורבנות

שאבו  ייממנה וממונים כאשר אוזן קשבת תופנה ל ימצא את ביטויותאונות העבודה למניעת מזור 

וחזית  של הבטיחות חנית  ההמהווים חוד  שהממונים וזאת לאור העובדהמאגרים של מידע וידע 

 המאבק בתאונות. 

                                                                                                                                                     הביטחון  *

                       .                                                                               ביטוח אחריות מקצועית

             לל התכתבויות עם המפקח על הביטוח,שכלכל גורם שלטוני אפשרי  חבריי ואני פנינו 

    , חברות הביטוח שלן  מתברר כי סעיף ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות, נעדר מחובת

                                                                                                           בלבד. ים  כלכלי יםעל פי שיקול  פועלותה

 וותיקי הפורומים וודאי צפו בהתכתבויות. 

.                                                                                                    ענבל חברת ביטוח ממשלתית* 

                       חברת ענבל הינה חברה ממשלתית המקשרת בין עובדי המדינה לחברות הביטוח, 

העובדה כי מקצוע זה    )לאורכעובדי ציבור רף את ממוני הבטיחות  לצלפנייה  נכונה להיענותהחברה 

                                                                          שהמחוקק יאשר זאת.הוא למימוש הרעיון תנאי הינו ייחודי ויחידי במדינה(, ה

 . זה ת חוק בענייןואני מקווה שעם כינונה של כנסת ישראל, נצליח להגיש הצע 

                                                                                                                     המחדל*

                                                                                                                          :הנוגע לתפקיד ממונה בטיחות ולחובת הביטוח הנדרשתהאבסורד ההזוי  

                                     שולחת אותנו להשגיח על חיי אדם תוך סיכון עצמי רב. -המדינה     ביד אחת : 

                                                    בביטוח אחריות מקצועית. לא דאגה לכך שממוני בטיחות יהיו מבוטחים -ביד השנייה : המדינה 

  בגין... ...                                                                             בית המשפט הגעת לחלילה אם ביד "השלילית" : 

 לך תסביר את הפלונטר.  האם יש "לאדון" ביטוח ? השאלה הראשונה שהשופט ישאל היא:

                                                                                                                       העין הצרה *

                                                                                                                מי זה ?  מה זה ?"  מורשה  בטיחות"

  גורמים אינטרסנטים מעוניינים לגזור מפרנסתנו ולקדם פרנסתם ע"י חקיקה שתגביל את פעילותנו

קבע פרמטרים לגבי    המחוקקעל אף ש  ת ממוני הבטיחות לסוג ב' בבטיחותהחוקית ותהפוך א

                                                                                                          דרישות ממונה על בטיחות מורשה.

 . להלן המודל בדרך לחקיקה

                                                                                           (משתמש בתואר מורשה לבטיחות,1)

                                    מורשה לבטיחות רשום או בכל תואר אחר עד כדי להטעות, בניגוד להוראת 

                           נה (תוספת ראשו)  . 3(עוסק כמורשה לבטיחות, בניגוד להוראת סעיף    2) ;3סעיף 

   .5)א(4סעיף 

                                           .מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד ממדורי הבטיחות.1

                                   הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים באחד ממדורי הבטיחות.. 2

 . (ב )5 סעיף  )תוספת שנייה  

בטיחות בתעבורה, לרבות: בטיחות . 5 בטיחות מתקנים.. 4 בטיחות אש..3 בטיחות גז..2 .בטיחות הקהל. 1

 מוצרים.בטיחות . 9 בטיחות חשמל.. 8 בטיחות ילדים.. 7 בטיחות מזון.. 6  טיס. ליבדרכים, בטיחות כלי שיט, כ

                                                                                                                                        בטיחות חומרים.. 10

          שאסור יהיה על הממונה לעסוק, במידה ולא תהיה ברשותו  הסמכה של                            בכל אלו 

חלילה.                                                                                                 ו , חסתממשת וזאת  בהנחה שקריאה שלישית בכנסת   ...  ...  "מורשה בטיחות"
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הבלתי מתקבל על   יק בהבנת הרעיוןהיכנסו לאתר של ד"ר אייל ביקלס ב.י.ק.ל.ס על מנת להעמ 

  .דעתי

 האינטרסנטים !                                                                                                           ? ...  מי צריך מורשה בטיחות אז 

                                                                                                                  ההשכלה

                                                                                                                אוניברסיטת חיפה*

  במקבץ בטיחות  תרב תחומיבמגמה לתואר ראשון  לפתוח חוג  נולראשונה מאז קום המדינה, הצלח

את השכלת הממונים על   זאת על מנת לשדרג , או לאהנדסאים בין אם הם מיוחד לממוני בטיחות ב

                                                                                                                                       הבטיחות.

                             לדיקן הפקולטה פרופסור יאן וינקלר וד"ר עופר פרצוק שזרמו עם הרעיון, תודות

                                                                 הביעו נכונות ואף העמידו לרשות הארגון אולם הרצאות.

 גריפל על ההיענות, הפגישות והסיוע בהכנת תכנית הלימודים בבטיחות. אבי לד"ר  תודה

 לומדים באוניברסיטת חיפה. שנרשמו, ת ממוני בטיחו -ידרגנו את ההשכלה ש  ,חברים

                                                                                                                      התואר השני*

.                   נמצא בהליכי בחינה ואני מאמין שגם זה יצא לדרך בבוא העת, או אחרבטיחות ומשפט תואר שני ב

                               מספר ממוני בטיחות בעלי תואר ראשון.עד לכתיבת מסמך נרשמו לתואר שני 

 . לאוניברסיטת תל אביב  לפנות נבחנת האפשרות

                                                                                          כל משבר מצמיח פתרונות יצירתיים

קות.                                                                                                                         בגין ניהול חברים שנטשו בהשאירם שובל של ספ ,ארגון הממונים סבל ממשבר זמני

ולקרוא   ישרי דרך ממונים  חברי ארגון הלפגוע באלפי  ומנסים  איך ממונים בודדים ניסויותר, עצוב 

                                                                 ולנסות ולהקים רפסודה חלופית.  1965שהוקם בשנת   לפירוק הארגון

ולהתמודד בבחירות דמוקרטיות  במקום לקום ולעמוד, להוכיח את אהדת הממונים ואמונם וזאת 

                                                                                                בתוך הבית.                                            

                                                                                                                        על כך נאמר:

ית לָ  ֙ן ַהַמְשִחִ֔ א ִיתֵּ ֹֹ֤ ףְול יֶכֶ֖ם ִלְנֹגֹּֽ א ֶאל־ָבתֵּ                                                ) שמות יב' כג' (.  בֹֹ֥

ובממונים החדשים והוותיקים החברים בארגון הממונים   לפגוע בחברי הנהלהעל הניסיון  תודה

                                                                                                                         הרשמי והיציג בישראל. 

ַע"."  ת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶמָנה ִיָּושֵּ                                                (. )ירמיהו ל"ז ְועֵּ

 

הארגון זוקף קומה                                                                                                              - ההובלה

ו,   משתתפים בפורומים שפורטולמתנדבים למרצים, , לרכזים, לההנהלהחברי  ים רבים ל אתגר

על מנת להפוך   לאחד ולחבר את כלל ממוני הבטיחות ההגונים והאמינים -והמטרה שלנו היא  

  למכפיל כוח מאוחד.

                     בנחישות והתמדה עומלים   , שנבחרו להנהגהחברים אמיצים  גייס היו"ר מר יצחק הכהן, כב' 

                                                                                                                                  הפיחו רוח חדשה ורעננה לארגון.ו

                  ניב תועלת רבה לכלל הממונים בישראל. יארגון ל בחיבור שקעהמאמין שהכדאיות  בהאני 

 ימים יגידו. 
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                                                                                                                          נאותלוי גי

                                                                                    צבו הכלכלי של הארגון יציב מאוד.מ 

                                         עד חינם. ים  בסבסוד כנסימי עיון ו לארגן   המרשה לעצמו ,  חגוף עם כוהארגון הינו 

  ימי עיון 2שח' הכולל סופשבוע + 1560. -שעוד יצא לפועל במחיר של   ,באילתבמלון סמינר לדוגמא: 

 .   (המחיר שמור וחתום לימים טובים שעוד יבואו   - שח' 2300. -תכנית אומנותית ) במקום  +

:                                                                                                                      צעדי התייעלות 

  שהארגון שהתקציבים  ויישר קווים וזאת על מנתהארגון גייס רואה חשבון שילווה את התנהלותו 

 וחת הממונים על הבטיחות. רולומי ישמשו  מקרן מנוף מיסודו של הביטוח לאאמור לבקש 

   חברת הביטוח לוידס והאחריות המקצועית*

  במהלך השנים האחרונות להציל ממוני ו, הצליח  מר אורי קדושי וחברת הביטוח שבבעלותו מצובה

                                      פי פחת, בטיחות רבים מצרתם, רגע לפני שעלולים היו ליפול לעבר

 רבה. תמיכתו בארגון הממונים וחבריו ראויים להערכה

 מנטורים וסטאז'רים *

                  ממוני בטיחות חברי הארגון נענו ונענים לפנייה לסייע ולחנוך ממונים בתחילת דרכם.

                                            , משתתפים בפורומים של הארגון  ,ויותרעורכי דין  20מ  ייעוץ משפטי חינם

    .ומסייעים לממונים בכל שאלה או פנייה נענים 

 .פרסומים ומידע עדכני מיידי*

י ובקבוצותיו של דן כראדי  ממוני בטיחות צופים ושואבים מהמידע שבקבוצותי רוב מוחלט של 

וקבוצותו של   מב"ט -סייפטי טים, קבוצתו של מתי חביבי   -יו של גרגורי רבינוביץקבוצות מהדרום, 

 און ליין. לכולנו מידע טרי וזמין, ומספקות   אחרות המקבלות את המידע מהחבריםשרון הרמן ו

                                                                                                                        מכללות ואקדמיות

 של חברת החשמל גם המכללה הציבורית  בזכות הפורומים הצלחנו להוריד מחירים לכלל המכללות, 

                                                                                                         נאותה לבוא לקראתנו ולהצניח מחירי השתלמויות. 

                                                                                                           .פגישות קבועות עם המפע"ר*

ו במשרדי מינהל הבטיחות  עם המפע"ר וצוותאחת לחודשיים חברי הנהלת הארגון נפגשים 

  .                                                                                                                            בירושלים

.                                                                                                                          הזהלדור תאימו י ון לבעיות אתיות שבוחנים דרכים לשיפור מעמד הממונים ומציאת פתראנו יחד 

                               דפוסים שנקבעו בחוקים מתקופה אחרת. לשנות לדעתי ולדעת רבים מחברינו נדרש 

אולם יש לקחת בחשבון את המגבלות.                   , םשינויי לחוללתה , זהו צו השעה השתנ האתיקה 

 הדרישה לשינויי חקיקה, גם זה יבוא. א "עקב אכילס" הי

.                                                                                                       חידוש אישורי כשירות*

 הארגון יפעל לריכוז ולזירוז תהליכים הנוגעים לחידוש אישורי כשירות באופן קבוצתי. 

                                                    .                                                כרטיס מגנטי וכרטיס מועדון*

 גוני. -ארגון הממונים יפעל לזירוז והדפסת הכרטיס לשימוש רב

                                                                                                    .מנהלי העבודההגג של ארגון *

                 בשיתוף הפעולה עם וועד ארגון מנהלי העבודה והעומד בראשואני רואה חשיבות רבה 

יחד נהפוך למכפיל כוח בהצלחת המשימות ובהצלת     הבנות לשילוב ידיים, ןישנ מר אמנון שינדלר.

 חיים. 
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                                                                  חברות וחברים, היד עוד נטויה לא מעט בזכותכם. 

 הכוחות החדשים והפרודוקטיביים מסמנים את האותות החיוביים. 

.                                                                                                     עבודהממונים, יותר יותר 

                                                                            תי הוא "בטיחות מילדות"  יאחד הרעיונות שהעל

בעודם קטנים כגון:  בתי מלאכה קטנים, קבלני שיפוצים, בעלי  יחות וליווי לעסקים מתן שרותי בט

                                                           מתחומי האינסטלציה, החשמל, המים, התקשורת ועוד.  מקצוע

,               יותר, בעסקים קטנים בטיחות במבנים נמוכיםהממוני של הבטיחות  פעילות להגביר את למנף ו

                                                     .לבנייה   100עובדים למפעל או  50  הדרישה הבסיסית: לא רק על פי 

                                                                                                  במבחן התוצאה :                  

יותר פרנסה לממוני בטיחות הנשלחים לפעילות  ו  פחות נזקים חברתיים וכלכליים למדינה ולאזרחיה

                                                                                           ועים.בשטח ההולך ומתכווץ ביחס למספר הממונים הולך וגובר, והדבר ישפיע על רמת הביצ 

                     כמצופה.  מאסיביאולם לא באופן   ,: נוכחתי לדעת כי הרעיון מיושם למען הגילוי הנאות 

התאחדות המלאכה והתעשייה בצפון                                                                                             

                                                      נבדקו אפשרויות שיתוף פעולה והגברת פעילות הממונים בבתי מלאכה ועסקים קטנים .                                                   

                                                                                          כוונות משותפת.    וקיימות  ותיזמנו פגיש

והדלת עדיין   המלאכה והתעשייה השתתפו בכנס של התאחדות הוזמנו ומחברי הארגון חלקים 

    פתוחה.

בצפון                                                                                                            ניםהתאחדות התעשיי

על מנת  ים מנכ"ל עם ה ותפים  התקיימו מספר פגישות במחוז הצפון על מנת לקיים ימי עיון מש 

                                                                                                             .ידוד הבטיחות וע  שתיווצר אינטראקציה

             בודק אפשרויות שיתוף ברמה הארצית, נאחל לו הצלחה.חבר ההנהלה מר יעקב ברנשטיין 

                                                                                                                ".   ותאמנת ממונה הבטיח "

של הרופאים ושל  כשבועת היפוקרטס וקוד אתי,  גולת הכותרת של ממונה הבטיחות הראויים לאמנה  

                                                                                                                                                                                                      לכלל הציבור. בקרובתפורסם פורסמה ו אנשי מקצוע אחרים, 

 , צפויות מארגון הממונים. מכוח הערבות ההדדית  הפתעות רבות שיצדיקו את השקעתנוועוד 

 

                           .                                                                                                        הכרת הטוב

ני הבטיחות  הנהלת ארגון הממונים אסירת תודה לכל המתנדבים העושים מלאכת קודש למען ממו

 באמצעות הארגון , בסולידריות ובצניעות מעוררת השראה המהווה, מודל לגופים רבים במדינה.

 

                                                                                                                                 זמן תודות

                             ולמתנדבים. , למפרגנים לתורמים, לתומכים  ם,ילמשתתפים הדומיננטי תודה רבה

 

         תודה רבה                                                                                                                      

                                                                                          לממונים המתקשרים ומבקשים להתנדב.

 לתת.  -מרגש כמה אהבה וטוב לב, הקרבה ורצון אמת 
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         :                                                                                                                            תודה ל

דורון   חוסין טאריף.שי נחום.   עידו גביש.יאסר איוב. חאג' יחיא.   יוסי דולינסקי.  מקס הרשקוביץ.

יוסי   באורמן.יגאל פרדו. נתן גרינברג. בני קוסקוף. מרצל בן נעים. מוטי  קוטרוש.  אדריאן  ברמן.

גב' ענבל   וורדית ביקלס.  אינג' ד"ר אבי גריפל. ד"ר אייל ביקלס.  יונה אבן.  אריק אבני. .הרן. פיני טל

טאהא. גלאל  יואב לינדלפלד.קפה. אלי איוב. יאסר  אדלינה ביידר.  יעקב ויסמן.  אורי קדושי. אמיתי.

אמנון  רייף. עופר  .נדב אסייג עו"ד מאיר כהן.   עו"ד רונן וורדי. אשר מלדסי. שמעון חדד..  יגאל הידו

שלום   יוסי וורדי.. יצחק דרעי. דוד מזרחי ירון אודנץ.גוליבורדה. אלון וורדי. יוסי  מנדלסון. אילן אשד. 

דניס   אייל ליבוביץ. אלי ברגר.חי. ירון רגב. נתן בן איבגי. גדי     חיים נוואמה.חממי. ינון  ספיר. 

אלון  פדידה. דני עורקבי. אבי  יהודה אורן. חנן סיבוני. אלי מלכה.שניצר. חיה דורה קוזק.  רוויליס.

אברגיל.  מאיר לביא. יעקב איתן.  דוד  ציון ברסנו.  ראיד מסראווה.אילן כרמון.  חתן אריה.נפתלי. 

                     שלומי אלדי.ממן. איציק  שאלתיאל צברי.נפתלי. אלון סלוטצקי. שלומית טאהא. אמין  שרה כהן.

משרקי.  ניסים דאהן. שמוליק יונתן. ויליאם מבורך. רוני קנדל. ארנון  ולדימיר יבורסקי.אמיר. אילן 

           יצחק קורח. משה שורר. אלעד ביטון. מוחמד חיידרי.  משה שורר. יפרח. נעמה רבאח. יוסף 

אלון אספין. רונן מימון. סיגל שוחט.  גבי סויסה. סיגל דבוש.  . ארז מימון. שוקי שלנגר. חיים זפרני

                   דוד בטיטו, שלמה פלדמן. יזהר כוכבי. יפתח לוי. אלכס זוזולוביץ. גל לוי. דוד שניידרמן. 

                   מור. גיא כהן. רענן הרשקוביץ.בתיה פחימה. יהודה דבוש. נחום גריידי. טארק ג'ברין. אלי 

                          רמי ינקלוביץ.   חיים ביליה. איברהים סאלם. דוד רפאל. גולן לוי. אבי זריהן. דוד מזרחי.

חובב כספי. אליהו רבינוב. יונתן יוני.   דב זליקוביץ. מיכאל אטיאס. שמעון בן חמו. אוהד מנחם.

               שמוליק פרל.  ם חזס.. ניסיבוריס אלטושר  שי אוחנה.דניאל שוב. אסף חרנס.  באסם מחאז'נה.

דוד תורן ערן קרבר.   טל ויגדור. אריה טננבאום. דני ציון. שי קשוב. גבי הלברשטיין. אשרף מחמיד. 

משה אקסול.    אבי צור.אלכס פריאב. ברוך שטיין. שי אוחנה. דב בר אילן. ירון אלקלעי. דותן אפרתי. 

                      חיים ביליה. צביקה ידור.  איציק איתמר בן חורין. נחמן כהן. לונגו, זאב ינובסקי.  ארוד ברנע.

המשתתפים בפורומים  רבים    מאות ממוניםל איציק ארי ושאלתיאל צברי. יניב דהאן. אזרד אלי.  

ראקציה וסולידריות מעוררת השראה.                                                                                 טבאינבשיתוף,  העושים מלאכת קודש

                                                                                               ,  קצרה ידי מלהכיל את יקירי הארגון

המרצים המצוינים  גם כמו , והם ראויים להערכה רבה   ולא הוזכרשרבים ם מחברות וחברי מחילה 

                                               .                                                                     ברחבי הארץבמכללות  

 נמשיך יחד בבית החם הזה. 

 

   המוסד לבטיחות                                                                                                                

ניידות של המוסד לבטיחות  תודה למנהלים, לסגניהם, למדריכים, למזכירות, לצוותים, למדריכי ה

   .אבי סייגמהצפון, לסגן סמי סעדי ל לגבי סיקסיק מהדרום,  מרכז ,מהשלומי אלוני לוגהות, 

 

תודה ל                                                                                                                       

                                                                                                            בוני הארץהתאחדות 

ובן,                                                                                       ליו"ר מטה הבטיחות בארגון אייל בן רא

                                                                     למתי חביבי.                                                                      

לגב' לחמוטל בן יעקב,                                                                                                          

                                                                            לאמנון שינדלר יו"ר וועד הפעולה של מנהלי העבודה.

לחבר הכנסת לשעבר אינג' עבדל חכים חאג' יחיא לשעבר.                                                                    תודה 

                                                                                                                               לסייע. על מנת חבר וועדת המשנה לעבודה שפעל למעל הבטיחות ללא לאות ועשה ככל יכולתו 
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.                                                                       תודה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר

ענות לשיחות הטלפון, ההכוונה והנכונות לבחון את נושא תביעות השיבות, תודה גם לצוות  על ההי

 ון יצחק הכהן. ר הארגהיועצים המשפטיים עמם דנו בנושא יחד עם יו"

             תודה ליועץ ראש הממשלה                                                                                               

 על התגובה המהירה למכתבי ועל ההזדהות עם ממוני הבטיחות בשליחותם. 

                                                                                                                   תודה למשטרת ישראל

 על המשוב המעודד בעניין המעצרים.  433לשר, למפכ"ל ולמפקד 

                                                                                                                     תודה רבה

למנכ"ל קרן מנוף מיסודו של המוסד לביטוח לאומי מר שגב קיים,                                                    

  קיומו ואיתנותו של ארגון הממונים תידו מושטת תמיד למען הארגון ורואה עין בעין את חשיבו 

                                                                                                                               היחידי במדינה.

                                                                                                                              תודה רבה

                                      מר חזי שוורצמן. - על העבודההראשי הבטיחות, המפקח  אש מנהללר

                                                      אל מול עשרות אלפי נותני שרות, ובעיסוקו בפעילותו שלמרות העומס הרב  

ו                       מר חזי מוצא תמיד זמן להשיב, לענות לשאלות בפורומים של הקבוצות שלנו והדבר לכשעצמ 

                                                                                                                                         תקדים. חסר

                                                                                              תודה לסגן מפע"ר מר אריק שמילוביץ. 

                                                                                     הגב' סימה שחר.    תודה לרכזת הרישוי 

       תודה לאריק טייב.                                                                                                             

                                                                                                                  תודה לגב' סיגל יגל.

       תודה למפקח פנחס ברי.                                                                                                         

                                                                                                              .תודה לכל הצוותים בפיקוח על העבודה

 יישר כוח. 

קיומם של הממונים, קרוב  מכיוון שאילולא   ,בשליחות שלנו יש משהו שהוא מעבר לכל מחשבה

 בכל הנוגע לתאונות עבודה.  ייתה מוצאת את עצמה בתסריט בלהותודאי  שהמדינה ה לו

כל שערי השמים, הדלתות והחלונות   כאשר אדם חי את חייו עם תודה והודאה מלאה בהכרת הטוב

, כך ששום דבר לא יחסום  נפתחים לפניו, אפילו מלאך נשלח למטה לבקוע את כל החומות והקירות

 אפילו מילה אחת מהתודות והכרת הטוב לבורא עולם.                                            

מהר מאוד הגיעו  BIG BANG -שהאמינו במפץ הגדול ה  אגב: אפילו האתאיסטים והאגוסטיקנים 

 למסקנה כי יש קפטן מעל הגשר. 

                                                                                                                        חברות וחברים

                                                                     .  6. 5. 4. 3. 2.  1 ות ארגון הממונים שבקבוצ   שלנו אין חולק כי הפורומים

                                                                                                 ולות של החברים לדרך:וכן הקבוצות הגד 

                                                                                                          וםהדרהמרכז וקבוצותיו של דן כראדי מ *

                                                                                                                                                                                                     מכל הארץ.    מב"ט -  של מתי חביבי מבט יוקבוצת *

                                                                                     מהמרכז.  safety team  -של גרגורי רבינוביץ    קבוצותיו*

                                                                מכל הארץ.    Telegram    -ב  קבוצות של שרון הרמן*

 סולידריות מעוררת השראה. בו  מהווים רוב מוחלט של ממוני הבטיחות המשתתפים באינטראקציה
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,     תחיוניים לממונה הבטיחו הלהעביר באמצעותה את המסרים  לנו  ת ואפשרתודות לבמות המ 

  בשרשרת שלדי עדכני ואמין מימענה  המכוונת והמספקת ורת המידיתהפכו לדבר החם בתקששו

 . שנים קודם שלא הייתה כמותה  חברים,אחוות 

                                                   תמורת פעילותנו, אנו זוכים לשכר הגבוה ביותר במדינה והוא:

 . מכם ממונות וממוני בטיחותרגון והאהבה יהפ

 . אחד מאתנו מקום להתנדבות בארגון הממוניםיש לכל 

זאת  ו יים ומתוך גישה של אחריות חברתית"התנדבות פירושה לבחור לפעול מתוך הכרה בצורך ק

                                         ללא ציפייה לתגמול כלכלי, עשייה שהיא מעבר לחובותיו הבסיסיות של אדם"
 .(1990נויס -סוזן אליס ו)

לכם ממונות וממוני בטיחות שבחרתם מקצוע הדורש הקרבה ומסירות מאין כמוה,                    תודה

   .כלל הציבורצד והדבר ראוי להכרה והערכה רבה מ 

עובדים,                       נוכחותנו מקרוב ומרחוק הינה ההשראה והביטחון הטוב ביותר שאנו מקרינים ל

                                                                         .  ומכבדים את תרבות החוקדיים  ממושמעים  ל העובדים לא כ  כאשר גם 

א. לפרנסה  ב. להגנה על עצמו.                                                      העובד מגיע לעבודה ומצפה 

  ,                  פוייםק החוסך ממון רב מנזקים בלתי צלמען המעסיו למענואנו על המשמר  –סעיף ב  ב

.                                             ממונה הבטיחות חוסך עבורו בתצפית, במניעה ובבלימה של תאונות עבודה

                                 .                                                            פרנסתו של ממונה בטיחותמכאן נגזרת 

הקנסות שהיו  מניעת ממוני בטיחות מתפרנסים מהחלק של מניעת הנזקים ופואנטה:  -לחידוד ה 

מאוזלת  הן מאי ציות לחוק בהיבט הפלילי והן מתביעות אזרחיות כתוצאה  ,למעסיקעלולות להיגרם  

   . של המעסיק ויד, הזנחה  או מאי תשומת לב

אינם  שעות הייעול ומילוי תפקידים נוספים המוטלים על הממונה על ידי המעסיק אין חולק כי הצ

נגזר  כאמור, ממנו לארגון,  בהכרח קשורים למקצוע מבוצעים על ידינו ומשיגים חסכון כספי רב  

 שכרו של ממונה הבטיחות. 

 ולארגון. " למפעל דן חסכן" הוא גם " השומר אחי אנוכיממונה בטיחות אינו רק "

                                                                                                                     על הזמן שהקדשתם. עמיתותיי ועמיתיי הנכבדים תודה 
                                                                      זה נפלא.,  כולנו נתרגש ,אנחנו ניפגש ,קיץה אולי 

חיידק כדי  יביאו סוף ל שרוחות המערב נבקשאז  ,ואם תגיע השעה נמחה את הדמעה ,אולי עוד קיץ 

 ותקווה גדולה.  ליבנו הקלהשיחד נזרום ונגרום ל

                                                                תודה לבורא עולם על הזמנים הקשים, כי הם מאפשרים לי באמת להעריך את הזמנים הטובים.                                              

 כל שנבקש לו יהי. אמן.

                                                                                     בברכת שבתות וחגים שמחים לכל העמים. 

                                                                            תקווה לימים שעוד נכונו לנו.          ו בשורות טובות 

 ברגשי כבוד.                                                        

                                                      .ממונה בטיחות – יעקב עזרא                                                               

.                                              חבר הנהלת ארגון הממונים                      .                                              

                                                                                                                              רגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל.                   בשם א                      .                                              

 


