
    

 

 ?הבטיחות אתה ממונה מי 
,  אנתרופולוג, קרימינולוג, פילוסוף, סוציולוג, פסיכולוג

סטטוטורי בתפקיד  מומחה , מבקר, שומר סף, מנטור, מנהיג
.                                                     מקצועי רשמי בניתוח סיכונים

 אבא לכל מי שאין לו אבא בבטיחות  , או אולי

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://alllies.org/wp-content/uploads/2015/06/question-mark-face.jpg&imgrefurl=https://alllies.org/blog/tag/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94&docid=SShcQpu3vCoz9M&tbnid=1KLVn4wNSfvFyM:&vet=10ahUKEwjkzObPm9TYAhVILsAKHbh4B484ZBAzCBMoETAR..i&w=250&h=250&bih=744&biw=1366&q=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94 %D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94 %D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95 %D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94&ved=0ahUKEwjkzObPm9TYAhVILsAKHbh4B484ZBAzCBMoETAR&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

:                                     הוא יועץהבטיחות ממונה 
.                                     היסטוריה ועבר"   Record"עם  

ניסיון  חיים                                          ,   מקצוע,   השכלה

.                                                    והבנה  מרחבית  בבטיחות

 :מצויד בכלים עיקריים והם: ובעיקר

                                                               -מטעני חוכמה וניסיון 

בפעולה עקבית המבוססת                                    המתבטאת תכונה 

במציאות ומתחשבת                                   רחבה התבוננות : על 

 .  הקיימים בין בני אדםהקשרים בהבנת 

 
 
 

 



 !אפשר לישון בשקט  ולסמוך עליו ,   ממונה בטיחות הוא אישיות



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממונה בטיחות הוא אוטוריטה מקצועית                               

 

 



, מחנך, מורה, מרצה, מדריך:  הממונה על  הבטיחות הוא

 .  ומלווה מבקר, משקיף, מנחה, מדגים, מכוון, מניע, יועץ
.                                                              ממחיש, מעביר,  מציג, מראה, מוסר מידע -מדריך

.                                  מאזיניםהוא אדם המעביר ידע בעזרת לימוד פרונטלי אל מול קהל  -מרצה 

.                                                                                                   עוסק בלימוד ומעניק ידע  -מורה 

.                                                                                                            טובותהאדם למידות חינוך  -מחנך 

. התמחותובתחום  במתן עצות למקבלי החלטות בבטיחות ועוסק מומחיות בעל  -יועץ  

.                                                                                          להישגים בבטיחותלהגיע לחזק את הרצון של העובד  המוטיבציה   -מניע 

.                                           כיווניםמכמה מסתכל סיטואציות  , בעל זווית ראייה עם פרספקטיבה -מכוון 

.                                          'וכותורפה נקודות , של חסימותמדגים מצבים , מיומן בסיטואציות -מנחה 

   .                                                                                                                            מביט ובוחן מרחוק, צופה  -משקיף 

 .הבדיקה והשליטה, השגחה, הפיקוחסטיות בבקרה שהיא עורך ביקורת לזיהוי  -מבקר 

 



 סוחף מקצועי בבטיחות -הממונה כ

מכוון ומסייע למנהלים ולעובדים                                                                                    

,                                                                   מטרות הנוגעות למניעת תאונותולהשיג להציב 

ולשמר את                                                            על מכשולים סילוק מפגעים להתגבר 

הדרייב וכוח ההנעה                                         , כוח הרצון,  המוטיבציה

.                                                          לעבודה בטוחה

                                              -התמודדות מתמיד בהכוונת דרכי 

                        אישית ומיצוי להעצמה מכוון כך  אתגרים ומתוך עם 

פוטנציאל הקיים בכל עובד שימנע ממגע עם                                        

 .           סכנה בעבודה בתחומי התעסקותו

•  



"  סטוטורית"ממונה בטיחות הוא סמכות 

 .ומקצועית  לתפקיד שהופקד בידו חוקית



 

 

הפסיכולוגי              הממונה בהיבט
 :להניע התנהגות ארגוניתתפקידו 

.                                                  מול סיכוניםכלים להתמודדות להעניק *

   המתבסס על                                                                         יעיל פתרון לבעיות לספק *

.                                                                             הפסיכולוגשל ניסיונו המקצועי והאישי 

.                                                    לאבחן את  הארגון ולייעץ להנהלת הארגון*

.                   הבטיחותפעילויות מניעה בתחומים כמו קידום אקלים ליזום *

".                                      חוקים נועדו לעשות סדר"להטמיע את ההבנה ש  *

ם ְמֹאד "לאמץ את התפיסה האלוקית  * םְוִנְשַמְרתֶּ (.                          'ָטו' דְדָבִרים )" ְלַנְפשֹוֵתיכֶּ

יָךלֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם "(.'ָיד' ֵיטַוִיְקָרא )"ִלְפֵנֵ֣י ִעיוֵור לֹא ִתיֵתן ִמְכֹשול"  (.  'טז' ִיז, ְוִיְקָרא "ֵרעֶּ

 



                                                            הפילוסופי הממונה בהיבט
                                           דרך לעמדות טובות  תפקידו לפלס  

 ומקבל ההחלטות/ ל או"המנכלצד 

                       מידות                                                                                                                         את כמי שמכיר מכיר •

                                                                          ,  המהות וההיגיון. האתיקה  והמוסר

                                                         נכונה  הבחנה בין ההסקה •

 .ללא נכונה

 

 .אהבת החוכמה –פילוסופיה •



                        סוציולוגיהממונה בהיבט ה

 .לתמוך בארגון ולהגביר פעילות: תפקידו

                                        למשמעת התנהגותית שואף  -סוציולוג 
.                                                                                   ומתמקד באינטראקציה בין העובדיםאנושית 

 רובינו לא אוהבים להשתייך למיעוט ולכן  

                                                                                    ,  אחר הרובכעדר  נסחפים אנו •
                                   ובמפעל אנו ניחשב למיעוט או לנטע זר עד יתכן 
המפעל                                של המנגנון נהפוך לחלק משרשרת אשר 

 .ולשרשרת האחווה האנושית



 הממונה בהיבט הקרימינולוגי  
 תפקידו לטפל בסטיות אתיות  

 .  חברתיות והתנהגותיות בארגון

להבין ולנתח את שלל גורמים , מענהלספק •
.                                     לעבירות בטיחות

הוא אחד מהמקצועות קרימינולוגיה 
בהם חיבור אמתי לפרקטיקה היחידים שיש 

של שהינה נוהל או פרוצדורה  שהיא  רשימה )

כל משימה כללים המגדירים את דרך ביצועה של 
 (.בארגון

 (תורת האשמה  –קרימינולוגיה )                                •



 אנתרופולג -ממונה כ
 

 על הממונה להכיר את תורת האדם         •

 את דפוסי התנהגויות התרבותיות השונות והמשונות•

                          הסכמה מתוך לקבל אי צדק להיות מוכן •

 .והשלמה להכרה בתרבויות שונות



הממונה כמבקר הבטיחות                                  

 ו הבקרה על הבטיחות/או

                                                                      Monitoring    -הבקרה היא    •
 Control                   -שליטה 

                                               Review          -היא   הביקורת•
 ,               קוד לזיהוי סטיות

 :  היא  הביקורת•

 .כלב השמירה של הבקרה•

•The watchdog's audit is control 



 .בורר נסיבות  ומוסר מידע,  תחקירן, מתחקר, הממונה כחוקר

התחקור וכן שבו אתה ואחרים שותפים לדעה שיש להבין את התהליכים תהליך :  תחקור

הסקת  לשם   לפענוח משמעויותיו, בעבר להבנת אירוע שקרה ייזום למידה מאמץ 

   ,                                                                                                                            עתידיות   מסקנות ויישומם כראוי בפעילויות 

                                                                 .עבודהושינוי תהליכים ודפוסי זיהוי :  מטרות התחקור

(                                                              לביצועפער בין תכנון )ביצועים מניעה ו שיפור 

.                                    הצוות והארגון, הפרטנורמות התנהגות של למידה ושיפור ברמת יצירת 

כשהצד השני לא ממש מוצא לנכון , שבו אתה מנסה להשיג אינפורמציהתהליך  : תחקיר

.                                                            ועלייך לספק משמעות לתחקור. לספק לך אותה

.                        תאונה עליה נוכל להשיג מידע  מרבישל ובחינה מעמיקה בדיקה  -נסיבות בירור 

על תאונה  ח  הודעה ודיווח  "ולכן בדו  חוקר רישויאיננו בטיחות ממונה  -חוקר פרטי 

 .  התאונהאו בירור נסיבות "  מתחקר "אם אין לציין את המילה  חוקר כי 



 ...בא לחפור ליזה אחד שממונה בטיחות 



ארגון                            ב  ממונה הבטיחות הוא שומר הסף

 .גם כשהוא ישן בבית



 24/7ממונה 
מופקד , בבטיחות תפקידו הממונה על הבטיחות מתוקף 

  -מנהל תקין בכל הנוגע לבטיחותועל שמירת כללי 

ובריאותו של העובד וסביבתו במקום בעבודתו  גם  

 .                   כאשר הוא בבית ולא במקום העבודה

הממונה  הוא זרוע מקצועית של מנהל הבטיחות ושליח  

המגיע מ מפתנו של מנהל הבטיחות  ומכוח חוק ארגון 

מכהן כעובד  הציבורי בו הוא הגוף , הפקוח על העבודה

בטוהר המידות וחריגה  פגיעה כדי למנוע , ושליח ציבור

מפני מפגע או ולהתריע לוודא  , תקיןמנהל מכללי 

 .סיכון ולייצור אווירת שלווה ותרבות של כבוד לחוק



ממונה הבטיחות הוא דמות חוקית שהמדינה בחרה בו על  

 "חייו הם עניין לציבור"מנת להבטיח את שלומו של העובד 



  

                    
                                                             על הבטיחות בעבודה  ממונה 

ביותר בכל                                                         מהתפקידים החשובים הוא  
                                                        ,  נדרש בימינוהוא  בו ארגון 

,  ביותרוהמוערכים אם כי לא האהודים 
לסיטואציות של                                                                                       להיקלע הממונה  עלול 

במבחן הנאמנות  " ניגוד אינטרסים"
 והאמינות                                     

 שיש כאן סתירה מובנית שלא  כמובן 
 .תמיד נפתרת

                                                                      

 האם ממונה הבטיחות  
 נתפס בעיני המחזיק

 ?  מהרגולטורכהצנחה רצויה 
 

                    



 מה לעזאזל רוצה ממך ממונה הבטיחות    



 הממונה על הבטיחות בהיבט אבהי                   
                            

 .להרגיש בשליטה ולהיות דומיננטיהצורך •

 .בהכרה ובכבודהצורך •

 .קושי בסיסי בקבלת התנהגות לא צייתנית•

 .מזלזלת או מסרסת, נטייה למאבק מול התנהגות מרדנית•

 .נטייה לאנרגטיות•

 .חלשיםהכמיהה להגן ולקחת חסות •

 .התפקודיתהצורך בכוח פיזי וכלכלי כחלק מהגדרת הזהות •

                                                                                                  .        הדחף להוכיח כוח ואומץ•

 .של  הובלה  ומנהיגותלתפקיד תחושה של מחויבות •



 הממונה בהיבט האימהי           

                                                                                                 

 .וסיוע לחלשיםדאגה  -תחושת מחויבות לתפקיד •

 .ונאמנותיציבות , צורך בביטחון•

 .לא דומיננטיתהתנהגות קושי בסיסי בקבלת •

 .רכה מדי או מתרפסת, נטייה לא להעריך התנהגות חלשה•

 .נטייה לפייסנות טבעית•

כמובן שיש כאן סתירה מובנית שלא  , חלשיםהכמיהה להגן ולקחת חסות על •
 .נפתרתתמיד 

 



 כוחות המניעים את הממונה על הבטיחותה

 
באדם ביטחון באשר ליכולתו למצוא פתרונות לבעיותיו ולגרום לו לצמוח  לטעת 

 .ושיהפוך בעצמו  למקור עוצמה לאחרים

 .לשם שמיים, לזולת מבלי שיכירו אותךלעזור                    •

 .לעזור למישהו שאתה מכיר מבלי שיכיר אותך .3•

 .אך לא יודע שהעזרה באה ממך, לעזור למישהו שמכיר אותך .4•

 .לעזור גם כשלא ביקשו ממך .5•

 .עם לב רחב' לארג, תהיה נדיב, אם כבר ביקשו ממך .6•

 .לחיוך המון מצוות, תן בחיוך, כאשר אתה נותן .7•

 .לעולם אל תצא  מתוך תחושה כי לא נעים לך מהסביבה שמא יחשדו בקמצנותך .8•

 .נתינה היא דרך חיים כל מה שיש לנו ומה שאנו מקבלים עומד במבחן הנתינה•

 

 

 

 



 דירוג סדר עדיפויות בבטיחות

 שיקול דעת זהירות מקצועיות משפחה

 כבוד ומתינות ניסיון מיומנות חיים

 הירתמות ערנות אחריות דאגה

 שיטתיות סדר וניקיון מנהיגות בריאות

 ניהול  דאגה לזולת משמעת חכמה

 שליטה למידה וידע   וסמכות כשרון אכפתיות

 הבחירות המועדפות עליי

 .                                                                                       דרג את סדרי עדיפותך



 שבועת הממונה על הבטיחות           
                                                                   :כמיטב שיפוטי ויכולתיהשבועה אני מתחייב לקיים את •

.                                                      אתייחס  לאומנותי המקצועית כממונה בטיחות כפי שאני מתייחס ליקרים לי. א

                                  .                                                                                                                            אקיים והוא הבטחה והתחייבות שאדם נוטל על עצמו לסייע ולקיים את הנדרש. ב

.                                                                התפקיד בנאמנותאשמור על שלומם בריאותם ורווחתם של העובדים ואשרת את . ג

.                                                                                       אני מתחייב להתייחס בכבוד לעובד ולשמור על כבודו בארגון. ד

                      .                                                                                                                            במעמד או בתפקיד, במין, בלאום, כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה בדת. ה

.                                                                                                               במיטבי כדבעי, כהלכהרציני ומטופח , מבין, רגוע, אהיה תמיד הוגן. ו

כל  תוך הקדשת אני נדרש אפוא להפנות את תשומת ליבי לכל נדבכי עיסוקי ואבצע משימותיי . ז

                                                        .                                                                                                                            ומסירותי למען העובדיםמרצי , כוחי

                               .        במשימות בנחישות ובתבונה נוכח כל הסכנות והמכשוליםאדבק ,  אפעל באומץ לב. ח

                           ".              אביט כלפי מטה בעובד  כאשר הוא עומד למעוד ואעזור לו להתרומם מעיוורונו. ט

שבתוך המתנה על ההזדמנות  המתנה זוהי " מתנת אל"בטיחות הינה שליחות ושליחות היא . י

 .  גם כשלא תמיד לנו...   לאחריםהניתנת בידינו לעשות טוב  

 



 .באהבה, מצגת מוענקת לעמיתיי הממוניםה

 יעקב עזרא•

 ממונה בטיחות•

•052-6181606 

•Jacob-s@013net.net 


