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האתגר של ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל הוא לשמור על זהותו הייחודית מאז שהוקם בשנת 

                            שר העבודה והשיכון. זמתו של גיורא יוספטל ז"ל שהיהפרי יו ,1965

                                                  .אישור ניהול תקיןאושר כעמותה וברשותה  ,הבטיחותארגון הממונים על  1990בשנת 

באמצעות ארגון הממונים על הבטיחות ממוני הבטיחות במדינה רשמי של כלל ייצוג הוגשם הרעיון  ב 2000בשנת 

                                            .)א( 28לעניין סעיף  1954התשי"ד לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה  נוגע בדבר, כמוסד ה והגיהות 

מכון התקנים  עמו נמנו ן כגוף מהחשובים במשק הישראלי, חתם ואישר את הארגו דאז מר רן כהן  שר העבודה

כניון. והטהאוניברסיטה העברית, חברת החשמל הישראלי,  המוסד לביטוח לאומי,  אוניברסיטת תל אביב,  

                                                                 י"ז בחשון התשס"א (.     15.11.2000 202עמ'   התשי"ד  ס"ה   1 מסמך )

 גם מינהל הבטיחות נדרש ממני לעניין ההכרה בארגון כארגון רשמי והנה, המסמך הגיע והטביע את חותמו לעד.

 כאופנה המגיח ,סר הבקרהח New Age  - ה אוהנהלת הארגון דבקה בזהות הייחודית מול התרבויות האחרות 

 קשה לשלוט בעוצמת הזרם וייתכן מתחילים להיסחף,  כאשר מה רע בספיגה של השפעות לא טובות, מתחלפת,. 

 ועד הרגע שנפרדים.יש תהליך ללבישת החיתול מהיום שנולדים  .שליטהונאבד  שנתנער מכל הבלמים

בחיים כל אחד עושה את בחירותיו, בסופו של יום, אנו צריכים לעמוד מול המראה,  להסתכל לעצמנו בעיניים 

 ולומר, אני שמח בחלקי ובשליחותי הציבורית ובדרך שאני עושה.   

להצביע ל דרכו , לסמוך עאתה יכול  המילה אמונה היא מלשון המילה אמון, כאשר אתה בטוח וסומך על הארגון, 

עמדך ואת מעמדם של לחזק את מו בכוחה להשפיע ש "עצומה"  - בבביטחון בעד יוזמותיו הפרודוקטיביות ו

 חברייך למקצוע ולתפקיד.

מודים לכם על החיבוק החם שהם מקבלים כמעט  ,חברי הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

  .הגדולות והמובילות במדינהווטס אפ -קבוצות האמצעות בכל יום ב

, העושים מלאכת קודש ממוני בטיחות פעיליםהווטסאפ הזמינות משדרות ומשרתות אלפי ממונות וקבוצות 

ר לכל גורם אחר וזאת לאובאינטראקציה וסולידריות מעוררת השראה ביחס  בשמירה על בטיחותם של העובדים, 

                                                                                                         העובדה שהממונים חיים את העובד.              

 ויש להם את זה. –כדי ללמד מוחות של עובדים צריך לב גדול של ממונים 

ת הוגנות נאפשר על פי התקנון בחירו  נמלא את שליחותינו באהבה ובטוהר מידות, נו חברי ההנהלה והיו"רא

נו את לפיד תמאלקבל  החפץ לכל מנהיג פוטנציאלי שווה ת הזדמנורמה של ת ומקובלות ובבתקופות קצרו

                                                                                         עלול לייצר עננה של שאלות.עשרות שנים במקום ה טיחים לא להיתקע למשךמבההנהגה באופן סוברני, אנו 

          להשליט על עצמינו אינטרסים האישיים.לפזול ולא שכדי  ,ו התכלית של ההתנדבות הטהורהכז

מאולץ.                                                   רוב דמוקרטי ולא בוחופשי באופן נבחרו שהמוענקת למנהיגים גה היא מתנה ציבורית הנה

                                                                                                   י להכיר את המתנה היוקרתית הזו, כד

                                                                                                         מוד ולדעת את הליכותיה.לבה, ל עלינו להכיר את הוראות השימוש :ראשית

מלוא התועלת  למתנה הנפלאה הזו, להיערך אליה ולהפיק את המודעות  להפנים את: חובתנו המוסרית היא שנית

של חברינו הקסומות והכובשות  ממילותיהםלחוש את האהבה  ות אלינו, בתמורהלמען אלה שעיניהם נשוא

 מעניקות לנוהם כך  יבנו,לל בהערכה ובאהבה כמו חץ  ישיר ,על המקלדתות הנוחתיהם מאצבעותמשודרות ש

 ,בעשייה חיובית למען החברות והחברים ,לתת ולתת ואנרגיות של עוד ועוד , דלק תוסף של תמריציםו נכסףרוגע 

 .האהבבתוכנו רצוף שכחוט של חסד 
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את התועלת של החשיפה פורצת אנו מבינים  חותרים למגע עם הציבור שלו,הנהלה החברי את רואים כאשר אתם 

לראות.   המנהיגים שכולנו רוצים  מות, אתם מבינים כי אלה הםבבנאומים ועל ה בכתיבה, במאמרים,המחסומים, 

ה ) תלמוד בבלי (.                                               ּה ֲאִפּלּו ִכְמלֹוא ִנימָּ                          ֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ַבֲחֵבְרתָּ

                                             לנושא משמעותי חייב להיות אחראי אחד בלבד; האחריות אינה יכולה ליפול בין הכיסאות. 

                                                                                              ".לזהכדי להגיע  השנדרש ,הפרטית מודעים להקרבתם  אינכם  הם,תהילה הציבורית שלב ודאי מבחינים אתם

                                                                                                                                        עמיתים נכבדים,

כי משרד העבודה, זרוע העבודה, מינהל הבטיחות, המ.ל.ל, ההסתדרות וגורמים לאחר שהבהרנו לכל הספקנים, 

הגוף המייצג את רוב הממונים במדינה, הגענו לישורת האחרונה של ובינו מיהו האח הגדול משפטיים שונים, ה

                                                                                                             מרחב הציבורי וכי המטרה שלנו היא ההגנה על הממונה ולא עוד מכללה לימי עיון.הכרה בהתהליך 

 דעה.                                                     שומעים אותנו, מתחשבים בדעותינו כמובילירואים אותנו, היום כבר 

משך לכיוון היעדים שהצבנו לעצמנו ובראש , היום אנחנו בולטים ונמצאים בתהליך מתשקופים קודם נראינואם 

                                                                            יח להגן על אחרים.כדי שנצלכממוני בטיחות וראשונה ההגנה עלינו 

בהכשרות כפי שעשינו  ,לפתח את פעילויות ההדרכה וההשכלהכדי  ,רביםנמשיך להשקיע מחשבה ומשאבים 

 ועוד. במקבץ בטיחותארגון לתואר ראשון במדעי הרוח החברי  באוניברסיטת חיפה בה למדוחינמיות רבות, 

על מנת וזאת  שנקיים סמינריםהשתלמויות, כנסים וותקדים  ופן  חסרימי עיון שהענקנו בחינם בא נאיץ את פעילות 

                                                                                               יק על הצרכים שלכם.לענות באופן מדו

                                                                                                                         למציאות המשתנה. להתאימןשונות על מנת אנו עושים את מירב המאמצים להמשיך בפעילות 

                                                                         עצת עמכם ולא קובעת עובדות בשטח.          מתייהנהלת הארגון 

                                                 סקרי שביעות רצון על מנת למדוד את איכויות שליחותינו.   ם סקרי שולחת אליכההנהלה 

לחברות המוענקת    " "safety  hubיחות אפליקציית הבט -כמעט שכחנו את הטכנולוגיה והיישום  ...אופס

 לחברים ולמצטרפים חדשים במתנה למשך שנה.

ה לשיפור הגברת המוטיבציוב המקצועית בתחומי הבטיחות השונים ג הרמהבשדרובתמיכה בממונים, נמשיך 

                                                        של ממוני הבטיחות החברים בארגון. ההישגים

                                           ל המתאים עבורו לממש את משאלותיו.מכם ימצא את המסלו אנו תקווה כי כל אחת ואחד

                                                                                                      ו"נכונו לנו בעתיד הקרוב עוד הפתעות פרודוקטיביות, איך החבר'ה הצעירים אומרים " חכו ותרא

 ,בתקופות מאתגרות. בכל מקום בו תצטרכו אותנו בפרט דכםלצאנו 

                                     מניע ומשפיע.                                            , גוף בולט וגורם בשנה הזו הפכנו לפקטור

                                                                                                                         איתנה.אות בריהצלחה מרובה ו, אנו מאחלים לכם כשותפים לארגון

.                                                                                                                   נו עוד נטויות לעשייה ברוכהייד

בסקרים ה " על הציונים הגבוהים " תודקסם המילת ל  םייראואתם   .אתם לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו

                                                                                                                                      אותנו למצוינות.                       המאתגרים 

 והנהלתו. יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות –יעקב עזרא                                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                                  העירוני בנתניה צטדיון הא –מרכז הארגון: משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה 

                                                                                                   052-4172333 נייד    052-5894333נייד  

 http://www.memunim.org.ilאתר הארגון        memunim@netvision.net.ilדוא"ל  

 


