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                                                                  ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל                        

                             בס"ד

                                                                                                                                             14.03.2022 

 עמודים 6                                                                                                                                             

 .אשרי עין שראתה את כל אלה

  ני יודע עלשאויש משהו , משהו אישי מאוד, יש משהו שאתם יודעים עלייחברות וחברים,  .א

                                                                                                                   משהו שנמצא בלב הדברים שמעסיקים אתכם.    כל אחת ואחד מכם , 
המניע העיקרי בכל מה שאותו שהוא   ,ים על כל ממונה שאנו פוגשיםיש משהו שאנו יודע

 .                                                             ממונה עושה וקשור לכל דבר שהוא משלים עמו

.                 הרשות לעצמו תאונה ולשאת בתוצאותוהדבר הזה הוא שאף אחד מאתנו לא יכול ל

להתכונן,  מדוע בבטיחות צריך כל כך מעט כדי להיות בטוח וכל כך הרבה סבירהזאת סיבה 

וכי ייעודינו האמתי הוא  רגע בשליחותנו הוא זריעה לדורות אנחנו יודעים זאת בבירור, שכל

שירות של איסוף מידע  -בעל אינטרס לגיטימי /להאיר/להעיר/לעדכן לספק/ליידע/לתת/למסור

                                                                                             פקיחת עיניים ולהזהיר מפני הבלתי צפוי והלא וודאי, הפתאומי והמפתיע.וכן 

 

אך יש הרבה סיטואציה זה שונה ממונה לממונה, באשר לאופן בו אנו מדמיינים את ה

עלינו למקסם את וכדי שזה לא יקרה, נו לא רוצים להיפגע א העובדה שאנחוהי  מהמשותף

 .ני סיכוניםהתועלת של מערך ההגנה עלינו מפ

                                                

טבר יטלטל את חייהם, את גודל הטעות כאשר הנזק המצ עלולים לקלוט  בני האדם רוב  .ב

שהוא אחד  הדבר הבאאחר החיים הוחמצו בלהט המרדף המטורף כשיגלו שויופתעו 

 מהעתקות, מחוסר שורשים וחוסר יציבות.בחלקו החורבנות של הדור הזה, הנובע 

 

ההיגיון בתאונה הוא חוסר ההיגיון בהבנתה.                                                                 .ג

תשובה הנכונה על בעיותיו של "חיים פירושם, בסופו של דבר, נטילת אחריות למציאת ה

                              ." ידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחידוקיום התפקידים שהם מעמ  האדם

 ויקטור פרנקל, נוירולוג ופסיכיאטר. 
 

להביא קצת אור מתוך המנהרה החשוכה שבשליחותנו על מנת להמחיש עד כמה מבקש אני  .ד

המסירים מעצמם  ,אנחנו כמהים מידה מסוימת לא לראות את עצמינו כמכשירים בידי אחרים

 .                                                                            ובנטיות מפוקפקותבדחפים  םשמקור ,אחריות
 

אם נסתכל על העתיד בעיניים פקוחות ונאמין שניתן למקסם את התועלת במערך ההגנה 

 עלינו ועל העובדים, נגלה שבטיחות היא אומנות האפשר.

 

 D.N.A-כי זה ב , המקסימום לתת אתכממוני בטיחות בעבודה, ברוב החברות מצפים מאתנו  .ה

חייבים להאריך ם מסגרת הזמן שאנו בוחרים, אנחנו צריכים להיות זהירים עשל כל חברה,  

 את מסגרת הזמן כדי לא לצאת מאיזון.
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                                                                  ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל  

הכלים העומדים לרשותנו הם חסרי תקדים בחדשנותם ובאפשרויות המציעות לנו פתרון  .ו

 לבעיות הבטיחות הנראות  והבלתי נראות  לעינינו.                                                                     
ת את גבולות אנחנו יכולים לחקור את הסודות העמוקים של היקום ולקדם דרמטי -ביד אחת 

                                                                                                                            הטכנולוגיה.

אנו מוצאים את עצמנו בתוך אחיזה משתקת של הרגלים הרסניים שאנחנו   - ביד האחרת

אנו נקראים לבער את היהירות וההתנשאות ולסלק , לשנות לא מצליחים  /ואו לא יכולים

המתוחכמים שבינינו אינם על אף ש  מעצמינו את ההתנפחות, כי אין סיבה לדרוך על הזולת,

                        נראים כמסוגלים לשבור את המעגל הזה.

 

              בטוחה, מפגינים נוכחות בארגון על מנת ליצור סביבת עבודה  ממוני הבטיחות .ז

ואין מאה  לא כל העשייה שלנו כתובהכי  וחייבים להטמיע לאלה המצפים מאתנו לשלמות

                                                                                                           .  עשייהבאחוז 

לעשות את "לא המבקר חשוב וגם לא זה המצביע על מעידת החזקים או על האופן שבו ניתן 

                                                                                                            .1910תיאודור רוזוולט נשיא ארה"ב   " האדם בזירה" הדברים טוב יותר".  
 

צריך להתייחס לכל יום ויום ברצינות יים חייבים להיות חדורים באחריות חברתית ולכן הח

דורות כארגון וכיחידים למען ה כחברה,חותמנו  ולהפכו לבעל משמעות כך שנטביע את 

 הבאים.

להניע, לדבר אל החושים להעביר מסר, לנווט , , לתת סימנים -נועדה בעבודה נוכחותנו  .ח

ולא הפנימיים ממקום עמוק, ממידע של לימוד והבנה של החיים וזאת כדי לשלוט במצב 

                                                                                                                 .  האורגינל והמקורי -.י ל.ס.השגרה, ההרגל  והניסיון השלילי, הא ליפול למלכודת

 . זו הנקודה שבה חייב לחול שינוי יסודי (אל תדאג סמוך עליי, לי זה לא יקרה, יהיה בסדר)

                          

כל שאנו צריכים הוא מבט פנימי או אסטרטגיה אחרת לתכנית המעשית על מנת לערוך  .ט

הבסיס קובע את גובה הפסגה"                                                                                   "רוחב  שינויים שיפתחו את הדרך לעתיד חדש.  

משום שהאתיקה  למידההחדשנות בעלינו להרחיב את בסיס  ,אם אין אנו רוצים לאבד גובה

                                                השתנתה, הבטיחות תקועה בקומה שנייה, והמציאות בגורדי השחקים. 
 

בשיטות אנחנו לא מצליחים להכיל את כל הידע בארגון ועל כן קיים הצורך בהדרכה אולם  .י

מוד על  לייצר תכניות ליללמוד מה יכול למנוע  מעובד התנהגות בסיכון,  מסקרנות יותר, 

על חלקו  ( ללמוד מוזכר בתנ"ך )שאינו המוח ק"ג במשוער,  1.4השוקל חלק חשוב בגופנו 

המאפשרת  א סימולטור של חוויות שהו הקדמי הקורטקס הפרונטלי  ) האונה המצחית (  

ועוד חלקים מעניינים   אותם לפני שהוא חווה  ,לעובד יכולת מופלאה לראות ולחוות סיכונים

  .                                                                                                                            ווירון מכונית בוגטימו קמ"ש כ 450מידע למוח במהירות של העיניים מעבירות  ,במוח

לספק מידע  יש ביכולתוו, קבלת ההחלטות בשלב האבחוןהנתונים, מאפשר  עיבודתהליך 

המוח  לשדר בזמן אמת  ר לחיישניהסיכונים שונים במקומות העבודה ולאפשבסיסי אודות 

תגובות הגירוי גורם לעובד לקחת סיכונים בניגוד להבנה שבנבין לעומק מה ולהתריע, רק אז 

  המוחי.
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         ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל  

:                                                                                                                אראנו נפלאות .יא

                              ת הקמת ארגון הממונים על הבטיחות.יזם השר גיורא יוספטל א 1962בשנת 

 הוקם הארגון. 1965בשנת 

רישום אגודות כעמותות רשומות.                                                                  החל חוק  1998בשנת 

הארגון אצל רשם העמותות כארגון הממונים הגדול במדינה ומאז ועד נרשם  1990בשנת 

שור ניהול תקין עד אי וח רשם העמותות במשרד המשפטים וברשותוהארגון תחת פיקהיום 

                                                                                                                                       לל.היום ועד בכ

יחד עם עץ לשלטונות יוימלא תפקיד הממונים ארגון קבע ששר העבודה רן כהן  1990שנת ב

ים, אוניברסיטת ירושלים, ההסתדרות ואחרים.                                                    מכון התקנהמ.ל.ל, הגופים הגדולים במדינה, 

מינהל הבטיחות שלח מסמך ובו קבע כי הארגון היציג והגדול במדינה הוא  2021בשנת 

                                                                                                   והגיהות בישראל ואין שני לו. ארגון הממונים על הבטיחות

.                                9001תקן תו וקיבל מכון התקנים הישראלי  יעל ידהארגון נבדק  2022בשנת 

                                                                                                                         .אישור ניהול תקין ובפיקוח מכון התקנים הישראלי

רואים את התוצאה.                                                                   ,  מידחזון וההבטחה פוגשים את הביצועכשה

של ארגון נחוש יציב, מוביל וחזק.                                                             ששווה בעוצמתו לזה אין כוח 

           אם נתפלג יהיו דברים מעטים שנצליח להשיג.

     " כל מי שחיפש כוח תוך כדי רכיבה על גב הנמר, מצא עצמו  בסופו בתוך קרביו של אותו          

 .1961נאום הניצחון לנשיאות ארה"ב בשנת ב -קנדי  ג'ון    נמר"

כל חלק מסוכן יגודר ,  37סעיף הממונים חייבים מגן  קבוע, משולב, מתכוונן ואוטומטי,  .יב

                                                                  אנחנו הממונים זקוקים לסעיף הזה,. לבטח, 

                                                                                                                          אחר יעצב אותם עבורנו. לא נעצב  מחדש את חיינו , מישהואם 

ניסיון החיים והרקע המקצועי גורמים לנו להתבונן ולהבין שהעולם הגלובלי שאנו חיים בו,              

                                                               למהגרים בתוך התפקיד שלנו בבטיחות. הפך כמעט את כולנו

                        ממונה בטיחות אינו רק טכניקות ונהלים, ממונה בטיחות הוא גם רגישות ואנושיות.

   בתפקידו והוא  כל ממונה בטיחות הוא אדריכל של עתידו וזה שבנה לעצמו מפה מנטאלית

              , מתוך בחירתו וראייתו הסובייקטיביתשדה החברתי אשר נע לקראת מטרותיו, שייך ל

                                                               , השראה וערך המוקרן לסביבה.כך מקבלים חייו משמעות

הכוללת ידע וודאות ולכן   ,המציאות מערכת מפות שעל פיהם הוא תופס אתכל ממונה ל

                                                     המציאות של כל אחד מאתנו שונה ממה שאנו חושבים.

 בטוחה ולמציאת  נו לשליחותיאחד המכשולים העיקריים בדרך הנעת: והגורמיםאנחנו  .יג

 האמורים ליהנות רות אותם גורמים א חוסר הזהות בין מטרותינו ובין מטסיפוק מעשייתנו הו

                                                                                                                 רותנו ולדאבוננו המציאות מכתיבה את האמת, לא את הצדק.ימש

                                                     לנו.לסכנות האורבות החלטות המאיצות את החשיפה  אלה יוצרים סדרת

חייבים להציב שלט של עצור להתבונן שמאלה וימינה לפני שממשיכים ולהתייחס למסרים 

 של ממונה הבטיחות. המודעות העצמית ולתבניות המחשבה ולקולות הפנימיים, לכבלי
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                           יהות בישראלארגון הממונים על הבטיחות והג                    

                                  הדעות שלי, האמונות שלי, השכנוע הפנימי שלי במיוחד במה שנוגע לחיי,  "   .יד

                       ".ולא נושאים לפולמוס מכל סוג שהואויכוח במקומות ציבוריים ו-אינם נושאים ל

 . 2010חתן פרס נובל לספרות  -וסה וורגס יהסופר הפרואני מריו 

 

                                      ודת מפנה העלולה לשבש את תכניותינו והתפתחותינו,אנו מתקרבים לנק .טו

לא  אםאי וודאות מרחפת מעל ראשינו אנחנו כל הזמן בתכנונים ולא מרגישים שעננה של 

ככל שיהיו יותר תאונות מפלס הזעזוע ילך  ,רים ברשת ההגנה הנדרשת לביטחוננונסתום חו

 .וירד
 

אחד הדרכים הטובות ביותר להגיע להבנה כלשהי, היא להתרחק מהקיבוע הרגיל וללמוד  .טז

נו ושותפות גורל כמכפיל כוח להצלחת את התבניות שאנו מנסים לייצר והיא האחדות, רעות

                                                                                                 .                                               בארגון,

אנו נדרשים להביט קדימה ולסמן לעצמנו את היסודות החשובים לתפקידנו על מנת שלא 

                                                                                                                  נאבד את העוגנים העיקריים בחיינו.

צריך להתייחס לכל יום ויום ברצינות ולהפכו לבעל משמעות , כך שנטביע את חותמנו 

                                                                                                                                                           לדורות הבאים.

ות החשובים משתנים סדרי העדיפות של כל אחד מאתנו שונים ואישיים, לכן היתרוננכון ש

                                                אולם מי מאתנו לא ישמח כשיעניקו לו מתנה. ,מממונה לממונה
 

כי ראש האובדן  " הערבות ההדדית"יכול לקבל היא ו המתנה הגדולה שכל אחד מאתנו מוכן  .יז

יחד נלמד ונצליח לזהות את רק כה הוא השלום ואיחוד הלבבות, י הברהוא הפירוד וכל

,                                                       המלכודות שטומנות לנו הרציונאליות והאינטואיציות

                              זהו קרב לוגי על ההחלטה.  וכשזה נוגע לקבלת החלטות בתפקיד המורכב והמסוכן הזה,

                    ה שתאפשר חיים מקצועיים חיוביים, בעלי ערך ומשמעות.לגבש זהות ברורה ואיתנעלינו 
 

כדי לחדד ולשפר את לסביבה , לכוח משולב, לשיתוף וחיבור זקוק לחברותא ממונה בטיחות  .יח

ולייצר שינוי אתגרי ללא תלות בקווים יש מאפיינים למחויבות על מנת לייצר אימפקט , מעמדו

 לוגיסטיים.
 

הגאונות האמריקאית הייתה בכך שהצליחה לפתח מודל של אדם שמגשים את עצמו,  .יט

                           אדם,שמביא את היכולת שלה למיצוי, זה עזר לפתח את הפוטנציאל הטמון בבני 

                  תפתחות הזאת מיקדה יותר מדיי תשומת לב במטרות ובאינטרסים אנוכיים.אבל הה

תי בהצלחה כלכלית וחברתית עיקר ורק אחרי שריפדו את הקן הביהמטרות האישיות הפכו ל

 הם הקדישו מעט זמן לעניינים קהילתיים.
 

של תחרות, רצוף ורדוף הישגים אישיים עולם  ... הפכו ל מיומייםצת השנים, החיים היובמרו .כ

ומחמאות על הצלחות עלולים לגרום להתחזקות תחושת הישות והוד מעלתו, אנו נקראים 

פחות כי אין סיבה לדרוך על ולסלק מעצמינו את ההתנאת היהירות, ההתנשאות לבער 

 .הזולת
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   ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל 

ר חרט על דגלו כאש ,ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות מביא לעולם הבטיחות בשורה אחרת

                  תקדים,המאתגרת וחסרת התקופה השליחי קדושת החיים, על אף של את חשיבות התרומה 

 ,                1965הבסיס, היסוד והמעטפת שתבטיח יציבות לממונה הוא הארגון הזה שהוקם בשנת 

              ערכו המצטבר מהווה מכפיל כוח בשילוב ואיחוד הכוחות, בסולידריות, בזהות המשותפת, 

אתר מולות במדינה ואפ הגד ווטס-ובעזרה ההדדית, ברעות ובאחווה המשתקפת מתוך קבוצות ה

 יכה המקצועית.ובמפגשים החברותיים בכנסים, בסמינרים, בימי העיון ובתמ הארגון הדינאמי

                                                       . קודם הוא משפחה מגובשת כפי שמעולם לא הייתה , הארגון הוא לא רק ארגון

ּהכי " ְרתָּ ל ֲחבֶּ א ְביֵָּרְך שֶּ לָּ ת אֶּ דֶּ ְתַחדֶּ ין מִּ                                                                                                                                                                "ֵאין ַסכִּ

                                                                                     שואלים אותי, מה מניע אותי ?   

אני חולם ושואף לצרוב בתודעה של הציבור ושל הנהגת  ,י חולם ושואף לקץ אפליית הממוניםאנ

מו ולהכיר לספוג את חוסר הצדק שנעשה ע ,כל ממונה וממונהולת שיש בהמדינה את הקיב

                         ,ת יסודבתפקיד שליחותי זה כשווה ערך לתפקידים בכירים, ציבוריים שראויים לגיבוי והגנה כזכו

היום אנו עדים לא רק לניצחון של הארגון, אלא לחירות החוגגת את ניצחוננו בהתחדשות, בשינוי 

                  ובמימוש המטרות שהארגון הציב לעצמו,                                                                 

מתחייבים לשמור על נאמנות כלפי חברינו ומבטיחים להגשים כל מטרה אנו בהנהלת  הארגון 

 שהצבנו לעצמנו עד להשגת היעדים.

                        " זה לא מספיק שאנו עושים כמיטב יכולתנו לפעמים עלינו לעשות מה שנדרש "  

                                                           1945צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה -ווינסטון לאונרד ספנסר

                                                                                                                                ,ארגון הממונים על הבטיחות פועל בקדחתנות להטמיע בקרב הציבור את חשיבותו של התפקיד

חבריי מעצים שממונים עם ניסיון רב ובוגרים ממני מתלהבים מהפתרונות שלי ושל זה מאוד 

רשרת האחווה האנושית לשלהתחבר מוזמנים להצטרף לעשייה הברוכה ובהנהלת הארגון, הנכם 

                                                                                                                    שיש במשפחת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.

, בהקרבתו למען קדושת חרט על דגלו את חשיבות התרומה ,ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות

זאת העדות הטובה ביותר לדרך בה בחרנו ים, למען הבטיחות, למען אהבת האדם והאחדות, החי

  וליישם את שליחותינו ההתנדבותית כארגון החוצה להבות וחוצה לבבות. לפעול

 ,תרבות עניינית, מקצועית וחברתית מכבדתספקטרום ומקשתת של הנהלת הארגון תמשיך להוביל 

נצא שוב  ,כמו בטעם של פעםובאילת, בים המלח ובנתניה לטובה כדוגמת הסמינרים הזכורים 

באיתנות וח לקיים ימי עיון ואירמשיך לתת למשפחה וכן נ חלסמינר הסמינרים בים המל, הפעם

   "                                                                                                                             Benefit of the doubt"  בחינם., בפריסה ארצית, בסטנדרטים גבוהיםו

נו ואחדותנו כי נעצור לרגע ונעשה חשבון על קיומ בחיים שמשנים לנו את התוכניות , בואויש רגעים 

                     יש לכל ממונה חלום ולחלום יש את ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.

 

נתית של ארגון וועידה השבנאום ה ,על הבטיחות והגיהות בישראליו"ר ארגון הממונים  -המחבר:  יעקב עזרא 

   jacovezra@gmaui.com6181606-052.   נתניה-היכל התרבות ע"ש אריק איינשטייןב  2022הממונים 

 

mailto:jacovezra@gmaui.com

