
1                     

 בס"ד

                                      

                                                                                                                 01/02/2022 

 עמודים 3                                                                                                                 

            לקבוע את עתידכם ! ...מצבא ניתן לל                
                                                                                                                       שלום רב,

                                    למשפחת הממונים על הבטיחות בישראל.

, נוראיות ואכזריות תויפורענ מגיפותלחיינו  פרצות  ,ידן הטכנולוגיה השלטתעבבימים קודרים אלה, 

                                                             .דנא תשנים שהיו מקדמן  כמראות אות בפרט בשנים האחרונות בתולדות האנושותשלא נודעו 

                                וגרמ לאור העובדה כי הם פחד ורתיעה ועורר ת ומדבק ות לאורך ההיסטוריה מחל

                                                                                                                 .לנזקים אנושייםא. 

                .                                                                               ת מרפאוחשוכ חשש להיותםלב. 

ת להיתקע בגלקסיה הזו.                                 ושהולכת ומידבק ות כי מדובר במחלהאמונה העממית ג. מ

                                                                              עמדיה.חר את מוובנגיף קורונה מהעובדה שהד. 

                                                                 .ה. קורונה תפרוש, כאשר היא  תותיר אחריה חללים רבים וזיכרונות עצובים

                                                                                                                 ובדרך נס חמקו ממנה. שגורלם התמזלחייהם של אלה הולכת לאתחל את  . קורונה ו

.                                    לחשב מסלול חשיבה זמני, האומר לא הכול קבוע ולא הכול בטוחאולי נצליח   

" There are no guarantees in life "                                            

קצב חדירת קצב ההפקה של פיתוחים חדשים, ו, משק העולמיהקטר של ה, טק-עולם ההייבעידן 

ת ומיילים לתוך מעמקי קילומטרים אחר גלקסיושל הטיסה לחלל, מחקר , החדשנות לתחומים

יים להחזיר המא, עלוםאלים ו וירוס, מפציע תוססת ומשגשגתהתפתחות של יא בשאוקיינוסים, 

בעלילת מתואר המצורעים שהסתתרו במערות כמושבת ת את המזכירו אותנו לתקופות חשוכות

  סרט בן חור.ה

 :                                                                                   במגיפה פרט לפגיעה בבריאות היא הפגיעה בכסףהסכנה הגדולה 

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

                                                                                                                                                                              .מדינהה סמלי הריבונות והעצמאות שלנעוץ בעובדה שהוא עלול לפגוע ב ,במדינההכסף של  חסרונוא. 

שה מתוך חשש כי במידה ויע) אסימונים ( הונהג מטבע מקומי  ,נגיפיםמה םנפגעיהבחלק 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 ֶשב, ְבבֵּ ט  ת, ַהַביִ -ַהֶמֶלְך ַעל-ְויֹוָתם ֶבן  יֹום ֹמתֹו, ַויֵּ ֹשפֵּ

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

                                                          בר בני חזיר השוכן בנחל קדרון.מערה הנקראת כיום ק, 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
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"                                                                                           These are testing times for us all"                                                זו שעת מבחן לכולנו

מעמידה את שליחותנו יא ה ,חסרי אונים מול ההתפרצות הזו לעיתיםחשים אנו ממוני הבטיחות 

                                                                                                                                                 והיא: ברמה ההגיונית, המוסרית והחוקית ברגעים אלה של החיים בשאלת התפקוד הנוסף לבטיחות 

            אנו  כאשר למצב אליו נקלענו  אמורים לספק מענהוהות ) היגיינה ( ורווחה אנו העוסקים בגהאם 

?                                                                                                                           לא מוכנים

                                                                                                                                     מד חום ולבדוק עובדים פוטנציאליים לחיידק ? להחזיק בידאו אולי  ,האם אנו צריכים או חייבים

                                                 בין עובד לעובד ?          מטר 2ודא מרחק של לוהאם זה מתפקידינו 

                                               ?! מתפקידנו זה ,לוודא ניקיון מקומות רגישיםהאם אנו נדרשים 

                                        כאשר הסכנה מרחפת גם מעלינו ?     ,האם אנחנו צריכים להקטין ראש

האם למעסיק קיימת סמכות לשלוח ממונה בטיחות לחופשה ללא תשלום מבלי שקיבל את אישור 

                                                                                                                           עבודה ?על ההמפקח 

האם יציאה לחופשה ונשאלת השאלה,   ושבתו בעל כורחםמוני הבטיחות שהנו מיליבנו יוצא אל חבר

 ?                                                                                               ללא תשלום היא שוות ערך לפיטורים

 הזו.נפשם למען ביטחונם ובטיחותם של העובדים בעת  המוסרים אתהמסורים, הממונים  ליבנו עם 

כאשר הוא מאחד להערכתי ניתן היה לממש את הכוח האיכותי הזה של הממונים  ולהיעזר בו 

 מועסקים. 4.000.000הגנה על  ממוני בטיחות מספקים מעטפת 4500   בכל עת, ומאוחד

                                                                                           ? לסביבה איך להתחיל לעשות טוב ו

                                                                :  להסתכל סביב ולבחון אילו בעיות דורשות התייחסותעלינו 

                                                                          כל חברי ההנהלה עומדים לרשותכם. כן,   דרכו אפשר לעזור, לסייע, לתמוך ? ,האם יש מרכז*

                                                                             ארגון הממונים והיועצים המשפטיים. כן,   ? או עזרה זקוקים לעצה האם יש ממוני בטיחות ה*

למשפחת  טובאיך לעשות משהו  ,ולחשובלפקוח עיניים  מכל אחת ואחד מאתנו יכולשנדרש כל 

                                                                                                        הממונים או בכלל לזולת.

                                                             לגלות כמה קל למצוא את הדרך להעניק בחזרה. נופתע

                                                                                            !  זו ההזדמנות מצוינת לבדוק את זהו

לא )הלא מונח תמיד בכיס(.                                                                                     -ש את ה להדגיטוב זה לא רק חבר להיות 

 וחומרים נוספים להעלות קבצים, מצגות להציע הצעות ורעיונות, לומר כן, מדי פעם ומותר אפשר 

                                           מונים.המם לבטיחות עבורנו הנוגעי

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

                        הם מאפשרים לנו באמת להעריך את הזמנים הטובים,  , על הזמנים הקשיםתודה 

                                                                             הדרך אל התודה וההודאה היא נחלת הרבים.

 

                                                        עושים משהו למען האנושות ? האם אנו ממוני הבטיחות 

          כן !                                                                                                                          , התשובה היא

קומה על גבי קומה, יש התחלה שהיא אנחנו בארגון בונים    .תההתנדבורוח ההקרבה ומכוח בעיקר 

לאחר שהקומה וזאת פתח הכניסה שאנו בשלים להיכנס אליה ומשם לטפס יחד לעוד קומה 

                                                                   ... ממשיכים לעוד קומהמבטיחה יציבות וממנה  הראשונה

 ק הקרוב.                                                                                באופלנו ויראו לכם ראים שניצניהם נשגת היעדים מכווני מטרה לה

                                                                                                                                        .כל שינוי  לטובה או שיפור במעמד הממונה הוא תוצאה של תמיכתכם בארגון הגדול והיציג במדינה
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                                                                           ..ממוני בטיחות.בקרוב תשמעו איך מונעים הצפת השוק ב

                                                                                  ..מונה.המ בקרוב תשמעו איך מחזקים את מעמד

                                                                                    ..בקרוב תשמעו איך הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי.

 מובן, הטקסט ברור.איך, באחדות כ  בקרוב תשמעו ותשמעו...

.                                                                        יש תהליךפות , בכל דבר יאיך שלבחיים אין קיצורי דרך, 

וליחס.                  כמו בטבע, שותלים צמחים ומצפים שיצמחו, הוא זקוקים למים, ללחות, לטמפ' מתאימה 

וא המודל לכך.                                                                                              ארגון הממונים ה

                                                                                                                                      ונה בטיחות בין אם הוא חבר בארגון או לאו, הוא עולם ומלואו. כל ממבעיניי ובעינינו, 

, כל שעלינו לעשות כדי לשנות את אורחות החייםוהתמדה נחישות נדרשת מכל אחת ואחד מאתנו 

                הוא: לצרף חברים שטרם הצטרפו, לארגון,                                                                         

                                                         .ושרשת האחווה והרעות האישית והאנושית,  הסולידריותהגיבוש, האחדות מכוח גם נעשה זאת 

     הבה נקשיב לקריאה !                                              

 ! ריזעל הבטיחות והגהות בישראל, מכ ארגון הממונים                              

                                                                       . ארגוןל עת להתאחד ולהצטרףה כעת  -צו השעה 

                                                                                                                 ."ללא עלות אפליקציית בטיחותימי עיון ו " 

 י עיון חינמייםיימ נפתח בסדרה מרתונית שלחודש פברואר  את היכונו                           

                     אי אפשר להסתיר את השמש וההצלחות  -הארגון הוא האור של הממונים על הבטיחות 

                     במסננת כי בסוף האור בוקע.                                                                                                    

                                                                                          הבטיחות והגיהות, הרשמי והיציג בישראל  ארגון הממונים על*

                                                                   ביוזמתו של שר העבודה לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.     1965 -נוסד  ב *

                                                                       580049518הארגון נרשם כעמותה שמס'   1990*בשנת     

( על מוסדות  202עבודה והרווחה רענן כהן, פרסם הודעה  )עמ' השר    15.11.2000*בתאריך  

                 ,"המוסד לביטוח לאומי"יחד עם  נוגעים בדבר בהם נכלל: "ארגון הממונים על הבטיחות"

                                                                                                     ."מכון התקנים הישראלי"  ,אביב"–"אוניברסיטת תל ,העברית" "חברת החשמל"   "האוניברסיטה

 ,            מאת רשם העמותות "אישור ניהול תקין"נים על הבטיחות   לארגון הממו   2020/1  שנתמ*

                                                                                                                                                    משרד המשפטים.  

                                                                                      ,על הבטיחות והגיהות בישראללארגון הממונים    2021שנת מ*

                                        ,  אישור ניהול האיכות בקרה ובביקורת התנהלות הארגון  9001   ישראלי תקן

 ,.מאת מכון התקנים הישראלי

                         " אמנת ממוני הבטיחות" את האתיקה המקצועית בדמות חיבר יו"ר הארגון הנוכחי   2018*בשנת 

 . ) ראה באתר הארגון (

בשיתוף כל גורמי המשק הישראלי  2022יוענק בסוף שנת  * פרס יוספטל  למצטיינים בבטיחות

 באשר הם.

                                                                                                 
 .        עינינו פקוחות, למענכם. 

             שמח. משפחהנו ליום איחולי                                                                                   

                   יעקב עזרא.                                                                                                                                                       

 יו"ר ארגון הממונים והנהלתו.                                                    .                                                                           


