
                                               

 בעבודה                                         בטיחות ממוני אמנת                   
ליָאנּו נ  . א ּדֹו שֶׁ ים ְלצ  ְצוַ ְוַהּמּוָסר  קֹוַהח   ָצב  יחּותוְבמ  יָנה, ַהנְ  ,ָהָרצֹון ,ַהַהְקָרָבה, ת ַהְשל  ירֹותת  , ַהְּמס 

ּיּום ד ְוַהק  סֶׁ ּונּוי יַסְמכּות ַהּמ  ּובְ  ַהחֶׁ ְבָר ַהּמֻּ וַח חֶׁ כ  יָטל ָעֵלינּו מ  יחו, ת  י ק  ְלטֹונ  יס  ,ְוש  ַמֲעָמֵדנּו ַעל ָבס 

יָקֵתנּו  י ְוז  ְקצֹוע  קָ לָ ַהּמ  י  ת  ית האֶׁ ְקצֹוע  ר ַהמ  ת  נֹוֲעָדה ֲאשֶׁ יאּותְלַשֵּמר אֶׁ ים  ְבר  ים ְוָהעֹוְסק  ָהעֹוְבד 

ת  יַע אֶׁ ְמָלאָכה ּוְלַהְטב  נּוב  ֹוָתמֶׁ יָשה ח  יר  ַבְּדר  ָכל  ְלַסֵלקּוְלָהס  ים מ  ְכשֹול  ְינּומ  ֹותֶׁ ם ַרף ְלַיישֵ ּו ּמֹוֲשב 

ְתַנֲהגּות ְראּוָיה ְוָסף ְדַרְשתָ  ה  ְתַנֲהגּות נ  י  ה  ֹוקַעל פ                                                                          .ח 

ְשַמְר  ם" "ְונ  ד ְלַנְפשֹוֵתיכֶׁ ם ְמא  וְזַכר  תֶׁ ים ּד' ָטו'.  מֻּ ים 5)ְּדָבר                                                                                                                                                           (.  בָתָנ"ְך ְפָעמ 

כ  . ב ה מּו " ַח ֱהיֹוֵתנּו ומ  יחּות ְרשֶׁ ים ַעל ַעְצֵמנּו  ָאנּו  "  ְבט  ְגָבלֹותּוחְמַקְבל  ים ּומ  ּיּות ך ֹות ק  צ 

ֹוק ְקרֹונֹותּוְלהַ  ַווֵּדאלְ , ְלַשֵפר, ְלַתֵעל, ְלַקֵּדםְמָנת  ַעל ,ַלח  ים ְועֶׁ יף ְכָלל  יחּות  ְכפ  י פּודֶׁ ְבט  ַתְרבּות ּוסֶׁ

ת בַ  לֶׁ בֶׁ ְתַנֲהגּות ְמקֻּ ְפקּוד ֵער,ה  יר, ת  יב ָזה  יוְ  ַיצ  ּיּוב  ְכֵדי  ח  ְמַעט ְתאּוָנהב  כ  יָּמַנע מ  ְמנֹוע ְלה   ּול 

ּיוָאקֻּ ְתאּונֹות ֲעבֹוָדה  ְקצֹועַ  תָמֲחלֹוּוות ט  ּיֹות מ   .ְכרֹונ 
י בְ ָאנּו . ג ּיּונ  ְבָרהעֹוֵרק ח  יָטת , ְרָקמֹות ַהחֶׁ יםמּואֹוטֹור  יחּות ָבֲעבֹוָדהושֹוְמֵרי  ְמח  ים ַעל מּו, ַהַסף ַבְבט                  ְפָקד 

ת ּוְמ  ורֶׁ יק  ְתָגרּיָ חּוַהַבָקָרה ְוַהב  ים ְלָכל אֶׁ רָלָאָדםְבָכל ַהָקשּור  ְבָכל ֵעת, ב  ֹוצֶׁ י, , ְלעֹוֵבד, ְלפֹוֵעל, ָלי            , שֹוֵמרלַ  ח,ַלַּמְשג 

י  ֹושֶׁ י בַ לְ , ְּמָלאָכההַ ְלע  ְקצֹוֲעל  ים עַהּמ  יםהַ וְ  ַהשֹונ  ם, ֲאֵחר  יָדָתם וַהְּיכ   ְתָנהיל א נ   ָלהֶׁ ת ְמד  ית ְלַנֵבא אֶׁ ת ָהֱאנֹוש  ֲקם  לֶׁ ְספֶׁ וֶׁהֶׁ

ל   .ַהַסָכנֹות ְוַהְתאּונֹות שֶׁ

תד ְתעַ פְ  . ְנַשֵקף אֶׁ ן מ  ופֶׁ ילֹוֵתינּו ְבא  נוע  ֹוְלֵחי  ת ַקְרָנּה , ְדֵכן ְכַלֵפי שֳׁ ּיֹות אֶׁ לְכֵדי ְלרֹוֵמם ְלַתְלפ  יחּות אֶׁ ל ַהְבט  ְסַגת  שֶׁ  פ 

ים ַבָסֵפקְבֵצל ָהֲעָנָנה ַהְכֵבָדה  ַהְּמאוּו  ילָ ה ַהָקשֶׁ ין בְ שֶׁ  ָבצֹוֵפן, שֶׁ ְפָשר  י אֶׁ ְלת  יר, ָבל א נֹוָדע, ב  ְתָחם ַהְסב  ּמ  יָגה מ       ַבֲחר 

יש ָלנּו ַהָקדֹוש ְברּוְך ההַ י א  בְ ּו הֹור  ית ְבָחְכָמתֹו ,ּואַּוָּדאּות" שֶׁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ָהֵאיְנסֹופ 

ים ְלַהֲעָרָכֵתנּו ְוַהְשָפָעֵתנּו ְבמַ ה ְחָלצ  יק ָכבֹוד ְוָיָקר ְלנֶׁ ין ָבנּו, ַנֲענ  ֱאמ  הֶׁ ים ָלָאָדם שֶׁ ר ֱאמּונ  ְשמ                                 ְעְגֵלי . נ 

ת, ּו רֶׁ ְגבֶׁ יחּות ַהּמֻּ ירֹות בְ ַהְבט  ְשָנה ַהְזה  ינּות , ָבהָר הַ ּמ  ְדָאָגה, ַבֲאמ  ֱאָמנֹותבְ ּו ַהְכרּוָכה ב                            , ְלל א מֹוָרא  נֶׁ

ְכלֹול ַהנֹוְרמֹותעֲ  י מ  יאּות  ,ל פ   ְסדּוָקה.ָבעֹוָלם בֹו ַהְּמצ 

יאּוָתם ְוַרוְ . ו יחּוָתם, ְבר  יא ְבט  ים, וַמְשַאת ַחֵּיינּו ה  ל ָהעֹוְבד  יםוְ ָהעֹוְבדֹות ָחָתם שֶׁ ֹוְסק  ְשָרֵאל.בְ  ָהע                                      ְּמָלאָכה ְבי 

יל עֹוָלם ו צ  לּו ה  יל ָנַפש ַאַחת, ְכא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )מסכת סנהדרין פרק ד'(.                                                                                                        לואו"ְמ "ָכל ַהַּמצ 

ְמַנע . ז ְשָמְרֵתֵנּו נ  וֵאנּו ְלמ  וֵדנֹוְבכְבב  י ָבֲעבֹוָדה ּול ְמא  יְטחֹון ַהגֹוֵרם ָהֱאנֹוש  ּיּום ַעל ב                        יחּותְבַהְטָמַעת ַהְבט   א 

ְכְתָבה ַבָּדם נ   .שֶׁ

יחּות, ְנַבֵטא .ח צּוַע ְפעּולֹות ְמַתְקנֹות ְמצּוקֹות ְבט  יָפָתם ַבב  יָמָתם ַוֲהד  ם ַעל ְיֵדי ְבל  י  ד ְכֲשל  י  יף , ָנְכח                              ַנְשק 

ת ֵלב ְתשּומֶׁ ְהיֶׁהוְ   בֶׁ יָכה ְבַהְגָבַרת  נ  ְזָרה ּוְתמ  עּוד ְלעֶׁ י י  ים ְבַמַעש וֱֶׁאמּונ  בְּדרּוכ  שֶׁ יַרת ַהֵּמיָדע ַהקֶׁ ְמס                                  ּוב 

ְזָהר יר ְוַלנ  ַטח, ְבֵאמּון. ַלַּמְזה                                                                                                                                              ַלבֶׁ
ְפַעל . ט ץנ  רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ים ּוֵכהבְ ַבַּמֲאָבק , קּול ַּדַעתיְבש  , ְבדֶׁ ים ַהַּמָטע  יל ַהָזָהב" ת ַהחּוש  ת "ְשב  ֱאַמץ אֶׁ ן ְונֶׁ בֶׁ                     ְכאֶׁ

ַחן יקּוחַ בַ  ב    .פ 

                                                                                                                                                                               )ויקרא יט'  יח'(.        ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך" "

ים לְ  .ט ְפַקח ֵעיַני  ְבעַ  תֹוְךנ  י  הש  יף,, ְוָנַפְשנּו ונגּופֵ בְ ים חּוש  הַ קֹוְלֵטנ  ן ַנְשק  זֶׁ ה א  יב, ַנטֶׁ יַע  ,ַנְקש  ְכשֹולקֹול ַנְשמ  ְמַנע מ                          . ְונ 

י" ְפֵנֵ֣ ְכש  יר ל א ת  ּוֵ ויע   ל  ְקָרא ֵיט' ָיד')  ל"וֵתן מ                                                                                                                                                                                                     .(ַוּי 

ים .י ל  ָהעֹוְבד  יחּוָתם שֶׁ יָרה  ְבט  ים ַבְּיצ  יָנה ֵהםְוָהעֹוְסק  ַלע ַהְּמד  ת ַהחֹוָמה ַהְבצּוָרהוְּמהַ הַ  סֶׁ יתבַ  ָּוה אֶׁ ְשְרֵאל  ְבָרה ַהּי                                                                                                                                             חֶׁ

ַשת . יא יםְקדֻּ ְך  ָהַחּי  ל הַ  ָכבֹודהַ ְוֵערֶׁ יל ַעל כ  בּור ְוֵאיָנם , ָרָבָדיומֹוב  ְנָין ַלצ  יםֵהם ע  ים  אֹו  ְנָכס  םַתְשלּומ                             ֵתן ינ   ֲעֵליהֶׁ

  .ְלַהְתנֹות

יָך ד ַעל ַּדם ֵרעֶׁ ז' טז') ""ל א ַתֲעמ  ְקָרא, י  ר ְוי  ְשָרֵאל ו"ח  . ֵספֶׁ                                                                                                                                                                           (.מניעת פשע-רת אייעבֵ  33סעיף  1998 תשנ"חהק" ְבי 

ְתיַ  .יב ְרַּדת ק  ינ  ים ְבחֶׁ ְזָרה וֵחס ְלַחּי  ּיּות ַהְכרּוָכה ְבעֶׁ ש ָבֱאנֹוש  ְרֵכי ַהּמּוָסר ְוַהָכַרתּוְבַהְקָרָבה ַעל פ  דֶׁ                                                                                                                                                               ַהטֹוב. י עֶׁ

מ   .גי ָנּ  ים שֶׁ אשֹונ  ת חֹומֹות ַהס  ס יָאנּו ָהר  יםיאֶׁ ה , כּונ  יחּות ְול א ָחְכמָ ַנְרבֶׁ ְבט  ָנה נַ ה ב  ּמֶׁ יא ַחֵּיינּו ּומ  י ה  ה, כ                      ְרפֶׁ

ים תֹוְצאֹות                                                                                                                                                                                        .ַחּי 

ים. יד ט ֲעָרכ  יל סֶׁ ְתַכֵבד ְונ  וְבט   נֹוב  ְכבֹוָדם ַגם ָאנּו נ  י ב  ּדֹות ּוְבָכבֹוד ַלֲחֵבֵרינּו, כ  ת ַאְחוָ וצ  יַהר מ  רֶׁ ית. הר ַשְרשֶׁ  ֱאנֹוש 

ים, טו ְתבּוָנה. ָאנּו ֲחֵפֵצי ַחּי  ַשת ָהָרצֹון ב  ְקדֻּ ְּימּו ב  ימֹוֵתינּו ְיקֻּ י ְמש  ים ַבז את כ  יר  ְטָחהבְ  ,ַמְצה  ש ב  פֶׁ ירּות ַהנֶׁ ְמס                                  .ּוב 

ָך"   ְחיֶׁה ַאָתה ְוַזְרעֶׁ ים ְלַמַען ת  ק ל' ֵיט"ּוָבַחְרָת ַבַחּי  רֶׁ ים פֶׁ                                                                                                                                                              '(.                                                                                 )ְּדָבר 

ל ְהיֶׁה  ָרצֹוןי   ְך  אֶׁ יחּות, ַמְלָפַני  ת ַהְבט  שֶׁ ה  פֹוֲעֵלינּו  ְלַהֲאָדַרת  מֹורֶׁ ְשגֶׁ ּי  ָשא  ְבָרָכה  ְושֶׁ נ  ֱאָמן, שֶׁ ְך  נֶׁ לֶׁ                                   ֲחַזק וֱֶׁאַמץ. מֶׁ

   ָאֵמן  ְוָאֵמן.  

 

 

                                                                                                                                                                                Jacob-s@013net.netדוא"ל :      052-6181606נייד:        הנהלת ארגון הממונים. יו"ר    ממונה בטיחות. -יעקב עזרא  המחבר: 
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 20.01.2022                                           בס"ד                                                                                                                       

    תקציר :

מידה שהחברה כוחה של האמנה נובע מעקרונות לאורם מצפים מאנשי המקצוע לנהוג באמות  .א

  מאתגרת אותנו  יותר מתמיד.הלהתחדשות  משתכללת  והדרישה ההטכנולוגיה בצל , יצרה

 

כל ההשכלה המדעית בבטיחות מיוסדת בהכרח על בסיס מחקר של משא ומתן עיוני בלבד,            .ב

האדם  תוך שימוש בפסיכולוגיות וסוציולוגיות התנהגות האדם ובחקר הדינמיקה של ההתנהגויות

  על כל רבדי חייו.

 

חלק גדול מהמשכילים המודרניים בבטיחות שמטו ידיהם  מהאמת הנבנית על בסיס עיוני  .ג

                      שלדעתם  הוא בסיס בלתי בטוח.                                                                                                  

דרך במשעולי ה נחשב לבטוחהשואף לשלמות ומבוסס על הניסיון, הפרפקציוניסטי רק הבסיס 

                                                                                                                                 להמסת חומות הסיכונים.

 

 .                                                    לא תושג עצמאותנו התלויה בנו ,כל עוד לא נגביה את מטרותינו .ד

 אם לא נעצב מחדש את חיינו, מישהו אחר עלול לעצב אותם עבורנו.

 

כדי  נו,לסמן לעצמנו את היסודות החשובים לתפקידנדרשים להביט קדימה ואנו ממוני הבטיחות  .ה

 לא לאבד את העוגנים העיקריים בחיינו.

 

אנו מתקרבים לנקודת מפנה העלולה לשבש את תהליך התפתחותנו,  אחת הדרכים הטובות  .ו

 .                        יוצריםאחרים להתרחק מהקיבוע הרגיל וללמוד את התבניות שהיא ביותר להגיע להבנה כלשהיא 

 מטרותינו.  נצליח ליישם, ארגון הממונים על הבטיחותבואיחוד כחברים בהתגייסות  רק     

 

עובדים בתוך ערפל של סיכונים בהם מצילת חיים    נו שליחותאת  הינה פלח  המשקף אמנה זו  .ז

                               ללא יכולת ורצון לשנות,תוך אחיזה משתקת של הרגלים הרסניים מעצמם  לוקחים על מסוימים 

, בחייהם והפקרות  , חוסר משמעת, זלזולאת עצמם  בדיבוק של חוסר כבוד לחוקהם מציפים 

או סתם שוקעים אל תוך הניסיון ההרגל נדמה להם שהם עטופים בטפלון וכלום לא יסדוק אותם 

ולא הפנימו ששגרת חיים רגילה עלולה להפוך בין רגע למציאות  והקולות הפנימיים והשליליים

 המטרות. נים במטווחהממולהם ולנו,  מבעיטה

 

פנים את חשיבות תפקיד כך שיכיר ויכמסר לציבור במדינת ישראל, מיועדת להפצה  אמנה  .ח

 הממונה בחליפתו בכובע אחד והאדם שבנו בקובע השני. 
המדינה שלנו יכולה להתגאות בשליחותם המיוחדת והיוצאת דופן של ממוני הבטיחות במהות 

 לכל  שליח אחר. ביחס  ובשוני שיש

 

                                                            קציר הטרגדיות וסבלו היה עצום יותר. ממוני הבטיחות במדינה, לולא .ט

אינשאללה אני מאמין ומקווה שנצליח להאיר את הדרך המסועפת בתוך המנהרה החשוכה ו

                תפציע השמש. קציה שבקצה

                                                                                                                                                                                                                
 בטיחות.ממונה  -  יעקב עזרא                           

                                                                                                                                       פורום ארגון הממונים.      מייסד ומנהל                                                                                       

 .ונים על הבטיחות והגיהות בישראלנהלת ארגון הממיו"ר ה.                                                                                     


