
                                               

 בעבודה                                         הבטיחות ארגון ממוניאמנת                   
, ַהְםִסירֹותִתיָנה, ַהמְ  ,ָהָרצֹון ,ַהַהְקָרָבה, ת ַהְשִליחותוְבִמְצוַ ְוַהםוָסר  קֹוַהחֹ  ָצִבים ְלִצדֹו ֶשליָאנו נִ . א

ַמֲעָמֵדנו ַעל ָבִסיס  ,ְוִשְלטֹוִני ִקיחו, ִתיָחל ָעֵלינו ִמֹכוַח ֶחְבָר ַהֺםומוי יַןְמכות ַהִם ובְ  ַהֶחֶסד ְוַהִקטום

ָהעֹוְבִדים ְוָהעֹוְסִקים  ְבִריאותְלַשֵםר ֶאת  נֹוֲעָדה ֲאֶשר ַהִמְקצֹוִעית הֶאִתִיקָ לָ ַהִםְקצֹוִעי ְוִזיָקֵתנו 

ם ַרף ְלַיישֵ ו םֹוֲשֹבֹוֶתְימוִמְכשֹוִלים ִמָכל  ְלַסֵלקוְלָהִסיר  ַבְדִריָשה ֹחֹוָתֶממוִבְמָלאָכה וְלַהְטִביַע ֶאת 

                                                                        .ֹחֹוקַעל ִפי  ִהְתַנֲהגות ִנְדַרְשתָ  ִהְתַנֲהגות ְראוָיה ְוָסף

                                                                                                                                                         (.  בָתָנ"ְך ְפָעִמים 5)ְדָבִרים ד' ָטו'.  ֺמוְזַכר  ֶתם ְמֹאד ְלַנְפשֹוֵתיֶכם" "ְוִנְשַמְר 

ִצטות ך ֹות ִקים וִמְגָבלֹותוחְמַקְבִלים ַעל ַעְצֵמנו  ָאנו  "  ְבִטיחות ְרֶשה מו " ַח ֱהיֹוֵתנו וִמכֹ . ב

ַתְרבות וֶסי פודֶ ְבִטיחות  ְכִפיף ְכָלִלים ְוֶעְקרֹונֹותוְלהַ  ַווֵדאלְ , ְלַשֵפר, ְלַתֵעל, ְלַקֵדםְמָנת  ַעל ,ַלֹחֹוק

 וִלְמנֹוע ְלִהיָםַנע ִמִכְמַעט ְתאוָנהִבְכֵדי  ִחטוִביוְ  ַיִציב ָזִהיר, ִתְפקוד ֵער,ִהְתַנֲהגות ְמֺקֶבֶלת בַ 

 .ְכרֹוִנטֹות ִמְקצֹועַ  תָמֲחלֹווות ִטטוָאקֺ ְתאונֹות ֲעבֹוָדה 
                ְפָקִדים ַעל מו, ַהַסף ַבְבִטיחות ָבֲעבֹוָדהושֹוְמֵרי  ְמִחיםמואֹוטֹוִריָטת , ְרָקמֹות ַהֶחְבָרהעֹוֵרק ִחטוִני בְ ָאנו . ג

          , שֹוֵמרלַ  ח,ַלַםְשִגי, , ְלעֹוֵבד, ְלפֹוֵעל, ָלֹיֹוֶצרָלָאָדםְבָכל ַהָקשור  ְבָכל ֵעת, ִבים ְלָכל ֶאְתָגרטָ חוַהַבָקָרה ְוַהִביֹקוֶרת וְמ 

ֶוֶהְסֶפֲקם  ֶלת ָהֱאנֹוִשית ְלַנֵבא ֶאת ְמִדיָדָתם וַהְטכֹ  ְתָנהילֹא נִ  ָלֶהם, ֲאֵחִריםהַ וְ  ַהשֹוִנים עַהִםְקצֹוֲעִלי בַ לְ , ְםָלאָכההַ ְלֹעֹוֶשי 

  .ַהַןָכנֹות ְוַהְתאונֹות ֶשל

 ִפְסַגת  ֶשל ַהְבִטיחות ֶאלְכֵדי ְלרֹוֵמם ְלַתְלִפטֹות ֶאת ַקְרָנה , ְדֵכן ְכַלֵפי ֳשֹוְלֵחֹימוִעילֹוֵתינו ְבֹאוֶפן ִמְתעַ פְ  . ְנַשֵקף ֶאתד

     ַבֲחִריָגה ִמִםְתָחם ַהְןִביר, ָבלֹא נֹוָדע, ִבְלִתי ֶאְפָשִרילָ ה ַהָקשֶ ין בְ שֶ  ָבצֹוֵפן, ֶשַבָןֵפקְבֵצל ָהֲעָנָנה ַהְכֵבָדה  ַהְםאוִוים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .ָהֵאיְנסֹוִפית ְבָחְכָמתֹו ,ואַוָדאות" ֶשהֹוִריש ָלנו ַהָקדֹוש ְברוְך ההַ י אִ בְ ו

                               ְעְגֵלי . ִנְשֹמר ֱאמוִנים ָלָאָדם ֶשֶהֱאִמין ָבנו, ַנֲעִניק ָכבֹוד ְוָיָקר ְלֶנְחָלִצים ְלַהֲעָרָכֵתנו ְוַהְשָפָעֵתנו ְבמַ ה

                          , ְללֹא מֹוָרא  ֶנֱאָמנֹותבְ ו ַהְכרוָכה ִבְדָאָגה, ַבֲאִמינות , ָבהָר הַ ִםְשָנה ַהְזִהירֹות בְ ַהְבִטיחות ַהֺםְגֶבֶרת, ו

 ְסדוָקה.ָבעֹוָלם בֹו ַהְםִציאות  ,ל ִפי ִמְכלֹול ַהמֹוְרמֹותעֲ 

                                    ְםָלאָכה ְבִיְשָרֵאל.בְ  ָהֹעֹוְסִקיםוְ ָהעֹוְבדֹות ָחָתם ֶשל ָהעֹוְבִדים, וַמְשַאת ַחֵטינו ִהיא ְבִטיחוָתם, ְבִריאוָתם ְוַרוְ . ו

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            )מסכת סנהדרין פרק ד'(.                                                                                                        לואו"ְמ "ָכל ַהַםִציל ָנַפש ַאַחת, ְכִאלו ִהִציל עֹוָלם ו

                      יחותְבַהְטָמַעת ַהְבִט  ִאטום ַעל ִביְטחֹון ַהגֹוֵרם ָהֱאנֹוִשי ָבֲעבֹוָדה ול ְמֹאוֵדנֹוְבכְבֹבוֵאנו ְלִמְשָמְרֵתֵנו ִנְמַנע . ז

 .ֶשִמְכְתָבה ַבָדם

                            ַנְשִקיף , ָנְכִחִיד ְכֲשִלִים ַעל ְיֵדי ְבִליָמָתם ַוֲהִדיָפָתם ַבִבצוַע ְפעולֹות ְמַתְקנֹות ְמצוקֹות ְבִטיחות, ְנַבֵחא .ח

                                וִבְמִסיַרת ַהֵםיָדע ַהֶקֶשבְדרוִכים ְבַמַעש ֶוֱאמוִני ִיעוד ְלֶעְזָרה וְתִמיָכה ְבַהְגָבַרת  ִנְהֶיהוְ   ֶבְתשוֶמת ֵלב

                                                                                                                                            ַלֶבַטח, ְבֵאמון. ַלַםְזִהיר ְוַלִמְזָהר

                    ְכֶאֶבן ְוֶנֱאַמץ ֶאת "ְשִביל ַהָזָהב" ת ַהחוִשים ַהַםָחִעים וֵכהבְ ַבַםֲאָבק , קול ַדַעתיְבִש , ְבֶדֶרְך ֶאֶרץִנְפַעל . ט

  .ִפיקוחַ בַ  ֹבַחן

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

                        . ְוִנְמַנע ִמְכשֹולקֹול ַנְשִמיַע  ,ַנְקִשיב, ַנֶחה ֹאֶזן ַנְשִקיף,, ְוָנַפְשנו ומגופֵ בְ ים חוִש הַ קֹוְלֵטִני  הִשְבעַ  תֹוְךִנְפַקח ֵעיַנִיים לְ  .ט

י"                                                                                                                                                                                                    .(ַוִטְקָרא ֵיט' ָיד')  ל"וֵתן ִמְכשֹ יר לֹא ִת וֵ ויעִ  ִלְפֵנֵ֣

                                                                                                                                           ֶחְבָרה ַהִטְשְרֵאִליתבַ  ָוה ֶאת ַהחֹוָמה ַהְבצוָרהוְםהַ הַ  ֶסַלע ַהְםִדיָנה ֵהםְוָהעֹוְסִקים ַבְטִציָרה  ְבִטיחוָתם ֶשלֹ ָהעֹוְבִדים .י

                           ֵתן ימִ  ֲעֵליֶהםַתְשלוִמים  אֹו  ְנָכִסיםֵהם ִעְנָין ַלִצבור ְוֵאיָנם , ָרָבָדיומֹוִביל ַעל ֹכל הַ  ָכבֹודהַ ְוֵעֶרְך  ָהַחִטיםְקֺדַשת . יא

  .ְלַהְתנֹות

                                                                                                                                                                          (.מניעת פשע-רת אייעבֵ  33סעיף  1991 תשנ"חהק" ְבִיְשָרֵאל ו"חֹ . ֵסֶפר ְוִיְקָרא, ִיז' טז') ""לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעיָך

                                                                                                                                                              ַהחֹוב. י ֶעְרֵכי ַהםוָסר ְוַהָכַרתוְבַהְקָרָבה ַעל פִ ֶדש ָבֱאנֹוִשטות ַהְכרוָכה ְבֶעְזָרה וֵחס ְלַחִטים ְבֶחְרַדת קֹ יִנְתיַ  .יב

ִמ  .גי                     ְרֶפה, ִכי ִהיא ַחֵטינו וִמֶםָמה נַ ה ִבְבִטיחות ְולֹא ָחְכמָ ַנְרֶבה , כוִניםיֶאת חֹומֹות ַהןִ ס יָאנו ָהִראשֹוִנים ֶשָמִֻ

                                                                                                                                                                                       .ַחִטים תֹוְצאֹות

 ֱאנֹוִשית. הר ַשְרֶשֶרת ַאְחוָ וצֹ יַהר ִמדֹות וְבָכבֹוד ַלֲחֵבֵרינו, ִכי ִבְכבֹוָדם ַגם ָאנו ִנְתַכֵבד ְונִ וְבטֹ  נֹוִביל ֶסט ֲעָרִכים. יד

                                .וִבְמִסירות ַהֶמֶפש ִבְטָחהבְ  ,ַמְצִהיִרים ַבזֹאת ִכי ְמִשימֹוֵתינו ְיֺקְטמו ִבְקֺדַשת ָהָרצֹון ִבְתבוָנה. ָאנו ֲחֵפֵצי ַחִטים, טו

                                                                                                                                                             '(.                                                                                 )ְדָבִרים ֶפֶרק ל' ֵיט"וָבַחְרָת ַבַחִטים ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך"  

                                  ֲחַזק ֶוֱאַמץ. ֶמֶלְך  ֶנֱאָמן, ֶשִמָשא  ְבָרָכה  ְוֶשִטְשֶגה  פֹוֲעֵלינו  ְלַהֲאָדַרת  מֹוֶרֶשת ַהְבִטיחות, ָרצֹון ַמְלָפַנִיְך  ֶאלְהֶיה  יִ . טז

   ָאֵמן  ְוָאֵמן.  
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 31.12.2021                                           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

ם האד 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.

 

 .                                                    ג עצמאותנו התלויה בנולא תוש ,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 הבטיחותואיחוד כחברים בבהתגייסות  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  משמעת, זלזול, חוסר הם מציפים את עצמם  בדיבוק של חוסר כבוד לחוק

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. הממונים במטווחלהם 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

אני מאמין ומקווה שנצליח להאיר את הדרך המסועפת בתוך המנהרה החשוכה ושבקצה תפציע 

                השמש.

                                                                                                                                                                                                                
 ממונה בטיחות. -  יעקב עזרא                           

                                                                                                                                       פורום ארגון הממונים.      מייסד ומנהל                                                                                       

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


