
                                                                               

 בעבודה                                         הבטיחות ארגון ממוניאמנת                   
ליָאנּו נ  . א ּדֹו שֶׁ ים ְלצ  ְצוַ ְוַהּמּוָסר  קֹוַהח   ָצב  יחּותוְבמ  יָנה, ַהנְ  ,ָהָרצֹון ,ַהַהְקָרָבה, ת ַהְשל  ירֹותת  ד , ַהְּמס  סֶׁ ַהחֶׁ

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

קָ לָ  י  ת  ית האֶׁ ְקצֹוע  ר ַהמ  ת  נֹוֲעָדה ֲאשֶׁ יאּותְלַשֵּמר אֶׁ ת  ְבר  יַע אֶׁ ְמָלאָכה ּוְלַהְטב  ים ב  ים ְוָהעֹוְסק  נּוָהעֹוְבד  ֹוָתמֶׁ  ח 

יָשה יר  ַבְּדר  ָכל  ְלַסֵלקּוְלָהס  ים מ  ְכשֹול  ְינּומ  ֹותֶׁ ְתַנֲהגּות ְראּוָיה ְוָסףְלַיישֵ ּו ּמֹוֲשב  ְדַרְשתָ  ם ַרף ה  ְתַנֲהגּות נ  י ה   ַעל פ 

ֹוק.                            ְשַמְר ח  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  ֹוקך ֹות ק  ּיּות ַלח  ְמָנת  ַעל ,צ 

ְקרֹונֹותּוְלהַ  ַווֵּדאלְ , ְלַשֵפר, ְלַתֵעל, ְלַקֵּדם ים ְועֶׁ יף ְכָלל  יחּות  ְכפ  י פּודֶׁ ְבט  ת בַ ַתְרבּות ּוסֶׁ לֶׁ בֶׁ ְתַנֲהגּות ְמקֻּ ְפקּוד ה  ת 

יר, ֵער, יב ָזה  יוְ  ַיצ  ּיּוב  ְכֵדי  ח  ְמַעט ְתאּוָנהב  כ  יָּמַנע מ  ְמנֹוע ְלה  ּיוָאקֻּ ְתאּונֹות ֲעבֹוָדה  ּול  ְקצֹועַ  תָמֲחלֹוּוות ט   מ 

ּיֹות  .ְכרֹונ 
י בְ ָאנּו . ג ּיּונ  ְבָרהעֹוֵרק ח  יָטת , ְרָקמֹות ַהחֶׁ יםמּואֹוטֹור  יחּות ָבֲעבֹוָדהושֹוְמֵרי  ְמח  ים ַעל מּו, ַהַסף ַבְבט  ַהַבָקָרה                          ְפָקד 

ת ּוְמ  ורֶׁ יק  ים ְלָכל ּיָ חּוְוַהב  ְתָגרב  רָלָאָדםְבָכל ַהָקשּור  ְבָכל ֵעת, אֶׁ ֹוצֶׁ י, , ְלעֹוֵבד, ְלפֹוֵעל, ָלי                                    ,שֹוֵמרלַ  ח,ַלַּמְשג 

י  ֹושֶׁ י בַ לְ , ְּמָלאָכההַ ְלע  ְקצֹוֲעל  ים עַהּמ  יםהַ וְ  ַהשֹונ  ם, ֲאֵחר  ית וַהְּיכ   ְתָנהיל א נ   ָלהֶׁ ת ָהֱאנֹוש  יָדָתםלֶׁ ת ְמד                         ְלַנֵבא אֶׁ
ל ֲקם שֶׁ ְספֶׁ   .ַהַסָכנֹות ְוַהְתאּונֹות וֶׁהֶׁ

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                               שֶׁ

ְסַגת ים פ  ַבָסֵפק ַהְּמאוּו  ילָ ה ַהָקשֶׁ ין בְ שֶׁ  ָבצֹוֵפן, ְבֵצל ָהֲעָנָנה ַהְכֵבָדה שֶׁ ְפָשר  י אֶׁ ְלת  ְתָחם , ָבל א נֹוָדע, ב  ּמ  יָגה מ                        ַבֲחר 

יר יש הַ י א  בְ ּו     ַהְסב  הֹור  ית ְבָחְכָמתֹו ,ּואָלנּו ַהָקדֹוש ְברּוְך הַּוָּדאּות" שֶׁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ָהֵאיְנסֹופ 

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

ת, ּו רֶׁ ְגבֶׁ יחּות ַהּמֻּ ירֹות בְ ַהְבט  ְשָנה ַהְזה  ְדאָ , ָבהָר הַ ּמ  ינּות ַהְכרּוָכה ב  ֱאָמנֹותבְ ּו ָגה, ַבֲאמ  ְכלֹול עֲ , ְלל א מֹוָרא  נֶׁ י מ                     ל פ 

יאּות ְסדּוָקה. ,ַָּהנֹוְרמֹות     עֹוָלם 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  ְכְתָבה יחּותְבַהְטָמַעת ַהְבט   א  נ   .ַבָּדם            שֶׁ

יחּות, ְנַבֵטא ְמצּוקֹות .ח צּוַע ְפעּולֹות ְמַתְקנֹות ְ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 ַחןְונֶׁ ן ב  בֶׁ יקּוחַ בַ  ְכאֶׁ   .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   תֹוְצאֹות                    ְרפֶׁ

ים                                                                                                                                                                                        .ַ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 

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

   ָאֵמן  ְוָאֵמן.  
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