
 

 ! נתת  אתה                                                  

                                                                                                                                                                                                                             

 ! ? אתה אשם –השחיקה בשכר הממונים על הבטיחות     

                                                                                                                                                                          כמה אתה מרוויח ! כמה אתה צריך להרוויח ? 

                                                                                                                 אל תיתן שיעליבו אותך בתמחור בזוי והזוי.  

                                                                                                                                                                                               ולא בכל מחיר. מעליבלא צריך אומץ לומר לא, לא במחיר 

                           !  אל תהפוך את עצמך ללוזר.                                                                                                    חבר אל תשכח, המעמד מחייב

 .אחריות כבדה מנשוא, זכור : על ראשך  תך שם, אם תעמוד על עקרונות ולא תכנעלא יקבלו אותך פה, יקבלו או

ארגון הממונים על הבטיחות עורך בקר שכר ממוני הבטיחות בעבודה וזאת מתוך כוונה לבחון את הסיבות לתמחור 

                                                                                   המדינה. די על י בנאמנות לבעלי השכלה טכנית ואקדמית גבוה שהופקד  הנמוך הגורם זילות המקצוע הסטטוטורי

והבלתי צפויות  לבחון את השכר הראוי לממונים תוך היבט בהוצאות השוטפות הקבועות, המרובותשלנו היא המטרה 

                                                                                                                                                                    כגון: 

                                                                                                                                                                                                             ???  ... האדישות, הזלזול וההזנחה של המדינה כלפי שליחיה. ביטוח אחריות מקצועית

  ,מוטוריזציהבעיקר ו ויות אחרותעבור ההכשרות, נסיעות ועלאבודים קורסים, השתלמויות וימי כשירות, ימי חופש 

ְבלּול ּפּוטו דִּ                                                                                                                                           אין כל תשלום. ש, חששות ומורך לב,. לגבם מערכת העצבים רִּ

הבטיחות רואה בממונה הבטיחות מהתפקידים הבכירים במשק הישראלי ובצניעות, מעמדו שווה ארגון הממונים על 

     למנהל פרויקט, למנהל מחלקה בבית חולים ולמשרות בכירים אחרות. ערך



 

                                                                                                                                                                                                                

                    הנכונה. חברות שונות העריכו את שכר הממונה על פי פרמטרים שונים שלא בהכרח משקפים את המציאות

את התוצאה  את הפערים בשכר, לקבל מידע ולהפיק ארגון הממונים מבקש לבצע מחקר מדגמי על מנת לאבחן

                                                                                                                                                                                                         שמסקנותיה הנכונות יפורסמו לאחר המחקר. הרצויה, 

ראוי לציין כי קיימים פערים מסוימים בין שכר ממונה בטיחות זוטר, ממונה בטיחות בכיר/וותיק, פערים בין ספקי 

 בתעשייה, ברשויות ובארגונים אחרים.  השרות בבנייה, 

 חברים נכבדים, 

כך שנצליח לקבל  הנכם מוזמנים לשלוח אלינו חשבוניות ותלושי שכר בעילום שם, ללא כותרות או/ו כל סימן זיהוי, 

                                                                                            תמונה ברורה של מחירון מציאותי ומדויק ככל שניתן.

 . במעמדו וכבודו ראוי לגמול הולם  "קדושת החיים"  תפקיד הממונה על העוסק ב

למסמך זה אין כל כוונה לרמוז או/ו להשפיע או/ו לכוון או כל העולה על הדעת, כי בכוונת המסמך    הבהרה : 

סות או להתאגדות של ספקי שרות, על מנת להגדיל רווחים או לייצר רווחים תוך יצירת שוק מלאכותי ולמקסם הכנ

                                                                                                                                        מונופוליזם חלילה. 

ות זהירלמעסיקנו, עלינו לנקוט ב שמא עוד נשלם עבור השרות שאנו מספקים ,המסר חד וחלק, אל תפרצו את הסכר

נזהרו חכמים בעניין ביושו של ה"אחר", המך והדך, והמוגבל, המצוי ממילא פעמים רבות בשולי כפי שנזהרו מיוחדת 

 ) היכנסו לאתר הארגון והצביעו ל עצומה (.מבלי שירצה וזאת מאי רצון הגורמים האחראים לטפל בבעיותיו. החברה

 שליחי החיים, בהצלחה ל                                          

                                                                                                                                  לא רק בלב, אתם הלב.  םאתחברות וחברים,                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                         יעקב עזרא..                                                                               

                                                       ) ע.ר. ( יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות וגיהות בישראל     .                                                                          


