
""הסמינר" הסמינר"  והשפעתו על ממוני  והשפעתו על ממוני                                                                                               
הבטיחותהבטיחות

הסמינר מהווה הסמינר מהווה מרכז במה לממונהמרכז במה לממונה, ,  ב בכינוס כינוס שכזהשכזה  שהוא באמת סוג של טעינת מצברים, שהוא באמת סוג של טעינת מצברים, 
לצד המושביםלצד המושבים, , הסדנאות, ההתוועדויותהסדנאות, ההתוועדויות, , וההוההתייעצויותתייעצויות,,  הכוללות הכרויות והכוללות הכרויות וסיעור מוחות סיעור מוחות 

הממלאותהממלאות את  את חללי חללי המוח המוח משחיקתו משחיקתו ומדהייתו של השכל, זה בדיוק המקום להשחיזומדהייתו של השכל, זה בדיוק המקום להשחיז  
ולחדד את ההיגיון.ולחדד את ההיגיון.

סמינר איננו רק מקום למילוי ולחידוד הזיכרון בנוירוניםסמינר איננו רק מקום למילוי ולחידוד הזיכרון בנוירונים,.,. סמינר הוא מקום חברתי  סמינר הוא מקום חברתי 
והזדהותי המייצר והזדהותי המייצר אמון אישי ואינטימיאמון אישי ואינטימי,,  גיבוש משפחתי, גיבוש משפחתי, תוך תוך אינטראקציה ואינטראקציה ושיגור של שיגור של 

אנרגיות חיוביות אנרגיות חיוביות וסולידריות ביןוסולידריות בין ה הממונים וסביבתם המשפחתית והחברתיתממונים וסביבתם המשפחתית והחברתית..

ההסמינר מהווה סמינר מהווה מקום של תרבות ונופשמקום של תרבות ונופש ל לממונות, ממונות, לממונים. משפחותיהלממונים. משפחותיהם וחבריהםם וחבריהם..  
המשתתפים המשתתפים בסמינר בסמינר שואבים כוחות אדיריםשואבים כוחות אדירים,,  כמעיין שממנו הם דוליםכמעיין שממנו הם דולים, לומדים , לומדים  ומשקים  ומשקים 

הלאה את אלה שאותם ההלאה את אלה שאותם הם ם מנחמנחים ים  ומשגיח ומשגיחים ים   בבכל השנהכל השנה..

בסיומו של הסמינר,בסיומו של הסמינר, כעבור ימים, כעבור ימים,  כל ממונה וממונה כל ממונה וממונה חוזרחוזר לכור מחצבתו, בכוחות  לכור מחצבתו, בכוחות     
רענניםרעננים, , במשנה מרץבמשנה מרץ,,  על מנת על מנת למלא את השליחות הבאה למלא את השליחות הבאה ולהכין את מקום העבודה ולהכין את מקום העבודה 

למקום בטוח יותרלמקום בטוח יותר..

השפעתם שלהשפעתם של סמינרים, כנסים  סמינרים, כנסים   ווימי עיון ימי עיון פרודוקטיביים פרודוקטיביים על דרכיעל דרכי  החשיבה העיוניתהחשיבה העיונית

בדור אחר לא זיהו את המרכיבים של חומרי הדעת באמצעות דרכי חשיבהבדור אחר לא זיהו את המרכיבים של חומרי הדעת באמצעות דרכי חשיבה                                      
סיסטמתית, הרטוריקה התמקדה באופן הדיבורסיסטמתית, הרטוריקה התמקדה באופן הדיבור  והעברת מסריו.והעברת מסריו.                                                                                                                

ללימוד דרכי חשיבה ללימוד דרכי חשיבה וויתרונות רבים יתרונות רבים בתועלתםבתועלתם ו ובהבנתבהבנת מרחב תחומי מרחב תחומי הבטיחות הבטיחות..

עיקר הבעיה שלעיקר הבעיה של  הממוניםהממונים,, אינה בכך שהם אינם  אינה בכך שהם אינם מפנימים מפנימים את סודות החשיבה הברורהאת סודות החשיבה הברורה  
בלימוד,בלימוד, אלא שבגלל ריבוי ימי עיון ולעיתים השעמום  אלא שבגלל ריבוי ימי עיון ולעיתים השעמום בחלקםבחלקם,, הממונים הממונים לומדים פחות  לומדים פחות 

חומחומרר..    ומשנדרשים לחשיבה,ומשנדרשים לחשיבה,  אין אין ברשותם ברשותם  מספיק  מספיק תחמושת מקצועיתתחמושת מקצועית להשוואה. להשוואה.

לכן הפתרון לבעיית ערפול החשיבה היא לימודלכן הפתרון לבעיית ערפול החשיבה היא לימוד משותף  משותף  של ימי עיון של ימי עיון, כנסים וסמינרים , כנסים וסמינרים 
אשראשר יש ביכולתם להפוך את הלמידה למודעת יש ביכולתם להפוך את הלמידה למודעת,, למסקרנת, למסקרנת,  למעניינת ומרתקת שיש בהלמעניינת ומרתקת שיש בה  

כאמור כאמור  דרכי השוואה, דרכי דירוג, אנליזה, היסק,  דרכי השוואה, דרכי דירוג, אנליזה, היסק, ארגומנטציהארגומנטציה  ביישום ודומיה.ביישום ודומיה.

על הממונים על הממונים להפוך את הלמידה לרב להפוך את הלמידה לרב מימדיתמימדית. בהעמקה של ההבנה וברלוונטיות לחיי . בהעמקה של ההבנה וברלוונטיות לחיי 
היום יום המקצועיים.היום יום המקצועיים.                                                                                                                                                                                                      לשיטות לשיטות 

לימוד שונות יש השפעה על חיזוק הזיכרון, קשב וריכוז, מוטוריקה ותפיסה מרחבית, לימוד שונות יש השפעה על חיזוק הזיכרון, קשב וריכוז, מוטוריקה ותפיסה מרחבית, 
ומהירות תגובהומהירות תגובה..
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ברוך השם, זכות גדולה נפלה בחלקינו ממוני הבטיחות, ברוך השם, זכות גדולה נפלה בחלקינו ממוני הבטיחות, שבשבשורותיו שורותיו אוצר של אוצר של מרצים מרצים 
מהשורה הראשונה בתחום  ורובם נושאים תעודת ממונה בטיחותמהשורה הראשונה בתחום  ורובם נושאים תעודת ממונה בטיחות,,    תעודת תעודת חבר ארגון,חבר ארגון,  

דיפלומות ודיפלומות ותארים רלוונטיים תארים רלוונטיים ההמלווים בניסיון מלווים בניסיון מקצועי וניסיון מקצועי וניסיון חייםחיים  מרתק.מרתק.

מאז שנת 1965 נהגה הנהלת ארגון הממונים לדורותיה לקיים את מסורת הסמינרים מאז שנת 1965 נהגה הנהלת ארגון הממונים לדורותיה לקיים את מסורת הסמינרים   
השנתיתהשנתית.                                                                                                                              .                                                                                                                              

בשנתיים האחרונות, הנהלת ארגון הממונים בשנתיים האחרונות, הנהלת ארגון הממונים לא לא הסתפקה, הסתפקה, לא מסתפקת לא מסתפקת ולא תסתפק ולא תסתפק 
בסמינר שנתי אחד ותמשיךבסמינר שנתי אחד ותמשיך   בהאצת  בהאצת מרתון הסמינרים בתדירות שנתית גבוהה יותרמרתון הסמינרים בתדירות שנתית גבוהה יותר  

ובאיתנות, ובאיתנות, לרווחתם של החברות והחברים הנאמנים לארגון מאז ומתמיד.לרווחתם של החברות והחברים הנאמנים לארגון מאז ומתמיד.

מאות חברי ארגון ומשפחתם מתייצבים מדי תקופה קצרה אל פתחו של בית המלון מאות חברי ארגון ומשפחתם מתייצבים מדי תקופה קצרה אל פתחו של בית המלון 
הבאהבא.... לסמינר הסמינרים שמארגן עבורם ארגון הממונים על הבטיחות על מנת להכיר,  לסמינר הסמינרים שמארגן עבורם ארגון הממונים על הבטיחות על מנת להכיר, 

ללמוד ולללמוד וליהנותיהנות מהארגון שהפך למנייה מקצועית וחברתית מניבה. מהארגון שהפך למנייה מקצועית וחברתית מניבה.

יעקב עזראיעקב עזרא                                        .                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                     
יו"ר הארגון והנהליו"ר הארגון והנהלתו.               ארגון הממונים על הבטיחות תו.               ארגון הממונים על הבטיחות והגיהותוהגיהות הארגון המייצג  הארגון המייצג 
והרשמי בישראל מאז 1965והרשמי בישראל מאז 1965                                  * אישור ניהול תקין* אישור ניהול תקין - משרד המשפטים.  - משרד המשפטים.  * תקן  * תקן 

האיכות 9001האיכות ISOISO9001מכון התקניםמכון התקנים  הישראלי.הישראלי.            

משרדי הארגון, הלשכה ומרכז ההכשרה משרדי הארגון, הלשכה ומרכז ההכשרה --  מרכז הבנייה הישראלימרכז הבנייה הישראלי -  - אצטדיון הכדורגל אצטדיון הכדורגל             
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