
                                                                          

 .המשאב האנושי שמדינת ישראל התברכה בו                                       

נדרש להכיר ולהוקיר את , ארגון המקבל בשעריו את ממוני הבטיחותיש דברים בחיים שאתם חייבים לדעת, 

במצבי קיצון הכבדה המונחת על כתפיו אחריות הנוטל על עצמו משאות כבדים תוך מימוש שהוא  על כך פועלו

                   הכרוכים בתהליך קבלת החלטות הרות גורל.                                                                                        

                                          ,משאב אנושי זה שהחברה הישראלית התברכה בוהממונה על הבטיחות בעבודה הוא 

                         שאב הנמצא במחסור בכלכלה העולמית, ואם נוציא את המודל הזה מהכלכלה, הוא בדיוק המ

 אבד את משמעותה.                  עלולה להחברה הישראלית 

אם בהם פוסעים העובדים בין  ,את גיבורי האחריות מבין שבילי האשמטשטשות  יימותהעבודה הקתאונות 

 תעלומתם. מבחירתם או מסיבות שטרם פוצחה

קיימת סתירה מוחלטת בין ההשקעה בבטיחות לבין צמצום שכיחות התאונות מחייב התייעלות, מכיוון ש

                  מדיניות בלימת התאונות.                                                                                                 הצורך בהשגת יעדי 

                מפלס הזעזוע ילך וירד.                                                                     -ככל שיהיו יותר תאונות עבודה 

על החברה בישראל  לעבור מאזורי הנוחות חמורי הסבר ואנרגיות שליליות לאזורי ההקרבה כמסבירי פנים 

 לממונה הבטיחות בעבודה.

                               תוך גילוי תכונות פורצות גבולות. ,מחבר ויוצר לכידות חברתית גבוההממונה על הבטיחות מאחד, 

לרמת  תהליך שינחה התנהגות העובד ממצב של שוליה מתלמד  צריך לימוד מתוכנן להבנותידו מתפק

                                                                                                                                                   ע המיומן.המבצ

                              ,בות לשמירה על הגורם האנושי בעבודהמחוימתוך  ,ת וההזדהותהממונה מחזק את הזהו

שומר שישגיח  -לאין חברה שלא תשאף כי  ערכי הכלכלה,תרומה לערכיה וליומה של מדינה והמהווה תנאי לק

                                                                                    על עובדי ארצו.                                                                  

ישית בעבודה ביטחונו ובטיחותו הא התמריץ הגדול ביותר שעובד יכול לקבל בעבודתו פרט לכסף הוא הישג

ואת הביטחון בבטיחות מספק לו ממונה הבטיחות.                                                                                   

ממונה הבטיחות נשמר שלא לחתור  תחת היסוד של הנאמנות והאמינות בקונפליקט שיש בתפקידו, 

  בשליחותו ובפרנסתו.

כי אין ביכולתנו לשנות את שהמדינה תגן עלינו,  בשביל העובדים, כמיהתנו היא כאן  -חות אנחנו ממוני הבטי

                                                        האופן ואת התוצאה בה מסתיימים דברים העשויים להשפיע על חיינו.                          

לעובד ולבעל המלאכה.                                                                          ההשראה ממונה יציב ובטוח הוא מקדם 

                              רמת הסיכון ואי הוודאות תקטן.                                                                                     ככל שרמת הביטחון האישי של הממונה על הבטיחות תגדל, 

                                             אסור שנשמיט את היסודות עליהם אנו יושבים.                                                                                     

הגיע העת להתאחד בבית אחד גדול פחד כי בואו נתחיל מחדש, כולנו, נכתוב יחד סיפור של תקווה, לא של 

 1965הממונים על הבטיחות מאז ארגון  .ויציב

 לחברי הארגון. באהבהמוגש 

 שלכם,                                                                                           

                                              יעקב עזרא.                                                                                                

 ון הממונים על הבטיחות.                                                                                               יו"ר ארג

 

 

 



 

 

 

                                              ארגון הממונים על הבטיחות וגהות בישראל הוא הרשמי והיציג במדינת ישראל נוסד  

                                                                                          לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.                           והשיכון ביוזמתו של שר העבודה   1965  *בשנת   

                                                                     580049518הארגון נרשם כעמותה שמס'     1990בשנת     *

על מוסדות נוגעים בדבר  ( 202הן, פרסם הודעה )עמ' שר בעבודה והרווחה רענן כ   2000.15.11בתאריך  *

                           המוסד לביטוח לאומי.   מכון התקנים הישראלי.     " ארגון הממונים על הבטיחות "  בהם נכלל   

(.                                                                                        1מס'  ) מצ"ב מסמך האוניברסיטה העברית ואוני' ת"א.         חברת החשמל. 

יו"ר הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות מכתב תודה לארגון  –שלח מר אודי אדם  26.03.1012בתאריך  

                                                                                                                              ( .  2מס'  הממונים.  ) מצ"ב מסמך

בעניין הקפאת פעילותם של ממוני הבטיחות תקדים באמצעות היועמ"ש יצר הארגון     08.01.2017בתאריך 

ם ומאז ועד היו הוראת שעה ממשטרת ישראלמשטרת ישראל הגיבה לארגון ב "אירועים המוניים"  -ב

                                                                                                                                     ( 3) מצ"ב מסמך מס'  פרנסתם של ממונים רבים העוסקים בתחום לא נפגעה. 

                המשפטים.משרד  -רשם העמותות ול תקין" מ"אישור ניהקיבל ארגון הממונים על הבטיחות   2020/1 יםבשנ*

יריית הפתיחה ל "עצומה" שתאיר את עיניי הציבור למחדלים הנוגעים לממונים בתפקידם.                  2021*בשנת    

די בתחילת שנה זו יו"ר ארגון הממונים והנהלתו מקבלים לידיהם  ארגון בטיחות מוביל ובלע   2021*בשנת    

והופכים אותו למפלצת בטיחות ציבורית, המשפיעה על אורחות חייהם של מרבית הממונים במדינה.                            

 בקרוב. 9001תקן  –הנהלת הארגון עומלת על אישור ניהול האיכות ממכון התקנים  2021*בשנת 

ימי עיון חינם... פרס למצטייני בטיחות מה יש עוד על המדף: כרטיס חבר מהודר... סמינרים... כנסים... 

                   האוסקר של הבטיחות,   " פרס יוספטל "... קו פתוח... תמיכה מקצועית ומשפטית.                                                     

ופת הקורונה ונמשיך *אינטראקציה סולידרית וחברתית בין כל חברי הארגון ומה לא... היינו אתכם בכל תק

                                       בכל תקופה אפשרית.                                                                                                            

הגדולות במדינה, אמצעי התקשורת לממונים הגדול ביותר, שיתופי פעולה עם מרבית המכללות *לארגון 

שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי לבטיחות באש, עם מוסדות ציבור ושלטון, אתר בטיחות שבו השתתפו 

 למעלה  ממאה אלף גולשים, וזוהי רק התחלת המהפכה שתציב את ממונה הבטיחות במקום הראוי לו.  

חנית בחזית המלחמה בתאונות הארגון שם לו למטרה לעצב ולמצב ולתמוך בממוני הבטיחות שהם: חוד ה

 עבודה הנושאים על גם נשק ללא תחמושת.

                                         חברות וחברים,                                                                                                                

של התכתבויות בין הנהלת הארגון לממונה על שוק ההון  אחריות מקצועית , להטעניין ביטוח לא שכחנו את *

    לחברת הביטוח הפניקס והאחרות ולכל מאן דהוא.                                                                                   

מול המחלקה המשפטית על מנת לבלום אל תשכחו, שנסענו למשרדי המוסד לביטוח לאומי וניהלנו מאבק *

                                                                                                       את תביעות השיבוב, ברוך השם יש קצת שקט. 

נהל הבטיחות ראש מי –* אנו חייבים תודה למנכ"ל המ.ל.ל מר מאיר שפיגלר ולתמיכתו של מר חזי שוורצמן 

                                                                                                                           והמפע"ר.                                                                                                                     

להלן :                    בתחום הבטיחות לאחרים, נחרצות לרעיון מעמד חדש  התנגד* תזכרו שהנהלת ארגון הממונים 

                                                                                                          (. נהל הבטיחותתודה לזרוע העבודה במילעדית לממוני הבטיחות. )נזקף ב מעמד זה  " מורשה בטיחות"

                                         אתם לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו.                                                                                            ידינו עוד נטויות לעשייה ברוכה כי 

                         רחובות.                                         מרכז גישות,   2רחוב הכישור   -גון: משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה מרכז האר

                                                                             צטדיון הכדורגל נתניה. יהבנייה הישראלי, א מרכז –סניף מרכז צפון 

-052  נייד :  052-4172333:  נייד 052-5894333נייד  153-8-8599303פקס'  08-8599301/2 טל:  

 http://www.memunim.org.ilאתר הארגון                memunim@netvision.net.ilדוא"ל    6181606

mailto:memunim@netvision.net.il


 

 

 



 



 

 ליידע אתכם. ,יציג ומסודר מתנדבים, ארגוןכהנהלת חובתנו  -תודה שהקדשתם מזמנכם חברות וחברים,             


