
  

ממוני  כלל  מקבל בשעריו את  ,  המאחדהרשמי וממונים  ה, ארגון  ולזכור  חייבים לדעת  אנותם  וא  דברים בחיים נםיש

                                                                                                 .מטרות משותפות  להשיגמתוך כוונה    ,בעבודה  הבטיחות

על כך שהוא נוטל על עצמו משאות כבדים תוך מימוש האחריות הכבדה    ,פועלו  להכיר ולהוקיר את  חובה מוסרית היא

                                                                                                                                   כולנו.למען    החלטות הרות גורל  קבלתשל  בתהליך    ךהכרו  במאבק מתמשך,  המונחת על כתפיו במצבי קיצון

שהחברה הישראלית התברכה בו, הוא בדיוק המשאב הנמצא   הממונה על הבטיחות בעבודה הוא משאב אנושי

 כלכלה העולמית, ואם נוציא את המודל הזה מהכלכלה, החברה הישראלית עלולה לאבד את משמעותה.  במחסור ב

                                  מחבר ויוצר לכידות חברתית גבוה, תוך גילוי תכונות פורצות גבולות.  ,  מאחדארגון הממונים על הבטיחות  

                                                                                                                                           בבטיחות.  התנהגות העובד ממצב של שוליה מתלמד לרמת המבצע המיומן  ושינח  כיםלהבנות תהלילתמוך ותפקידו  

המהווה תנאי    ה על הגורם האנושי בעבודהמתוך מחויבות לשמיר בתפקידו  הממונה מחזק את הזהות וההזדהות  

 לקיומה של מדינה ותרומה לערכיה ולערכי הכלכלה, כי אין חברה שלא תשאף לשומר שישגיח על עובדי ארצו.  

הוא הישג ביטחונו ובטיחותו האישית בעבודה ואת  לפרנסתו,  התמריץ הגדול ביותר שעובד יכול לקבל בעבודתו פרט  

 הבטיחות.  על  ממונה  ההביטחון בבטיחות מספק לו  

נשמר שלא לחתור תחת היסוד של הנאמנות והאמינות  נאלץ לעיתים להלך על חבל דק בשליחותו וממונה הבטיחות  

 בקונפליקט שיש בתפקידו, בשליחותו ובפרנסתו  

ן  מבין שבילי האש, בהם פוסעים העובדים בי) הממונים (  מטשטשות את גיבורי האחריות    נגרמות,תאונות העבודה ה

                                                                                                                              אם מבחירתם או מסיבות שטרם פוצחה תעלומתם.  

שקיימת סתירה מוחלטת מכיוון  וזאת    במובנים רבים ואחד מהם  מחייב התייעלותשל תאונות העבודה     תםצמצום שכיחו

ככל שיהיו יותר תאונות עבודה מפלס    ,בין ההשקעה בבטיחות לבין הצורך בהשגת יעדי מדיניות בלימת התאונות 

 הזעזוע ילך וירד.                                                                                                    

על  מאזורי הנוחות חמורי הסבר ואנרגיות שליליות לאזורי הקרבה כמסבירי פנים לממונה  על החברה בישראל לעבור  

                                                                                                                                                        הבטיחות בעבודה.  

כמיהתנו היא שהמדינה תגן עלינו, כי אין ביכולתנו לשנות את האופן ואת ו  העובדים  למעןכאן   -י הבטיחות  אנחנו ממונ

 התוצאה בה מסתיימים דברים העשויים להשפיע על חיינו.  

                                                                                         ביטחון עצמי.שבו הוא משדר  באופן   מקדם ההשראה לעובד ולבעל המלאכה  ,יציב ובטוח שחש  בטיחות  ממונה

                                             ,.  תקטן ה בעבודככל שרמת הביטחון האישי של הממונה על הבטיחות תגדל, רמת הסיכון ואי הוודאות  

 אסור שנשמיט את היסודות עליהם אנו יושבים.  

חשש או פחד.                                                                             מחדש, כולנו, נכתוב יחד סיפור של תקווה, לא של בואו נתחיל  

                           1965מאז    ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל  –, הבית של כולנו  הגיע העת להתאחד בבית אחד גדול ויציב

מטרות שלשמם    מתהמקד  ת פרודוקטיביהבנתיבי העשייה  הרשמי והמייצג ממשיך  הארגון     2023בפתחה של שנת אנו 

                                        .                                                                                                                            םהוא קיי

של  שרשרת  דשים וביחד נייצר החברים הנאמנים, הוותיקים והחלמעגל  להתחבר    ,ממוני הבטיחות  5000  לכלנאחל ל

 בחברה הישראלית.  את מעמדנוומקדמת    מחזקת,  אנושית מלכדת, תומכתאחווה  

 שמואל חי ב כג"והוריתי אתכם בדרך הטובה והיקרה"                                                 

   לשותפים במסע למען השמירה על קדושת החיים.  גמר חתימה טובה                 

                                                                                        מוגש באהבה לחברי הארגון.                                       

                                                                                                                                                 יעקב עזרא. שלכם, 

 והנהלתו.  ון הממונים על הבטיחותיו"ר ארג



 

 

   

 מהיכן הכול התחיל

                                            איגוד הממונים:                                                                                                               * 

                                                                                                                                                                 הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.   ארגון  גיורא יוספטל את הקמת  יזם שר העבודה    1962בשנת 

                                                                          .                                       ת הממונים על הבטיחות.ארגון הממונים הוכר כאגוד  1965בשנת 

                  ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל:                                                                                      *

                                                                                                                              *ארגון הממונים:                      

המסדיר את הקמתן  , 1980משנת חוק   על בסיס  וזאת     580049518הארגון נרשם כעמותה שמס'    1990בשנת 

                                                                                            ל.                                              ופעילותן של עמותות בישרא

                                                                             במדינה.בכל נושאי הבטיחות    מייעץ וממליץ לשלטונות המדינהה"רשמי"   ארגון  כהממונים  ההכרה השלטונית בארגון  * 

                                                                                                                                                                                      :והם( על מוסדות נוגעים בדבר   202עמ'  )הודעה  ,  שר בעבודה והרווחה רענן כהן, פרסם  15.11.2000בתאריך  

                                                                                                                                     " ארגון הממונים על הבטיחות "  

                                                                                                                                       "  ם הישראלימכון התקני" 

                                                                                                                                          "  המוסד לביטוח לאומי" 

                                                                                                                                             "  חברת החשמל "

             "                                                                                                                              האוניברסיטה העברית "

                                                                                                                                               "   תל אביב  ברסיטתאוני" 

                                                                      צבת:                                                          * הוועדה המייעצת ומתק

לראש  וועדה מייעצת  ה ישיבה של  השתתף יושב ראש ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות ב   22.02.2022ביום  

                                                            . 2001-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )פעולה מונעת(, תשס"א 5בהתאם לתקנה  מינהל הבטיחות וזאת  

                                                                                                                                              עדת אדם  וו*

                                                   ,  הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית לבחון את תחומי  הוקמה על מנת  וועדה זו  

                                                                                   :  שלושה עוגניםבסיס  תחומים על    רחבהנוגעות לקשת  ההמלצות  

                                              הטלת חובות חוקיות ונורמטיביות ואכיפתן.  -עוגן משפטי    מקצועיות.הקניית ערכים, ידע ו -עוגן חינוכי  

.                                                                                  יצירת כדאיות לקיום הבטיחות באמצעות תמריצים -עוגן כלכלי  

                                                                                                                                                          ית בימי העיון.הפחתה משמעות

ודה לארגון  מכתב ת,  יו"ר הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות  -אודי אדם  האלוף במיל'  שלח   26.03.2012  בתאריך

                                                                                                                                                .והצעות לשיפור  נתונים  ,סקירת מצב ממוני הבטיחות על    הממונים

                               הארגון באמצעות היועמ"ש יצר תקדים בעניין הקפאת פעילותם של ממוני הבטיחות    08.01.2017בתאריך  *

התאפשר לממוני הבטיחות  ארגון בהוראת שעה  פניית המשטרת ישראל הגיבה לוזאת כאשר  "אירועים המוניים"   -ב

                                                                                                     (  3מצ"ב מסמך מס'  )   .ומאז ועד היום  לפעול בעניין

תחת פיקוח רשם העמותות שבמשרד המשפטים  באיתנות  תנהל  ממשיך להארגון הממונים על הבטיחות   2022 נת*בש

  "אישור ניהול תקין".  וברשות הארגון  

 :                                                                                                    שהניף ארגון הממונים  וועדת אדם והעצומהחו"ד  ,  עיתצוביטוח אחריות מק* 

,                             ממוני בטיחות מענף הבנייה בעיקר  800 -עליה חתמו למעלה מ  יריית הפתיחה ל "עצומה"    -  2021שנת 

      למחדלים הנוגעים לממונים בתפקידם.  תאיר את עיניי הציבור  בבוא העת היא  

משרד הכלכלה יקים ועדת היגוי מיוחדת בשיתוף של  אשר הוצע על ידי חבר וועדה והוא: שסעיף מהמלצות וועדת אדם  

ובשיתוף עם הארגונים הכלכליים בארץ    (להלן הממשלה)ביטוח וחסכון    משרד האוצר, הממונה על אגף שוק ההון

                                                                יסוח הסכם מסגרת בין חברות ביטוח לעסקים פרטיים.  נ  וחברות הביטוח לצורך

הביטוח חבילה של ביטוח בסיסי המכסה מפני תביעות אזרחיות על כשלים בתחום    במסגרת הסכם זה תצענה חברות

                                                                                            בעבודה ובטיחות הנמצאים בעסק ובסביבתו.    בטיחות

הביטוח תתחייבנה לערוך במסגרתו סקר סיכונים מלא בכל עסק פרטי    הסכם המסגרת יאפשר סל מוזל, וחברות

                                                                                                         חברות וחברים,     המסגרת.    שיצטרף להסכם



הממשלה תערוך מסע פרסום שבאמצעותו תציע את הסכם המסגרת והתמריצים למצטרפים אליו: מחיר מוזל, הטבה  

                             במיסוי, הכרה בביטוח כהוצאה מוכרת וסיוע בהעלאתה של רמת הבטיחות בעסק.                           

                                                                                                                                                                                                            הובלת הסדר כזה הנה פעולה אקטיבית מיידית של כיסוי אלפי עסקים במדינת ישראל, ובעיקר המסוכנים שבהם.                              

להט של התכתבויות בין הנהלת הארגון  השלטונית.,  התקלה  את עניין ביטוח אחריות מקצועית,  לרגע  *לא שכחנו  

לחברי כנסת, לשרים לחברת ענבל האחראית  ,  אחרותביטוח  לחברות  ממונה על שוק ההון, לחברת הביטוח הפניקס,  ל

                                  על ביטוח עובדי המדינה ולכל מאן דהוא.                                                                                          

                 עד כאן.                                                                                                                        -תביעות שיבוב  * 

  ניהלנו מו"מ עם המוסד לביטוח לאומי תוך מאבק מול המחלקה המשפטית על מנת לבלום את תביעות השיבוב, ברוך

  מר מאיר שפיגלר וכן לתמיכתו של מר חזי שוורצמן  וסד לביטוח לאומיהשם יש קצת שקט, אנו חייבים תודה למנכ"ל המ

 פקח על העבודה הראשי.ראש מינהל הבטיחות והמ

                                                                                                                                         מעצר ממונה בטיחות.  * 

                                                                                                                                              ומהו מעמדו.    באיזה צד נמצא ממונה הבטיחותלהבין  גרמה למשטרת ישראל  הנהלת הארגון לא נחה עד אשר 

הוא קורבן  שדב זליקוביץ  נקווה  לא נצפה מעצר של ממונה בטיחות כלשהו.ברוך השם, מאז מעצרו של דב זליקוביץ,  

                                                                                                                                    במחדל מעצרו.  הממונים האחרון

                                                               (   02.10.2022  -ותמיכתך ברגעים הקשים "  )דב זליקוביץ  " תמיד אזכור את עזרתך  

                                                                                                                                                                                                                                                                    ) יעקב עזרא (. יום אחד "...גם אנחנו נזדקק ליד הזו" נועדנו להושיט יד למי שזקוק לה, מי יודע אולי  

* minded people                                                                                                                                                     

בתחילת שנה זו יו"ר ארגון הממונים והנהלתו מקבלים לידיהם ארגון בטיחות מוביל ובלעדי והופכים אותו    2021בשנת 

  בטיחות ציבורית, המשפיעה על אורחות חייהם של מרבית הממונים במדינהבדוחפת ומסייעת  גאווה מנהיגותית  ל

                                                                                                                                                    והציבור בכלל.

                                                                                                                                                   9001תקן איזו  *

   ממכון התקנים הישראלי. 9001  איזו  אישור תקן מניפה את דגל איכות הניהול וברשותה    הנהלת הארגון  2021בשנת 

                                                                                                                              ועוד ים של הפתעות.  ופרסים  סמינרים... כנסיםימי עיון בחנים,  השכלה, הכשרה, * 

,  בטיחותב  םלמצטיינייוספטל  פרס  ו  , סמינרים והשתלמויות מסובסדותכבכל שנה נמשיך עם מסורת ימי עיון בחינם

                                                                                                                               .  האוסקר של הבטיחות

                          :                                                                                                                            אוניברסיטת חיפה

, פרי יוזמת ארגון  מחזור מוצלח של ממוני בטיחות אשר סיימו את התואר הראשון במדעי הרוח והחיים במקבץ בטיחות

                                                                                                                                              הממונים על הבטיחות.

.  בהשתלמות מקוצרת בענף הבנייההכשרת ממונים וותיקים  להשתלמות ענפית בבנייה: רעיון ויוזמה של הארגון  

   ועוד הפתעות.  הכשרה מקוצרת לעורכי מבדק במוסדות חינוך בקרוב

                                                                                                                      :  * יצירת ביקוש לממוני בטיחות

תעסוקתיות בקרב  ובדיקת אפשרויות  הנהלת הארגון פועלת נמרצות למנוע הצפת השוק בממוני בטיחות על ידי איתור  

,                                                בתקופות שונות  הדעת על ידי מינהל הבטיחותניתנה    , אודותםקבלנים ובעלי מקצוע שונים

  כי אםלממונים  רק כאינטרס תעסוקתי    אלבטיחות וזו ל בכל הנוגע    ,חיוביתשהנושא יניב תוצאה של מעריך  יו"ר הארגון  

                                                                                                                                                 בת מינוי ממונה בטיחות.ובהם אין חם ובריאותם של העובדים במקומות  דאגה ובהגנה על בטיחותב

                                                                                                               תמיכה מקצועית ומשפטית.  וקו פתוח...  * 

שיתופי פעולה עם מרבית המכללות הגדולות   וכן  הכולל מידע וידע  ממונים  הגדול ביותר עבור  לארגון אמצעי התקשורת  

                                                                                                                                                              במדינה,  

                                     תפקיד סטטוטורי:                                                                                                              * 

מוכר על ידי שרותי  ה  ימקצועמעמד  כ קיבל פנים חדשות   תפקיד  הממונה  ,  נותן שרות אינו רק  ממונה הבטיחות

                                                                                            .ורי, המקביל למנהל בכירטטוסטתפקיד  מו גם  כהתעסוקה ו

משרד הפנים אישר  את תיאור תפקידו של הממונה על הבטיחות ברשות המקומית והעיסוק נכנס לספר התפקידים של  

הוביל  את התהליך מול  ש  עמית כבוד ויועץ ליו"ר הארגון  בראשותו של מאיר סאיג,  בעלי התפקידים ברשויות המקומיות

 הוגדר התפקיד בספר התפקידים.משרד הפנים. תהליך שבסופו כאמור  

בין כל חברי הארגון    מתקיימת בכל רגע נתון בקבוצות הווטס אפ הגדולות במדינה,  *אינטראקציה סולידרית וחברתית

                                                                                                                             ומה לא...  והשותפים לפורומים,  

  .                                                                                                                            היינו אתכם בעבר, אנחנו אתכם בכל רגע ונהיה אתכם גם בעתיד ביושר, בהבנה, ובסוברניות

 לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו. הממונים  אתם  בבטיחות,  ברוכה    ידינו נטויות לעשייה* 



                                                נתניה, מרכז הבנייה האצטדיון העירוני.   -   משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה :   מרכז הארגון

052-4172333         08-8599301        memunim@netvision.net.il          memunim.org.il 
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