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 ממונות וממונים נכבדים,

 שלום רב.

 ? מאז  השתנה  מהו לאן....מעמדנו : הנדון

וזאת                  יועץ סגן שרת הכלכלה התקשר ליו"ר ארגון הממונים ויזם פגישה עם סגן השרה לאחרונה            

                                                                                    ון הממונים על הבטיחות הגדול במדינה.ארגוף הפעולה בין משרדו ובין אפשרויות שיתעל מנת לבחון 

נפגשה עם סגן שרת הכלכלה במשרדיו שבירושלים, מהתרשמותם של  הנהלת ארגון הממוניםמשלחת מנציגי 

נושאים ממונים רבים" וכי כלל הטענות, הבה צועדים החשוכה  יש אור בקצה המנהרה"החברים, נראה כי 

 ולקונות שהועלו על ידי חברי ההנהלה ויועציה בפני סגן השר יטופלו בהקדם האפשרי.

בכך שלא הפסיק  לישיבה זו והוכיח מודל ערכישהוקצה לזמן סגן השר הקדיש לחברות ולחברי ההנהלה, מעבר 

                                                             את הדיון הממושך על אף ששגריר מחו"ל, נאלץ להמתין זמן רב לפגישה עמו.             

בסיכום הישיבה מסר סגן השר כי יקים "פורום"  ובו ישתף את נציגיו הבכירים של הארגון וזאת מתוך מטרה 

 לשפר את תנאי פעילותם של הממונים על הבטיחות.הבטיחות למחוזות טובים יותר וכן מטרות לקדם את 

 

 :ה אופטימית זו נכתב המסמך הבאקודם לפגיש

והוא התמיכה  המעט שעוד אפשראך לא עושים מספיק מ , מפנימים,מביניםתיקת הכבשים, שומעים, שכאנו  .1

 . בהצבעה על "העצומה"
 

.                                                           אין אנו יכולים לאחוז בחבל בשני ראשיו שתחילתו על סף תהום וסופו תחתית התהום .2

                                 נתאחד,ל ממונים רבים בארגון וכל עוד לא נגביה את מטרותינו בהשלמת החברות והתאגדות ש

  .ללכת לאיבוד כמו...זה ולחוד אנחנו עלולים להישאר 
 

 

                                                     הכותרת: 28עמוד   04.07.2018מתאריך , כלכליסטחרונה קראתי כתבה בעיתון לא .3

 ... ... בית משפט קיבל טענת  ,יפצו הרוג.." "יועצי בטיחות
 

                         או טייקונים, אנחנו לא מניפולטורים,  אין אנו בעלי הון, מחזיקים, תופסים, יזמים, קבלנים, מנהלי עבודה .4

לא קומבינטורים שיש בכוחם למנף מטרות בקריצה, אנחנו פשוטים וצנועים, באנו לתפקיד הכי חשוב בחיים 

 שמילות המפתח הם שליחות ומסירות.

 

המקצועית זרוע באופן בו אנו ממלאי שליחות מקצועית בתפקיד אנושי כו ובתפקיד יחיד מסוגו בעולם בהגדרתאנו  .5

                              של מנהל הבטיחות.                                                                                                             

לא עבודה שלא באשמתנו, מתאונות מפני כתבי אישום ותביעות הנגרמות כתוצאה דגל לחסינותנו   ראוי שנניף

.                                                                                                         אפילו לא בצחוק אל תהומות חייו, דחפנו עובד

מוסד לבטיחות כדוגמת החסינות הקיימת לנאמני בטיחות, לחסינות יבת לספק לממוני הבטיחות כן המדינה מחו

 .ודהלמפקחי העבו



 

 

    

                                                                                                                                 .שיש, הפוליסה כבדה מנשוא לא לכולם יש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, לאלה .6

                                         אליו ניקלע ומהם העלויות שיושתו עלינו ?   ביטוחי, מה משקלה של הפוליסה בעת אירוע 

שנזדקק לה בעת התקפה עלינו ?                                                                         המעטפתבאמת האם זו 

                            או ענבל או כדוגמת הפול או אבנר מערכתית לממונים מדוע המדינה אינה דואגת לפוליסת ביטוח 

                                                                                                           ? לביטוח לאומי או האוצרהמוסד  באמצעותהבריטית, לוידס חב' 

  בלתי צפויים ?  מי יעמוד לצדנו ברגעים 

 

   בוגר אחראי שייקח לידיים את עניין ביטוח אחריות מקצועית  לממוני הבטיחות. -מה חסר לנו  .7
 

                                                               

                                יועצים למוסדות חינוך:                                                                                                         .8

                                                                                                     ?  באופן בלעדי ע"י גוף אחד ות חינוך, מתקני משחקים וצעצועים מה הקטע של הכשרת יועצי בטיחות למוסד

 הארץ ? בכל קצוותלמה לא להכשיר  מה יש שם שאין לאחרים ?
 

                                        ימי עיון:                                                                                                                     .9

 יאלי ?!נגמרת, אפשר שמספר הימים יוקטנו באופן דיפרנצעוד כמה ימי עיון נשארו כדי לסיים את הסאגה הבלתי 

 התכנית ? מימי עיון בסיורים מפעליים ? גם זה עלול לרדת 
 

 

                                     תי משפט:                                                                                                             ב .10

                                       , ללא בר קוד.                                       באירוע תאונהאת ממוני הבטיחות  מקטלגים

 נדרש להניף את דגל תפקיד הממונים למערכת המשפט.

 

                                חסינות:                                                                                                                       .11

ואפילו לנאמני בטיחות, הרי אנחנו ממוני  חסינות כפי שיש למוסד לבטיחות ולמפקחיםוהגנה הממונים זקוקים ל

 הבטיחות באותו צד. 
 

 

                                                    אז מי אשם ?                                                                                                                   .12

ו הבעל, חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי . התופש א222תקנות  

פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין 

ניעת נקט אמצעים סבירים למכאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ו

 .העבירה

 

                            האם נחשפנו ?                                                                                                                  .13

             פוטנציאל הממון או תפסו   !נדלקו עלינו ?מה קרה ? המשפט ?  למה ממונים נחשפים לפתחם של בתי

 פראיירים ?!
 

 

                              עורך דין צמוד:                                                                                                            .14

                                                                                                                  א: יהסיטואציה לממוני הבטיחות ה

 תביעה ? מה של תחת איו לשאת על כתפיו אתהאם כל ממונה בטיחות צריך להסתובב עם עורך דין ו
 



 

    

 

                      ש. ג. חדש  בנוף ארצנו, כנראה שהאתיקה השתנתה והחברה מחפשת  נצפהבעבר הרחוק הנושא לא  .15

 את המגמה, מצבנו המקצועי, הכלכלי והחברתי עלול להיפגע.בלום את הסחף או לנזדרז  שנהסס ולאוככל 

 

                                        וועדת אתיקה:                                                                                                                 .16

ולגיהות במטרה להציב ולמוסד לבטיחות למינהל הבטיחות ונים, וועדת אתיקה משותפת לארגון הממממליץ על 

 ים מבקשספציפי זה או אחר והם מגבלות למעסיקים שנפשם לא חפצה יותר בממונה בטיחות גבולות ו

                              וח אותו לחל"ת ללא תאום עם המפקח,                                                                 , לשללשחררו/לפטרו

בוועדת נסיבותיו וסיבותיו המעסיק יידרש לבירור וועדת האתיקה תעמוד לימינו של הממונה ועד לבירור, לעומתו 

 .קהאתי

 

                                                                                                                                                       ?מה מסוכן   .17

רת יגזעל שולחנו מונחת מערכת המשפט, המחוקק ש והיאוני יש משהו הרבה יותר מסוכן עבורנו והרבה יותר עקר

 ואף לא הבין או לא מכיר מספיק את שליחיו.                                                                         לא התעשת , עדיין הסיכונים

   .                                                               יפנימו כי תפקידנו מבוסס על אמינות ונאמנות לתפקידוראוי כי אלה  

 , והצנחנים ימשיכו לצנוח אל מותם.נמשיך לנאום על במות ישראל ללא כלים מתאימים

 

                                         אמנת הממונים:                                                                                                       .18

 היו"ר כ " מסר " השליחים בפעילות שרבים מאזרחי  המדינה אינם מודעים לשליחות זו.האמנה:  נכתבה על ידי 

: או סמל שיאחד את שליחותנו כדוגמתמעולם לא הייתה לממוני הבטיחות במדינת ישראל אמנה או שבועה 

חוקרי , משטרההמדענים, עורכי דין, אמנת ה או הצבא בחזית ובעורף אמנת  ,שבועת היפוקרטס של הרופאים

                                                                      , מוסדות ועוד.ם ופסיכולוגים, מהנדסים, ארגוניםמשטרה, פסיכיאטרי

ושמירה על חיים, ולו  הד על הפעילות הנעלה של הצלמצאתי לנכון להירתם למשימה ולחבר אמנת ממונים שתעי

כי אם מעצם נוכחותנו בשטח, היא לכאורה  , יועץ למחזיק בכותרתם ים עלינו ותפקידים המוטל 19רק בגלל 

שתעטוף אותנו ברגע של סטייה מטרייה הפלטפורמה עליה מתבססת ההרתעה וההתרעה ולמרות זאת אין כל 

                                                                  מנורמות התנהגות מקובלת כפי שמפרשי המשפט דורשים.

                מי אנחנו ?                                                                                                                   כדאי לדעת ולציבור הרחב ציבור החפץ בשרותנו לוהעברת מסר  ופלטפורמהבסיס " היא האמנה"

 מה אנחנו עושים בשביל המדינה ?   

                                                                                       

                                 איחוד כוחות:                                                                                                         .19

מבלי לתת סיכוי   ,נצליח לדרוש משולחנו את דרישות החסינות לרומם ולייצב את מעמדנו וביטחוננוהתאגדות ב

                                                                                                                        ו בפוטנציאל לחשד כלשהו ברשלנות.בחשד  א להטחה
 

 ,וביטחוננו הלגיטימישיג את המטרות שיבטיחו את בטיחותנו כך נשפיע על הגורמים אליהם אנו כפופים כדי לה

 עושים זאת לאחרים בכל רגע מחיינו.כפי שאנחנו 

 

"העצומה"  קלף חשוב במשחק הדיפלומטי, צריך רק לנחות על המקלדת ולהצביע באתר ארגון הממונים על  .20

  הצביעו.)רובם עצמאיים( שהביעו תמיכתם ו חבריכם מ   671 ולהצטרף אל  הבטיחות, 

 וביחד ננצח. ,  הצביעו מקווה שתתנו יד                                                    

                      ממונה בטיחות. –יעקב עזרא                                                                               

 והנהלתו יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות                                                                                               



 

    

 

                                                               .הרשמי והיציג בישראלהארגון הינו ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות, *
 
 ביוזמתו של שר העבודה לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.     5691 -נוסד  ב *
 

                                                                         159946155עמותה שמס' הארגון נרשם כ  1990   *בשנת
 

                                     אודות(  202עמ'  עבודה והרווחה רענן כהן, פרסם הודעה  )השר    15.11.2000ך  *בתארי
  ,"המוסד לביטוח לאומי"  יחד עם    "ארגון הממונים על הבטיחות"  בהם נכלל:  מוסדות נוגעים בדבר

                                                                                                      ."מכון התקנים הישראלי"  ,אביב"-"אוניברסיטת תל ,העברית" "חברת החשמל"   "האוניברסיטה
 
                                                     "אישור ניהול תקין"לארגון הממונים על הבטיחות      2020/1  שנתמ*

                                                                                                                                                     .  העמותות משרד המשפטיםרשם מאת 
 
   ,לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל   2021שנת ב . 6995תקן ישראלי    *

   .מאת מכון התקנים הישראלי,  ניהול האיכות בקרה ובביקורת התנהלות הארגון אישור
 

 ואת הקוד האתי ) ראה באתר הארגון (. אמנת ממוני הבטיחותחיבר יו"ר הארגון הנוכחי את  2012*בשנת 
 
  2022יוענק בסוף שנת  למצטיינים בבטיחות  פרס יוספטל* 
 

 
 
 

 5691בישראל מאז  תיהוארגון הממונים על הבטיחות והג
 
 

 
                                   רחובות.     2רחוב הכישור   -ראשיים, הלשכה והמכללה   משרדים : הארגון טהמ

 052-4132333     052-5294333    052-4933111   02-2599301/2טל:  
memunim@netvision.net.ilhttp://www.memunim.org.il                                                         
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