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שר העבודה והשיכון לשעבר  ביוזמתו של  1965טיחות והגיהות בישראל נוסד בשנת ארגון הממונים על הב

                                                                              יזם את הקמתו במטרה לאגד את כלל הממונים במדינה. אשר  גיורא יוספטל ז"ל

ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הוקם על בסיס החוקים ותקנות הבטיחות והגיהות  

                                                                                                                                             במדינת ישראל.

לכ"ר )מוסד ללא מטרות רווח(, מייצג מאות ממוני בטיחות וגיהות מכל תחומי העבודה  אמב"י הינו גוף מ

 חברות ומפעלים גדולים וקטנים כאחת.  , רותיםיה, במסחר ובשיוהעיסוק ברחבי הארץ: בתעשי

 העמותה שאושר על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים. הפעילות בארגון מתנהלת על בסיס תקנון

                                                                                                                                                  :יעדים ומטרות

                                       בעבודה. המשק  בכל ענפיוהבריאות התעסוקתית  לאגד ולאחד את הממונים על הבטיחות .1

                                                                         ובמעמדו של הממונה במקומות העבודה. בחשיבותו  . להביא להכרה2

                                                                             . לקדם את ידיעותיו ואת רמתו המקצועית של ממונה הבטיחות.3

                                                                                         לשפר, לקדם את רמת הבטיחות במפעלים ובמקומות עבודה.. 4

שונות וייחודיות בעלות   ת , סיורי בטיחות ופעילויו: כינוסים, השתלמויות. ליזום, לקחת חלק, לנהל ולארגן5

                                                                     לחברי הארגון לצורכי גיבוש מחד ושמירה על כשירות מקצועית מאידך.אטרקטיבית 

                                                        . . לייעץ מקצועית ולסייע בפעילותם של כל הגופים והמוסדות לקידום הבטיחות בארץ6

                                                                      והגיהות במדינת ישראל.. להוות גוף מקצועי המסייע לממונים בפעילותם ולקדם את הבטיחות 7

דם ולקידום רמתם המקצועית ופועל בשיתוף  קשר ישיר עם הממונים, דואג למעמ מתארגון מקייה הנהלת 

אגף הפיקוח על העבודה   -פעולה עם המוסד לבטיחות ולגיהות, עם מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה 

 במשרד התמ"ת וכן עם מוסדות לימוד וגופי בטיחות שונים בארץ

                                                                     אישור ניהול תקין:                                                        

                                     מתנהלת תחת אישור ניהול תקין. והיא  580049518נרשם הארגון כעמותה  1990בשנת 

     חומי מספקים שרותי בטיחות הנדרשים כחוק לאוכלוסיית עובדים מת, ממוני בטיחות בעבודה 5000

                                                                     העיסוק השונים כגון: בנייה, תעשייה, שירותים, מוסדות ציבור ואחרים.

הבכיר   המקצועי,המשאב האנושי  המייצג, הרשמי והמייעץ למינהל הבטיחות הינוהכוח המניע של הארגון 

                                     ו.                                                        ישראל התברכה בשמדינת והמנוסה, 

א'                           28הודיע  שר העבודה רענן כהן  על  מוסדות הנוגעים בדבר לעניין  סעיף  1990בשנת 
                                                                                                               והם:            לחוק ארגון הפיקוח על העבודה

*אוניברסיטת תל אביב,     *האוניברסיטה העברית,    *הטכניון,      *מכון התקנים הישראלי,                        

 *ארגון הממונים על הבטיחות.         שמל, *המוסד לביטוח לאומי,          *חברת הח
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 תוכן העניינים: 

 הנושא  עמ'

 פרולוג   1

 תוכן העניינים  . 2

 אישור הייצוג הרשמי ממדינת ישראל  3

 הרכב הנהלת הארגון  4

 מנהיגות לאיכות    5

 פגישות עם שרים ) תמונות ( .  6

 התמקדות בחברי הארגון – תכנון אסטרטגי   7

 חשיבות הסמינרים    8

 השפעת הסמינרים  9

 ניהול תהליכים  10

 השכלה אקדמית באוניברסיטת חיפה 11  12

 העצומה    12  13

 עד שתוקם הרשות הלאומית    14  15

 האתיקה השתנתה לנו  16  18

 עצות עשה ואל תעשה. 19  20

 וועדת אתיקה משותפת הפיקו על העבודה וארגון הממונים על הבטיות.   20

 ניהול המידע והידע  21  22

 של הארגון. 9001התקן הישראלי   - תוצאות בפועל 22

 מנת הממונים על הבטיחותא   23  24

 חוט של חסד    25  26

 הבקרה והביקורת    26

 דגל הערכים 27

 ל והרגע שיקבע הכ   28  29

 מוטיבציות הארגון  30

 עשרים ותשעה מסרים    31  32

 לשאת בתוצאות  32

 שעת מבחן 33  34

 לראות את גודל השעה  35  36

 התקשורת הבטיחותית המנצחת של ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל 37

 הארגון  העוגן למנהיגות 38
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                           :                                                                                                            ארגון מייצג, רשמי ומייעץ 

הממונים על הבטיחות הינו הגוף הגדול במדינה המייצג הרשמי והמייעץ לראש מינהל הבטיחות ארגון 

   והבריאות התעסוקתית שבמשרד הכלכלה.
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   .ליו"ר הארגון   צתיוע  - ד"ר דיאנה פורת                . משפטיה יועץ ה -עו"ד רונן ורדי                   .יו"ר הארגון - ד"ר יעקב עזרא

 

                                                                
 מ"מ  אב בית דין        אסטרטגי  מנהל-ולינסקימר יוסי דח.              גזבר.-מר איב אופלח.      .יו"ר וועדת הביקורת -מר חיים ויין

  

                                                                         
 מורשה חתימה.  –פראג' דאהר  מר  ח.   . רכז הדרכותמ ויו"ר סניף דרום   -מר יעקב אליהו ח.       . יו"ר וועדת ביקורת סגן - מר אריה חתן

                                                             

 . בתעשייהיועץ   –מר משה פחימה ח.                       קשרי חוץ. –אינג' וורדית ביקלס  ח.                         .מורשה חתימה-מר חיים ששוןח. 
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              יועץ בבנייה  -יאסר איוב מר  ח.                       מבקר פנים             -מר יורם ארד                                 יועץ כלכלי.  –מר יעקב שיבר ח. 

                                                                                                                                       מנהיגות לאיכות א. 

                                             וועדות ההסמכה:                                                                                                  השתתפות ב. 1

חברי הנהלת הארגון לדורותיו השתתפו יחד עם מפקחי העבודה כחברים ובוחנים  בוועדות ההסמכה לממוני 

 . שנים רבותלאורך בטיחות 

                                               וועדה לפעולה מונעת:                                                                  השתתפות ב. 2

  יו"ר הארגון ד"ר יעקב עזראהסמיך את מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  05.01.2022בתאריך 

הרשמי הוותיק הגדול ארגון הממונים הוא הגוף המייצג שכמייעץ לוועדה לפעולה מונעת. וזאת לאור העובדה 

                                                                                               .דוהייחודי במטרות שלשמם הוא נוס

את השקפתי בנרטיב של פרשנות אישית במושגי הקשר והטרמינולוגיה המעוצבת דרך  להלן מאמר המבטא

 מובטחני כי כל קורא ימצא ניצוץ לגירוי החשיבה, ההארה ולהרחבת האופקים. , נקודת מבט אישית

                                                                                                                          עלולים להיפגע בעבודהעובדים בעטיין  ןת סיכו ו מלכודתשע 

ובשורשי  א קודם להבין את מלכודת הסיכון אחת המטרות המהותיות שהנהלת הארגון מנסה לקדם הי

סבירים ומניחי דעת:ההערכות המפורט להלן לפרקן לגורמים ולמצוא פתרונות    

והבנה של הסיכונים.אין מספיק ידע לזיהוי . 1  

. אין מספיק אימון בהרגלי עבודה נכונים. 2  

. אין מספיק מידע אודות החובות והזכויות שמוקנות לעובד.3  

לשאול שאלות או ידיעה, מה לשאול ?   . חשש4  

. חשש מאובדן מקום העבודה והפרנסה.5  

המוח ומיגבלות הגוף.   . חוסר ידע בהבנת אותות חיישני6  

. ה.ד.פ 7  

שהופכות לטבע, הרגל, שגרה וניסיון. , פעולות חוזרות ונשנות  דעיכת קשב. ות הסיכון.התגמד  

א.ס.לי ) מקורי (.  -. תרבות ה8  

  אל תדאג, סמוך עליי, לי זה לא יקרה, יהיה בסדר,

א.ש.ה -. חוסר רצון לאמץ את ה 9  

 אדם סביר, שכל ישר, היגיון בריא. 

להשתדל שהעבודה תזרום עם נטיות העובדים ) לקצר   צריך   העובד איננו רובוט הנתון למרותנו,

 זמן ודרך ( 

 

 אחד המכשולים העיקריים בדרך הנעתו של הפרט לעבודה ומציאת סיפוק על ידו הוא:

 חוסר הזהות בין מטרותיו האישיות למטרות המפעל.

למנוע איום על ביטחונו ובטיחותו של העובד. ולכן על המעסיק,   

עבודה טובה,  אם יעשה גם  ושום דבר לא יספק אות  

כלפי זולתו,  ו ובבטיחות מוגברת כלפי עצמ  זהירות,  לנקוט בזהירות ואף במשנהמהעובד נדרש 

מ א' עד ת' מהתחלה ועד סוף.  באחריות מוחלטת שמשמעותה המצטברת היא  

במסגרת  ולהודות בחובת ההסבר שחלה עליאישית והיא: בקרות תקלה להכיר באחריות ו

נתון.הוא ה העניין ב בנסיבות  וותיפקוד   וכיר בהשפעתשיו   ותפקיד  

 

 הפקת לקחים: 

נכסים שיש להם תשלומים, משקופחו חיים אדם על ידי תקלה בלתי מוגנת,  חיי אדם אינם כלל  

 רובצת על בעל התקלה אשמה גדולה יותר. 

אוטומטית את הסכנה.  פעולה שתעכב  התורה מחייבת  
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ארגון נוקט בהם:הפעולות שה  

 חניכה להובלה של השגת המטרות בביצוע שיא באמצעות: 

תמיכה,א.   

טיפוח, ב.   

מתן כלים, ג.   

.הוגן לדמי החברותשכר ג.   

ל ( ) וינסטון צ'רצ'ילעשות מה שנדרש.  לפעמים עלינו  תינו,וזה לא מספיק שאנו עושים כמיטב יכול  

 

טוב,דבר שיכול לעשות לנו   בטיחות זה כמו כל  

 צריך כל כך מעט כדי להיות בטוח וכל כך הרבה כדי להתכונן.

מהטכנולוגיה,    הבטיחות אמורה להיות הדבק הבלתי נפרד

והמדע, אולם הקידמה זנחה את הבטיחות וכן היא נכתבת בדם. 

 וזאת כי הרבה חושבים

קל לשכוח את ההיסטוריה, -ש  

קל להגיע לחלל. -ו  

 

                       לכלה שרת הכגן פגישה עם סההנהלה ב

 פגישה עם השר חאמד עאמר במשרד האוצר.

                                                                                        

 בנושא: מניעת תאונות. 13. צילום מתוך ראיון לערוץ 4

.  
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                           בקרב בעלי מלאכה ועובדים באמצעות המידע והידע המדווח בקבוצות . הגברת תודעת הבטיחות 5

   אפ, בדוא"ל ובאתר ארגון הממונים על הבטיחות. ווטס -ה

                                             .2023יוענק למשתתפים שיזכו בו בשנת  -. פרס יוספטל למצטיינים בבטיחות 6

 

 

           תכנון אסטרטגי                                                                             
 הלאומית האישית ו   מטרות הארגון ברמה

עד   הממונים על הבטיחות החדשהצרכים הארגוניים ושילוב של כולם בתהליך מראשון  עלהסתכלות רחבה 

 המנהלים.הוותיק שבהם 

 הדרישות כל את לספק מנת  מטרתה הטמעת מודעות לאיכות בכל התהליכים על, בארגון ניהולהאסטרטגיית 

                                                        תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון. החברים בארגון והצרכים של 

הושגה ותושג אך  ארגון - בתהליכים חוציבפעילות הארגון מקצה לקצה, ובמיוחד  למצוינותחתירת ההנהלה 

 .                                                    מתנדביםהרכזים והעמיתים, השל חברי ההנהלה, והמתמדת ורק על ידי מחויבותם המלאה 

  חבריםעבודת האיכות מתחילה בחברי ההנהלה ומוטמעת דרך עבודה מובנית אל כל חלקי הארגון וכלל ה

למצוינות, גאווה מקצועית, ושפה של איכות המשותפת לכלל  אנו בחתירה מתמדת  ,של עבודה זו צעותהבאמ

                                                                                                                                     הארגון.

 בדרך של:  היא לממש את הייעוד בדרך המיטבית ולאורך זמןת ארגון הממונים על הבטיחות חריות הנהלא

                                                                                                               תלכיד של שותפים:             יצירת  ▪

ומצטרפים למעגל העבודה ובדרכם אנו הממונים הוותיקים  צירוף ממוני בטיחות שסיימו הכשרתם 

לקראת סיום לימודיהם    ממלאים את תפקיד מנטורים וחונכים בהתנדבות לאותם סטז'ירים, חניכים

 ובדרכם לעולם הבטיחות בעבודה.

 

 תכנון אסטרטגיב.  ▪

שנים קדימה.                                                3 -הנהלת הארגון קבעה  יעדים ברמה האסטרטגית ל ▪

נגזרים יעדים מדידים לטווח הקצר, למנהלים ולעובדים, כאשר עמידה ביעדי   ,מהיעדים לטווח ארוך

 איכות הינה אחד היעדים המרכזיים.      

▪                                                                                                                   

                                                                                                                              התמקדות בחברי הארגון               ג.  ▪

                                                  עמידה ביעדי איכות נלקחת בחשבון בשיקולי קידום וחלוקת פרסי עידוד כגון: 

   2023למצטיינים בבטיחות לשנת  פרס יוספטל .1

 גיוס חברים חדשים לארגון:                                                                                                     .2

 השתלמות חינם  . ימי עיון חינמיים 3 ▪
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 . סולידרית ושילוב המשפחות בהווי הבטיחות מקצועיים ומשפחתיים באינטראציהוסמינרים כנסים  ▪

▪   

▪ .                                                                                                

 השפעתם של ימי העיון על דרכיה של החשיבה העיונית:

                          , יתמתטסיסבדור אחר לא זיהו את המרכיבים של חומרי הדעת באמצעות דרכי חשיבה  ▪

.                                                                     והעברת מסריו הרטוריקה התמקדה באופן הדיבור

 ללימוד דרכי חשיבה יתרונות רבים התועלת הלימוד וההבנה במרחב תחומים.

 : הבטיחות והשפעתו על ממוני"הסמינר" : חשיבות הסמינרים לממוני הבטיחות ▪

לצד המושבים,   הסמינר מהווה מרכז במה לממונה, בכינוס שכזה שהוא באמת סוג של טעינת מצברים,

הממלאות את חללי המוח  הסדנאות, ההתוועדויות, וההתייעצויות, הכוללות הכרויות וסיעור מוחות

                                                  היגיון.ולחדד את הז משחיקתו ומדהייתו של השכל, זה בדיוק המקום להשחי

והזדהותי המייצר אמון    סמינר איננו רק מקום למילוי ולחידוד הזיכרון בנוירונים,. סמינר הוא מקום חברתי

אנרגיות חיוביות וסולידריות בין הממונים   אישי ואינטימי, גיבוש משפחתי, תוך אינטראקציה ושיגור של

                                                                                                     שפחתית והחברתית.וסביבתם המ

                                        הסמינר מהווה מקום של תרבות ונופש לממונות, לממונים. משפחותיהם וחבריהם.

הלאה את אלה  המשתתפים בסמינר שואבים כוחות אדירים, כמעיין שממנו הם דולים, לומדים ומשקים

                                                                                  שאותם הם מנחים ומשגיחים בכל השנה.
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על  רעננים, במשנה מרץ,   הסמינר, כעבור ימים, כל ממונה וממונה חוזר לכור מחצבתו, בכוחותבסיומו של 

                                          למקום בטוח יותר. מנת למלא את השליחות הבאה ולהכין את מקום העבודה

 

                                                 ניתהשפעתם של סמינרים, כנסים וימי עיון פרודוקטיביים על דרכי החשיבה העיו 

סיסטמתית, הרטוריקה   בדור אחר לא זיהו את המרכיבים של חומרי הדעת באמצעות דרכי חשיבה

                                                                                                התמקדה באופן הדיבור והעברת מסריו.

                                                   ללימוד דרכי חשיבה ויתרונות רבים בתועלתם ובהבנת מרחב תחומי הבטיחות. 

בלימוד, אלא   עיקר הבעיה של הממונים, אינה בכך שהם אינם מפנימים את סודות החשיבה הברורה

                 ומשנדרשים לחשיבה,   חומר לומדים פחותשבגלל ריבוי ימי עיון ולעיתים השעמום בחלקם, הממונים 

                                                                                     אין ברשותם מספיק תחמושת מקצועית להשוואה.כי 

שר יש ביכולתם  א ,לכן הפתרון לבעיית ערפול החשיבה היא לימוד משותף של ימי עיון, כנסים וסמינרים

כאמור דרכי השוואה, דרכי דירוג,   שיש בהולהפוך את הלמידה למודעת, למסקרנת, למעניינת ומרתקת 

                                                                                             אנליזה, היסק, ארגומנטציה ביישום ודומיה.

                                                                                                                                        היום יום המקצועיים.  בהעמקה של ההבנה וברלוונטיות לחיי, הלמידה לרב ממדיתעל הממונים להפוך את 

ומהירות   ריכוז, מוטוריקה ותפיסה מרחבית,לימוד שונות יש השפעה על חיזוק הזיכרון, קשב ו לשיטות

                                                                                                                                    תגובה.

ראשונה מהשורה ה ברוך השם, זכות גדולה נפלה בחלקינו ממוני הבטיחות, שבשורותיו אוצר של מרצים

דיפלומות ותארים רלוונטיים המלווים   בתחום ורובם נושאים תעודת ממונה בטיחות, תעודת חבר ארגון,

                                                                                                               בניסיון מקצועי וניסיון חיים מרתק.

                       השנתית. ה הנהלת ארגון הממונים לדורותיה לקיים את מסורת הסמינריםנהג 1965מאז שנת 

בסמינר שנתי אחד  בשנתיים האחרונות, הנהלת ארגון הממונים לא הסתפקה, לא מסתפקת ולא תסתפק

ם והחברי תובאיתנות, לרווחתם של החברור ותמשיך בהאצת מרתון הסמינרים בתדירות שנתית גבוהה יות

                                                                                                           הנאמנים לארגון מאז ומתמיד.

הבא.. לסמינר  מאות חברי ארגון ומשפחתם מתייצבים מדי תקופה קצרה אל פתחו של בית המלון

ללמוד וליהנות מהארגון שהפך  , הבטיחות על מנת להכירהסמינרים שמארגן עבורם ארגון הממונים על 

 למנייה מקצועית וחברתית מניבה.

 

                                                                                                                        

 

 

סודות החשיבה הברורה, אלא בכך מגלים עיקר הבעיה שלנו הממונים אינה בכך שהם אינם את  

אין לנו  , ומשנדרשים לחשיבה שבגלל ריבוי ימי עיון ולעיתים השעמום מהם, אנו לומדים פחות חומר

לכן הפתרון לבעיית ערפול החשיבה היא לימוד של ימי עיון שיש ביכולתם , מספיק חומר להשוואה

וך את הלמידה למודעות לעצמה למסקרנת,  למעניינת ומרתקת שיש בה דרכי השוואה, דרכי  להפ

                                                                                                דירוג, אנליזה, היסק,. ארגומנטציה, היישום ודומיהם.
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                של ההבנה וברלוונטיות לחיי היום יום המקצועיים שלנו.בהעמקה , להפוך את הלמידה לרב ממדית

לשיטות לימוד שונות יש השפעה על חיזוק הזיכרון, קשב וריכוז, מוטוריקה ותפיסה מרחבית, וכן  

                                                  .                                                                                            מהירות תגובה

 לציין שמרצה או מדריך איננו רק בתפקיד מעביר חומר כי אם יודע ללמד  שיטות וטכניקות לימוד. חשוב 

 

            

 

 

 ד. ניהול תהליכים                                                                   

 מסמך מקדם מטרות   - שינוי תקנות הממונים

22.12.2022 

                                                                                                                        אינג' חזי שוורצמןלכבוד 

                                                                                          ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

   39255,ת.ד.  7,רחוב בנק ישראל  2בניין ג'נרי 

MBP@labor.gov.il 9139102  מיקוד, ירושלים 

 א.נ., 

 הנדון: הצעה להפחתה דיפרנציאלית וטיוב בנטל האסדרה בהיקף ימי העיון                               

  בהתאם לבקשתכם הרינו להגיש בזאת את עמדת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל,

 לעניין יישום הרגולציה בימי העיון הנדרשים לכשירותם של ממוני בטיחות בעבודה.

                                                                                                                                                הקדמה:

מונתה וועדה ציבורית על ידי מר שלום שמחון, שר התעשייה, המסחר  2011א. ככל הידוע בשנת 

 והתעסוקה. 

                         .(אלוף במיל')יו"ר הוועדה הציבורית הנבחר לקידום הבטיחות בעבודה היה אודי אדם 

שלח מר אודי אדם, יו"ר הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה אל    2014.03.09בתאריך  ב.

                                                               הכלכלה דאז מר נפתלי בנט את מסקנות הוועדה " וועדת אדם ". שר

                                                            מתוך מסקנותיה הוזכר:  1בפרק שיפורים במערך המקצועי בסעיף מס' 

                                                                                                           " ממונה בטיחות בעבודה".

יזיה עמוקה במבנה התפקיד ובאופן ההכשרה וההסמכה  בציטוט : "הוועדה ממליצה לערוך ר

 מדרג מומחיות ומקצועיות ".  לרבות בניית
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ג. ארגון הממונים על הבטיחות פרסם באתר את מסקנות כלל וועדות חקירה של הכנסת לאסונות  

                    אסון ערד, וועדת גונן, וועדת אלול, וועדת אסון וורסאי, וועדת אדם ואחרות להלן: וועדת הבטיחות

 . קובץ מאמרים ופסקי דין(   05.08.2021תאריך הפרסום ) 

ד. המסמך הנוכחי המוצע, אינו מקיף את כל ההיבטים של מדיניות העדפה מתקנת, אלא מוצגים 

 המרכזיות.   בכמה מהסוגיות הרלוונטיות בה בקצרה

המסמך נכתב לבקשת מינהל הבטיחות כברומטר ומדד לדעתם של הממונים על הבטיחות  

 הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל והמלצתו.  ולעמדת ארגון

                                                                                                             נושאי האסדרה המוצעים: 

                                                                ימי עיון בכל שנה. 8ימים במקום  6 - 4בין  א. הורדת ימי הכשירות

                                                                                                             ב. דיווח למפקח עבודה ראשי:

בדיקת היכולת והייתכנות לשנות אותו כך שהמוסד שבו בעל האישור כשירות, הוא זה שידווח על  

נושא ש קיבל , ההשתלמות ויעביר את הדיווח למינהל הבטיחות ולא בעל האישור כשירות ביצוע

 התייחסות גם בוועדת אדם.

 

השכלה אקדמאית                                                                                                                
ראשון במדעי הרוח ומקבץ בטיחות באוניברסיטת חיפה  לימודי  תואר מחזור ראשון לסיום מסיבת 

 . ו"ר ארגון הממונים על הבטיחותיוזמת ילממוני בטיחות החברים בארגון הממונים, פרי  

  

   אוניברסיטת חיפה. ▪

 שתף את ארגון הממונים במיזמי בטיחות וגיהות מסיבות תמוהות.סירבו ל  קרן מנוף ? ▪

   2023: הוכנה תכנית הכשרה לשנת גיהות תעסוקתית ▪

  הופעלה לראשונה מעל שמי חיפה,.                                                  המערכת , הטסת רחפן מעל אתרי בנייה ▪

 המטרה להתריע ולדווח על עבירות בטיחות. 

                                                                                                                 3.6סעיף  -ועדות הסמכה ו

עדת הבחינה בע"פ יהיו חברים שני נציגי המינהל אשר ימונו ע"י מפקח העבודה הראשי, כאשר אחד בוו

                                                                                 . נציג של ארגון הממוניםמהם ישמש כיו"ר הועדה, וכן 

ר הועדה רשאי להחליט כי הוועדה תתקיים ללא נציג  הנציג יהיה נוכח בכל שלבי ועדת ההסמכה. יו" 

ארגון הממונים על הבטיחות וזאת בתנאי שקיבל על כך הודעה כתובה מראש שנבצר ממנו להשתתף  

ועדה. נציג הרשות יכול להשתתף בוועדה כמשקיף בלבד, ללא זכות החלטה ומעורבות בהליך וב

                                                                                                                                         הבחינה. 

מפקח העבודה הראשי ראשי לשנות את הרכב הועדה, ולמנות חברים או משקיפים נוספים, עפ"י  

 שיקול דעתו. 

 

 

מאלו שיו"ר וועדת ההסמכה ומסגן מפקח עבודה אזורי ו, לצידו ממוניםמימין לתמונה יו"ר ארגון ה

 מפקח עבודה וחבר הוועדה, עם הגב לתמונה משקיף, נציג המוסד לבטיחות.  
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           התקשורת שולטת                                                                                                                 ▪

                                                                                                                               רמת ביצועים נאותה באמצעות מערכות התקשורת הגדולות במדינה בתחום הבטיחות לדוגמא:             

  ממוני בטיחות.                                               -מ  4000קבוצות ווטסאפ בהם משתתפים למעלה  17 א.

                                 באתר הארגון על פי גוגל.   גולשים memunim.org.il   100.000אתר ארגון הממונים   ב.  

                                                                                   ומשוב חיובי. ג.  סקר שביעות רצון באמצעות גוגל

במטרה לחזר את אמינות ונאמנות ההנהלה    –ממכון התקנים הישראלי   9001ד. תקן האיכות איזו  

   כלפי חבריה.

                                                                                             

                                                                                          תמקדות בצרכי החברים ה. ה ▪

                                                                                                           בין ההנהלה לבין החבריםהעמקת יחסי הגומלין *

שח' לשנה  180. -שח' לשנה ופנסיונרים משלמים  360. -חברי הארגון משלמי דמי חבר בסך *

                                                         בתמורה:                                                               

                                                                                                                                          חברי הארגון מקבלים עשרות ימי עיון וכן כנס שנתי הכולל כיבוד במהלך כל השנה עם מיטב המרצים. *

                                                                        זמן:     ניצול יעיל של משאבי הארגון בהווה ולאורך*

                         הארגון אינו רוכש נכסים ומקפיד לייצר מחזוריות שנתית של תן קבל ובמבחן התוצאה, *

                                                                                 והערך שמעניק הארגון לחבריו:  טנציאל הצמיחה וההתעצמות של הארגוןמימוש פו

 . מקומות אחריםמהחברים נהנים מהשתתפותם בימי עיון חינמיים מחסכון אדיר בתשלום השתתפותם 

 2021יוני   23י"ג תמוז תשפ"א, 

לכבוד: נשיא המדינה, ראש הממשלה, נשיאת בית המשפט העליון, שרי הממשלה, חברי הכנסת, 

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, נשיאי בתי משפט מחוזיים, ראש מינהל הבטיחות 

 ומפקח עבודה ראשי, מפקחי עבודה אזוריים. 

                      הפיקוח על העבודה  אנו החתומים מטה, משמשים כממונים על הבטיחות עפ"י חוק ארגון

, חשים כי לא נעשה מספיק על ידי מדינת ישראל כדי להעלות את נושא הבטיחות  1954-התשי"ד 

 בכלל והבטיחות במקומות העבודה בפרט לסדר עדיפות לאומי .

דבר היוצר   תחום הבטיחות מבוזר כיום בין גורמים רבים ונופל בין כסאות של רשויות שלטוניות רבות,

 עמימות באשר למידת אחריותו של כל גורם וגורם .  

מבזה את המדינה, אשר אנו חלק ממנה,  ,התוצאה של הטלת אחריות בין הגופים השונים זה על זה

ומטילה צל כבד באשר למידת התייחסות הרשויות במדינה לערך חיי אדם שהינו ערך עליון ומקודש  

 במורשת היהודית לדורותיה.

צרים על כך שתופעת "הסמוך" הפכה לנחלת כולם כאן בארץ האבות, חיי אדם הפכו למקח  אנו מ

   .וממכר, ולצערנו אסונות מיותרים ותאונות לרוב נוחתים עלינו וזאת מבלי שיינתן פתרון מערכתי הולם

  אסונות רבתיים, אשר פקדו אותנו , ועדות חקירה שהוקמו על מנת לחקור ולהפיק לקחים מאותםלראיה

אסון מירון, גשר המכבייה, אסון ורסאי, מחלף שפירים,   כגון: לדאבוננו במהלך השנים האחרונות

 , זעזעו את המדינה באופן כלשהו... האומנם. ועוד  היפרכל חביב, פסטיבל ערד
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אנו מצרים גם על כך, שרשויות האכיפה במדינה, אשר שמם הפך לקלס בפי רבים, אינן ממלאות את 

חוסר תיאום וגיבוי מצד גורמים  כן ממשאבים וכוח אדם מקצועי, חוסר  ן בשל חוסר ה ,תפקידן כראוי

 ואירים אולי בגלל אגו ופרסטיז'                                                                              חלקם פוליטיים  שונים,

 

               חשיפת ממונה הבטיחות למעצר או/ו לתביעות שיבוב                                                                                 

התשנ"ו                אנו סבורים שבעת פרסום תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(, 

 עוול ובגדול.   הבטיחות,לממונים על  , נגרם 1996 -

יותר מחשים וקובלים על כך, שמאחוריהן נעשה ניסיון לאתר "שין גימל" במלוא   הממונים על הבטיחות,

 מערומיו. 

התקנות הללו, חושפות כל ממונה בטיחות לתביעות משפטיות מיותרות, מעצרים, שברוב המקרים אין  

לו יד ורגל מכוונת בכל ארגון בו הוא פועל, והתוצאה היא הטלת אחריות כמעט ישירה של כל אירוע על 

 הממונה ושיבוצו על דוכן הנאשמים . 

טוחי של כל ממונה בטיחות בדרך כלל, אינו מקנה לו מיותר לציין, שמעמדו הארגוני ומצבו הכלכלי והבי

 נקודת זינוק הוגנת בעת התמודדות משפטית. 

עבודתו של ממונה הבטיחות כרוכה בגילוי מידה רבה של אחריות ומקצועיות כנגזרת מאופי תפקידו.  

לנוכח המצב, עבודתו המסורה הן לטובת העובדים והן לטובת המעביד, מעמידה את הממונה בפני 

 קבלת החלטות קשות, אשר אינן משרתות בהכרח את טובת הבטיחות במקומות העבודה בישראל. 

לא פעם נמצא הממונה בפני דילמה מצפונית, בה הוא נאלץ "לנשוך את היד המאכילה אותו" כדי למלא 

                                           אחר דרישות החוק, ובכך לגרום לפגיעה אישית במעמדו ואף מעבר לכך.  

עלול למצוא את עצמו בסבך משפטי לאור תקנות   הממונה על הבטיחות מאידך, אם לא יעשה כן, 

 הממונים שאינן באות להיטיב עימו כאמור. 

  ,נוסיף ונציין, כי הממונים על הבטיחות, אינם מוגנים ומגובים ע"י חקיקה בפני עוולות, פיטורין או איומים

כך יוצא   השכר, במהלך ביצוע עבודתם כמתחייב עפ"י חוק.   ניסיקם נותאף אם הם מרומזים ע"י מע

 שהממונה על הבטיחות מצוי בין הפטיש הפלילי )דרישות החוק( לבין הסדן )מעסיקו ומפרנסו(. 

להטיל את כובד משקלכם ולפעול לשינוי מיידי של המצב   לגורמי השלטוןלפיכך, אנו פונים בזאת 

 אם באמצעות שינויי חקיקה ובין אם ע"י אימוץ מדיניות אחרת כדלקמן:העגום והבלתי הגיוני בין 

 . הקמת רשות לאומית לנושא הבטיחות בכפיפות למשרד ראש הממשלה .1

 1996 -, התשנ"ו (  ממונים על בטיחות). ניסוח מחדש של תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  2

 עיגון מעמדם בחוק . . חיזוק מעמדם של הממונים על הבטיחות, הגנה עליהם ו3

. הצהרת מחויבות של המדינה לשלומם ובריאותם של אזרחיה, עובדיה ותושביה באמצעות חוק יסוד  4

 או לחילופין כחלק מחוקה לעתיד לבוא .

 . החמרה בעת מתן פסקי הדין . 5

 . אכיפה יעילה ונמרצת לקיום החוקים והתקנות העוסקים בבטיחות וגיהות. 6

 חות החל מגיל הרך וכחלק מתוכניות חובה בכל מערכות החינוך.. חינוך לערכי הבטי7

קובעי המדיניות במדינת ישראל, אחראים לכל מחדל, פגיעה בנפש  בנושאי משרה בכירים ובאנו רואים 

   מובילות לאינטרסים זרים.עכבות נמצא שה כתוצאה מרשלנותנזק וברכוש אם וכאשר יגרם 

                                                                                                       עצומת הממונים על הבטיחות בישראל

בעצם חתימתנו על העצומה, אנו נותנים משנה תוקף לקריאתנו, להעלאת נושא הבטיחות לסדר 

מקצועית לכל  עדיפות לאומי, לחיזוק מעמדו של הממונה על הבטיחות ולהסרת אחריותנו המוסרית וה

 .פגיעה בנפש בגין אחריותו של המעביד

 



14 
 

 עד שתוקם הרשות הלאומית לבטיחות, מה אתנו ?

 .לאחוז בחבל בשני ראשיו שתחילתו על סף תהום וסופו תחתית התהום... למה ?! כי...  1

 כל עוד לא נגביה את מטרותינו בהשלמת החברות והתאגדותם שלממונים רבים בארגון, אנחנו

 עלולים להישאר לחוד.

 לחוד זה כמו... ללכת לאיבוד.

 2018.07.04מתאריך  28.לאחרונה קראתי כתבה בעיתון כלכליסט , עמוד   2

 הכותרת: "יועצי בטיחות" יפצו הרוג... " בית משפט קיבל טענת... ... 

 נחנו לא .אין אנו בעלי הון, מחזיקים, תופסים, יזמים, קבלנים, מנהלי עבודה או טייקונים, א 3

 מניפולטורים, לא קומבינטורים שיש בכוחם למנף מטרות בקריצה, אנחנו פשוטים וצנועים, הגענו 

 לתפקיד הכי חשוב בחיים שמילות המפתח מבטאות את השליחות והמסירות.

 .אנו בתפקיד יחיד זה מסוגו בעולם:  4

 של מנהל הבטיחות,  המגדלור של הבטיחות בהגדרתו המוסרית, "שליחו" באישור הזרוע המקצועית

 ראוי שנרים דגל לחסינותנו מפני כתבי אישום ותביעות הנגרמות כתוצאה מרצף תאונות עבודה, הם 

 נוגעות לנו ואף לא בנו. 

 הראייה לכך שאין לממוני הבטיחות יד ורגל בגרימת תאונות הינה העובדה שמספר התאונות במדינה

 תוח כלכלי, הוא הארגון הבינלאומי של המדינותכפול ממספר התאונות בארגון לשיתוף פעולה ולפי

 המפותחות  - OECD ( Organisation for Economic Co-operation )דרשני למדינה אומר וזה 

 מעולם לא דחפנו עובד אל גורלו, אפילו לא בטעות, על כן המדינה מחויבת לספק לממוני הבטיחות

 בטיחות, למוסד לבטיחות ולמפקחי העבודה ועוד חוסים, גם חסינות כדוגמת החסינות הקיימת לנאמני 

 אם אין אנו עובדים המשתכרים מהמדינה ואין יחסי עובד ומעביד, אולם נשלחים על ידה ועל כן אנו 

 ט לפקודה: תנאים לביצוע תפקיד והחלת דינים על בעל תפקיד.  173במעמד "עובד ציבור" סעיף 

 ת מקצועית, לאלה שיש, הפוליסה כבדה עליהם עד מאוד. .לא לכולם יש פוליסת ביטוח אחריו 5

 מה משקלה של הפוליסה בעת אירוע ביטוחי, אליו ניקלע ומהם העלויות שיושתו עלינו ? 

 האם זו באמת המעטפת שנזדקק לה בעת התקפה עלינו ? 

 ומדוע המדינה אינה דואגת לפוליסת ביטוח מערכתית וממלכתית לממונים כדוגמת הפול או אבנר א

 "ענבל" או חברת לוידס הבריטית, או באמצעות המוסד לביטוח לאומי או/ו האוצר ? 

 

 דנו ברגעים בלתי צפויים ?ימי יעמוד לצ

 ?   אז מה חסר לנו. 6

 לבטיחותנו נדרש בוגר אחראי שייקח לידיים את עניין "ביטוח אחריות מקצועית" לממוני הבטיחות 

 נעמוד מול שוקת שבורה כדוגמת פסיקות לא מדויקות בבתי ויוכיח שאפשר גם כשאי אפשר, כדי שלא 

 משפט.

 ימי עיון . 7

 אפשר לקצר באופן דיפרנציאלי את ימי העיון לכל ממונה וממונה, לאפשר ימי עיון בסיורים מפעליים ? 
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 .בתי משפט:  8

 מקטלגים את ממוני הבטיחות באירוע תאונה, ללא בר קוד. 

 על הבטיחות לעוסקים בשיפוט משפט וכי הגיע הזמן ששופטים נדרש להניף את דגל תפקיד הממונים 

 יוכשרו בתחום הבטיחות ותקנותיו. 

 הארגון מוכן להירתם למשימה ולהדרי כם אודות משמעות וחשיבות התפקיד. 

 

 חסינות. 9

הממונים על הבטיחות   הממונים זקוקים להגנה וחסינות כפי שניתנה לנאמני בטיחות ולאחרים,

 אותו צד. ממוקמים על 

 ? על מי מושטת האחריות.10

התופש או הבעל, חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת   .222תקנות 

זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני  העבירות לפי פקודה

הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא  אדם, ואפשר להביאו

 למניעת העבירה. ונקט אמצעים סבירים

 ?  האם אנו הממונים, נחשפנו.11

                                                         למה ממונים נחשפים לפתחם של בתי המשפט ? מה קרה ? נדלקו עלינו ?!

  מלתעות באי הכוח, המנסים לתפוס טרמפ על גבםהאם פוטנציאל הממון הכלכלי שנחשף לעיניהם של 

                                                         של הממונים בניסוח מושגים משפטיים מפולפלים וללא תוכן ? !

                                                     להלן דוגמאות: מהנוסחה הקבועה בלשון התביעה מעיניה של שופטת:

  א. " הנתבעים התרשלו כלפי התובע במעשיהם ומחדליהם, הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהם

  ונהגו בדרך שאינה מקובלת בנסיבות העניין, דבר אשר גרם נזק לתובע, נדרש היה מהאחראים לצפות

 את הנולד תוך נקיטת אמצעים בהקפדה על משנה זהירות ואחריות מוגברת" 

  ה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סבירב. "עשה אדם מעש

  ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות,

  הרי זו -שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד, היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

רשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי  אם הת התרשלות,

 רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה."  שנהג, הרי זו

משמע, אין  "לו בכלי התביעה היו בונים גשרים, רובם היו כבר מתמוטטים" ד"ר יעקב ויינרוט ז"ל... .

                           משמעותה ש  ן יש את פרשנותו של בית המשפט,מצב שהחוק יכסה כל מצב אנושי ועל כ

 " ייקוב הדים את ההר".

 ?  ! עורך דין צמוד. 12

                                                                                                         הסיטואציה לממוני הבטיחות היא:

  האם כל ממונה בטיחות צריך מלווה בדמות עורך דין ומעל ראשו רחפת של איומי תביעה ? כי...

אומר את המשפטים לעולם לא תשמע שופט  השופט לא בקיא אולי, ברזי החוקים ותקנות הבטיחות,.

מה שכן תשמע הוא את המשפט " שוכנעתי "   הבאים: מניסיוני המקצועי, או למיטב הבנתי בבטיחות.

                                                                                       "קביעת אמות המידה להפעלת שיקול הדעת" 

                                                   בעד עצמה", "הנתבע לא נקט .."  הרשלנות "זועקת לשמיים" או "מדברת

                                                                                                          הצדדים". "פסק הדין ישלח אל

שיצר את אותו   ות יפורשו לחובתו של בעל הדין"כאשר נוצר ספק מסוים עקב נזק ראייתי, אז העובד

 ספק".

יא יל ָבֵעת ַההִּ כִּ יא" -"ָלֵכן, ַהַמשְׂ י ֵעת ָרָעה הִּ דֹּם, כִּ  עמוס ה יג.  יִּ
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 האתיקה השתנתה. .13

 בעבר הרחוק נושא האתיקה לא קישט את נוף ארצנו, כנראה שהאתיקה השתנתה והחברה מחפשת

משום שנוצרה אווירת אלופים בלהעביר אחריות והכי קרובים למוקד  ש. ג. חדש או תורן אחריות, 

 הממונים על הבטיחות.הם...

להיפגע   .אם לא נזדרז ל בלום את הסחף או את המגמה, מצבנו המקצועי, הכלכלי והחברתי עלול 14

ו  חיי כי אין ביטחון שהכול יהיה תמיד יציב ובטוח, כל אחד מאתנו עלול להיקלע למצב שמשהו בדרך

      .                                                                                                                            ישתבש,

  צריך להסתכל קדימה ולנסות להבין שדברים עלולים להשתנות , עלינו לחשוב רגע לפני, מה ניתן

                                                                                                             לעשות כדי למנוע התרחשותם.

  " עלינו לאזן בין דרישות החוק והדרישות האנושיות המתבקשות מכוח המוסר המשפיע על מערכות

                                                                                      המשפט ובהתאם לכך לקבל את החלטות".

  אם במשמרתך כממונה בטיחות בעבודה, תיקלע חלילה לאירוע בו עובד נפגע קשה או אנוש, כתוצאה

           לפטפטת.  רמתאונת עבודה, לפתע משטרת ישראל תיכנס לתמונה... ראשית, נצור לשונך כי יש מחי

 ו גורם זר אחר במסגרת שליחותנו ותפקידנו כממוני בטיחות, השבח לאל, זמן רב לא פגשנו שוטר א

 

   אבל מי יודע,,, הבלתי צפוי, עלול להיות הצפוי ביותר, כי הדבר הכי קשה לעתיד הוא, לחזות אותו.

 ראוי לומר, המאבק המוצלח של הנהלת הארגון בעת הזו מול משטרת ישראל בדרישה להרפות

  וישירה, המחשידה או/ו מאשימה ממוני הבטיחות בביצוע עבירה פלילית, משליחת אצבע אוטומטית 

                  נתן את אותותיו בפרט במהלך השנתיים האחרונות לכהונתה של הנהלת הארגון הנוכחית.

שחלילה, לא נפתח פה לשטן. ובכל זאת, מה עושים כשהעתיד מפחיד ? !ראשית: את המאבקים 

בהקרבה וההתמדה רבה,  מונים על הבטיחות והגיהות בישראל מבצעתלמענכם, הנהלת ארגון המ 

 התפקיד מהחשובים במדינה.  ההנהלה עומדת בפרץ ומונעת פגיעה בשליחותם של הממונים, בעלי

הרגישות של  המאבק שלנו מתמשך ואיתן, עינינו פקוחות מול אלה שניסו, מנסים וינסו לפגוע ברקמותיו

במערכות   אנושי ואיבריו המהווים את התאים החשובים והבסיסייםהממונה על הבטיחות, הכלי ה

מיותרות   המשחררת מולקולות של אנרגיות בטיחות חיוביות למשק בישראל ואשר חוסכות בהוצאות

                                              וזאת כתוצאה מנוכחותם בשטח ומדאגה לבטיחותם ובריאותם של העובדים.

במבחן התוצאה  ה את הממונה בשטח, אינך יכול להכחיש ולומר שאין בטיחות בסביבה כיכשאתה רוא

בפרט ולמשק   הדבר בא לידי ביטוי לא רק בשמירה על קדושת החיים כי אם, בחסכון למעסיקים 

 הישראלי בכלל. 

כר הש  הארגון,  שכרם של הממונים על הבטיחות אינו נובע מההוצאות השוטפות או הבלתי צפויות של

 של הממונים נגזר מאותו חסכון ממניעת נזקים כספיים הנובעים מהיעדרותם של 

הגדול   העובדים ומגורמים אחרים שהארגון נאלץ לספוג על חשבונו ולאו דווקא מכספי הארגון הסוציאלי

                                                                                                  המוסד לביטוח לאומי. -במדינה 

  הסלוגן: "לו הממונים על הבטיחות לא היו קיימים, קרוב לוודאי שגרף התאונות והנזקים הבלתי צפויים

 היו מרקיעים".

                                                                      הממונים על הבטיחות הם העיניים של הבטיחות בעבודה" " 

  ? )והבלתי צפוי הפתיע ! המשטרה, הפיקוח, כתבי punctureמרות זאת: מה עושים כשיש פנצ'ר )ל

                                           התקשורת הגיעו... ואתה שרוי במרכזה של מערבולת בעלטת אי הוודאות.... 

 נפצה פה ? מה עלינו לעשות על מנת לא ליפול למלכודת שנטמין לעצמנו בטרם 

  א. לחשוב על כל מילה בטרם תצא לאוויר העולם, המילים שיצאו מפיך אל היקום והם עלולים חלילה,

                                                                                                   לייצר פידבק של מציאות מבעיטה עבורך.

  לפה, אולם לזכור שכל מילה המשתחררת לאוויר העולם, עלולה להפוך ב. אני לא אומר לדחוף מוצץ

  לסכין חדה כתער לחייך ולכן לפנות למסננת שבמוח ולבחור את המילים הנכונות והקצרות ביותר מבלי

 להרחיב, כי חקירה זה לא שיעור לציור ולא הדרכה בגובה.
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 עצות עשה ואל תעשה, בסוף, אתה קובע את גורל "ההודאה" !

 . (מומלץ בעצת ב"כ עו"ד ). "זכות השתיקה" א

 ב. ידעתי או לא ידעתי על ביצוע העבירה. 

 ג. לא נתתי את אישורי לביצוע העבירה. 

 ד. עשיתי את כל אשר יכולתי, במסגרת הזמן שהוקצה לי בארגון/במפעל/באתר וכו'. 

 מוזמנים לבדוק. ה. יש בארגון קלסרים מלאים בחומר בטיחות השייכים לארגון, אתם 

 ו. תעיינו בפרוטוקולים של וועדות הבטיחות. 

 ז. דיווחתי לפיקוח על העבודה אודות הסיכונים. 

 ח. הזמנתי את המוסד לבטיחות. 

 ט. יידעתי את המנכ"ל ואת יו"ר וועדת הבטיחות בכתב.

רה  ואם בכל זאת יגיע שוטר או שתוזמן לתחנת המשטרה הקרובה, עלייך לזכור שאתה שרוי בחקי

 העלולה להפוך לחקירה באזהרה או לחשוד בגרימת מוות ברשלנות. פלילית

 לחוק העונשין קובע כי על גרימת מוות ברשלנות העונש הוא מאסר של עד שלוש שנים).  304סעיף 

בחוק העונשין מגדיר כי רשלנות היא התנהגות שבמהלכה אדם גרם לנזק מבלי  21סעיף  -רשלנות 

 , שהיה מודע לטיב מעשיו

לנסיבות או לתוצאות המזיקות של התנהגותו, כאשר האדם הסביר היה יכול להיות מודע לפרטים אלו  

 בנסיבות דומות.

 שלום אדוני,  -.דע כי תהליך החקירה התחיל מרגע שפגשת את השוטר וברכת אותו ב 1

 אני ממונה הבטיחות.

 בחלל. ללא ספק אתה שרוי בלחץ, הביטחון העצמי לעיתים, ברצפה והמחשבות

 .כבר בתחילת האירוע, דווח ליועץ המשפטי של הארגון או ליו"ר הנהלת ארגון הממונים אודות  2

 האירוע, אנחנו איתך ולצידך כמו תמיד. 

 .עדכן את המפקח על העבודה האזורי.  3

 .הימנע משיחות מיותרות ברגעים אלה, כיוון שיתכן ואתה מוקלט וכל מילה שתאמר לרעייתך או 4

 עלולה לצייר את המחר שלך ולבנות או להרוס את העתיד שלך.  לקרוביך,

 .הוזמנת לתחנת המשטרה באמצעות הטלפון, שאל שאלות הנוגעות לסיבת הזמנתך. 5

 .הגעת לתחנה, שאל במה אתה חשוד ? שאל פרטים באיזה יום ובאיזו שעה ? מה קרה ?  6

 רגיש אסיר ללא אזיקים. .גם אם החוקר חביב ונחמד, הוא לא חבר שלך, אתה וודאי ת 7

 .אל תפרט, אל תמציא ואל תספר סיפורים, דבר קצר ולעניין, אתה מצולם ומוקלט וכל מילה לא 8

הצלת את עצמך." לעולם -במקום, עלולה להתהפך עלייך, בכל עת ובכל מצב שאמרת את שנכון לומר

                                                                     יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רמנא לטיב עביד" ( ברכות ס עב.

                      ת שונות, היה צמוד לכל מילה שאמרת..אתה עלול להישאל את אותה שאלה, בוורסיות וגרסאו 9

                    .אל תתחכם ותאמר לחוקר רציתי לומר לך שלא לציטוט, אפשר משהו מחוץ לפרוטוקול ?10

 (OUT OF THE RECORD )כזה דבר אין 

 חקירתו. .שאל את החוקר האם אתה נחקר כעד או כחשוד, וודא שהוא רשם זאת בדו"ח 11
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 .זכור שמסירת עדות יכולה להפוך אותך לחשוד, תכל'ס, אל תמהר להכין גרסה.12

 .השתדל לזכור ולהכיר את המסמכים הנוגעים לתפקידך וכן את מיקומם על פי צורך. 13

 .מהרגע שקיבלת את ההודעה, רשום כל מה שזכור לך ברמת המיקרו, דקות, מקום וכו'. 14

 כתוב שונה ממה שאמרת, תתנגד, יציעו לך פוליגרף, אל תסכים..יבקשו שתחתום, במידה וה15

 תיעצר" לרוב הן מהוות רק אמצעי לחץ. -תשוחרר" לא תודה-.עסקאות עם החוקר בסגנון: "תודה16

 .חוות דעת חיוביות שצברת אודותיך ממקומות עבודה שונים, במהלך שנות פעילותך בבטיחות, 17

 לפעול וליישם את שליחותך ותפקידך הסטטוטורי.  הם העדות הטובה ביותר לדרך בה בחרת

 .(שמואל חי ב כג  )"והוריתי אתכם בדרך הטובה והיקרה"  

 

  אם במשמרתך כממונה בטיחות בעבודה, תיקלע חלילה לאירוע בו עובד נפגע קשה או אנוש, כתוצאה

   יר לפטפטת. מתאונת עבודה, לפתע משטרת ישראל תיכנס לתמונה... ראשית, נצור לשונך כי יש מח

 השבח לאל, זמן רב לא פגשנו שוטר או גורם זר אחר במסגרת שליחותנו ותפקידנו כממוני בטיחות, 

 אבל מי יודע,,, הבלתי צפוי, עלול להיות הצפוי ביותר, כי הדבר הכי קשה לעתיד הוא, לחזות אותו.

 שה להרפותראוי לומר, המאבק המוצלח של הנהלת הארגון בעת הזו מול משטרת ישראל בדרי

 משליחת אצבע אוטומטית וישירה, המחשידה או/ו מאשימה ממוני הבטיחות בביצוע עבירה פלילית, 

 נתן את אותותיו בפרט במהלך השנתיים האחרונות לכהונתה של הנהלת הארגון הנוכחית.

                                                                                                             שחלילה, לא נפתח פה לשטן. 

                                                                                            בכל זאת, מה עושים כשהעתיד מפחיד ? ! 

  כם, הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל מבצעתראשית: את המאבקים למענ

  בהקרבה וההתמדה רבה, ההנהלה עומדת בפרץ ומונעת פגיעה בשליחותם של הממונים, בעלי

                                                                                                           התפקיד מהחשובים במדינה.

  שנית: המאבק שלנו מתמשך ואיתן, עינינו פקוחות מול אלה שניסו, מנסים וינסו לפגוע ברקמותיו

  הרגישות של הממונה על הבטיחות, הכלי האנושי ואיבריו המהווים את התאים החשובים והבסיסיים

 צאותבמערכות המשחררת מולקולות של אנרגיות בטיחות חיוביות למשק בישראל ואשר חוסכות בהו

                                                                            מיותרות וזאת כתוצאה מנוכחותם בשטח ומדאגה לבטיחותם ובריאותם של העובדים.

במבחן  שלישית: כשאתה רואה את הממונה בשטח, אינך יכול להכחיש ולומר שאין בטיחות בסביבה כי

בפרט   ביטוי לא רק בשמירה על קדושת החיים כי אם, בחסכון למעסיקיםהתוצאה הדבר בא לידי 

 ולמשק הישראלי בכלל. 

 רביעית: שכרם של הממונים על הבטיחות אינו נובע מההוצאות השוטפות או הבלתי צפויות של

 הארגון, השכר של הממונים נגזר מאותו חסכון ממניעת נזקים כספיים הנובעים מהיעדרותם של

  ורמים אחרים שהארגון נאלץ לספוג על חשבונו (ולאו דווקא מכספי הארגון הסוציאליהעובדים ומג 

                                                                                        המוסד לביטוח לאומי -הגדול במדינה 

  ף התאונות והנזקים הבלתי צפוייםהסלוגן: "לו הממונים על הבטיחות לא היו קיימים, קרוב לוודאי שגר

                                                                                                                    היו מרקיעים".

ולמרות זאת: מה עושים כשיש   חמישית: " הממונים על הבטיחות הם העיניים של הבטיחות בעבודה" 

התקשורת הגיעו... ואתה שרוי   ? )והבלתי צפוי הפתיע ! המשטרה, הפיקוח, כתבי  puncture פנצ'ר 

                                                                                         במרכזה של מערבולת בעלטת אי הוודאות.

 נו בטרם נפצה פה ?נו... מה עלינו לעשות על מנת לא ליפול למלכודת שנטמין לעצמ

  א. לחשוב על כל מילה בטרם תצא לאוויר העולם, המילים שיצאו מפיך אל היקום והם עלולים חלילה,

                                                                                                 לייצר פידבק של מציאות מבעיטה עבורך.

  ף מוצץ לפה, אולם לזכור שכל מילה המשתחררת לאוויר העולם, עלולה להפוךב. אני לא אומר לדחו

  לסכין חדה כתער לחייך ולכן לפנות למסננת שבמוח ולבחור את המילים הנכונות והקצרות ביותר מבלי

 להרחיב, כי חקירה זה לא שיעור לציור ולא הדרכה בגובה.
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 !  ודאה"עצות עשה ואל תעשה, בסוף, אתה קובע את גורל "הה 18

                                                                                            .(מומלץ בעצת ב"כ עו"ד)א. "זכות השתיקה" 

                                                                                                                   ב. ידעתי או לא ידעתי על ביצוע העבירה.

                                                                                                              ג. לא נתתי את אישורי לביצוע העבירה.

                                           ד. עשיתי את כל אשר יכולתי, במסגרת הזמן שהוקצה לי בארגון/במפעל/באתר וכו'.

                                             ה. יש בארגון קלסרים מלאים בחומר בטיחות השייכים לארגון, אתם מוזמנים לבדוק.

                                                                                      וועדות הבטיחות. ו. תעיינו בפרוטוקולים של

                                                                                      ז. דיווחתי לפיקוח על העבודה אודות הסיכונים.

                                                                                                            ח. הזמנתי את המוסד לבטיחות.

                                                                              ט. יידעתי את המנכ"ל ואת יו"ר וועדת הבטיחות בכתב.

שתוזמן לתחנת המשטרה הקרובה, עלייך לזכור שאתה שרוי בחקירה   ואם בכל זאת יגיע שוטר או 

 העלולה להפוך לחקירה באזהרה או לחשוד בגרימת מוות ברשלנות. פלילית

  לחוק העונשין קובע כי על גרימת מוות ברשלנות העונש הוא מאסר של עד שלוש שנים. 304סעיף 

רשלנות היא התנהגות שבמהלכה אדם גרם לנזק מבלי בחוק העונשין מגדיר כי  21סעיף  -רשלנות 

לנסיבות או לתוצאות המזיקות של התנהגותו, כאשר האדם הסביר היה יכול   שהיה מודע לטיב מעשיו,

                                                                                           להיות מודע לפרטים אלו בנסיבות דומות.

אני ממונה   שלום אדוני, -דע כי תהליך החקירה התחיל מרגע שפגשת את השוטר וברכת אותו ב. 1

                                    ללא ספק אתה שרוי בלחץ, הביטחון העצמי לעיתים, ברצפה והמחשבות בחלל., הבטיחות

  נהלת ארגון הממונים אודותכבר בתחילת האירוע, דווח ליועץ המשפטי של הארגון או ליו"ר ה. 2

                                                                                                   האירוע, אנחנו איתך ולצידך כמו תמיד.

                                                                                                עדכן את המפקח על העבודה האזורי.. 3

  הימנע משיחות מיותרות ברגעים אלה, כיוון שיתכן ואתה מוקלט וכל מילה שתאמר לרעייתך או. 4

                                                      לקרוביך, עלולה לצייר את המחר שלך ולבנות או להרוס את העתיד שלך.

                             מצעות הטלפון, שאל שאלות הנוגעות לסיבת הזמנתך.הוזמנת לתחנת המשטרה בא. 5

                               הגעת לתחנה, שאל במה אתה חשוד ? שאל פרטים באיזה יום ובאיזו שעה ? מה קרה ?. 6

                                          גם אם החוקר חביב ונחמד, הוא לא חבר שלך, אתה וודאי תרגיש אסיר ללא אזיקים.. 7

 אל תפרט, אל תמציא ואל תספר סיפורים, דבר קצר ולעניין, אתה מצולם ומוקלט וכל מילה לא. 8

                               הצלת את עצמך.-במקום, עלולה להתהפך עלייך, בכל עת ובכל מצב שאמרת את שנכון לומר

  .                                                            כל דעביד רמנא לטיב עביד" ( ברכות ס עב)" לעולם יהא אדם רגיל לומר 

                     אתה עלול להישאל את אותה שאלה, בוורסיות וגרסאות שונות, היה צמוד לכל מילה שאמרת.. 9

                              משהו מחוץ לפרוטוקול ?  אל תתחכם ותאמר לחוקר רציתי לומר לך שלא לציטוט, אפשר. 10

 (OUT OF THE RECORD )כזה דבר אין. 

.                                   שאל את החוקר האם אתה נחקר כעד או כחשוד, וודא שהוא רשם זאת בדו"ח חקירתו. 11

                                      כין גרסה.זכור שמסירת עדות יכולה להפוך אותך לחשוד, תכל'ס, אל תמהר לה. 12

                                                    השתדל לזכור ולהכיר את המסמכים הנוגעים לתפקידך וכן את מיקומם על פי צורך.. 13

                          מהרגע שקיבלת את ההודעה, רשום כל מה שזכור לך ברמת המיקרו, דקות, מקום וכו'.. 14

                יבקשו שתחתום, במידה והכתוב שונה ממה שאמרת, תתנגד, יציעו לך פוליגרף, אל תסכים..  15

                 תיעצר" לרוב הן מהוות רק אמצעי לחץ.-תשוחרר" לא תודה-עסקאות עם החוקר בסגנון: "תודה. 16

הם   עבודה שונים, במהלך שנות פעילותך בבטיחות, חוות דעת חיוביות שצברת אודותיך ממקומות. 17

                 העדות הטובה ביותר לדרך בה בחרת לפעול וליישם את שליחותך ותפקידך הסטטוטורי. 

 "והוריתי אתכם בדרך הטובה והיקרה" שמואל חי ב כג.

חבר באופן זהיר  המידע המפורט להלן מיועד להביא לידיעת הממונים את הערכותיו של המ גילוי נאות:

                                                               המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהוגש. ולא מחייב, לרבות

*אין לראות במידע המסופק משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו ו/או מתן שירות משפטי בין אם  

ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או   מכללא או מכוח כל דין, כלפי הקורא במפורש,

אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו    התחייבויות בנוגע לאיכותו 

מסוימת כלשהי, והכול, בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות   המסחרי ו/או התאמתו למטרה

                                                                                                                                    אחרת.

                                                                                                                            למען הסר ספק:



20 
 

                                  ינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה כלשהיא.*המידע המופיע, א

*המחבר  *ההחלטה להשתמש בכתוב והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה של המשתמש בו בלבד.

  פטור מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה,

                                                                שירה או עקיפה הקשורה בקבלת המידע המפורט.י

  *המחבר ממליץ, כי בכל מקרה מומלץ לפנות ליועץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין.

                                                                                                                     1965בישראל מאז 

 אנחנו אתכם בכל רגע, יו"ר הארגון, ההנהלה, עמיתי הכבוד, היועצים, המרצים , המתנדבים ,

  המכללות, השותפים לדרך בתרומה ובעשייה, חברי הארגון הוותיקים והמצטרפים החדשים ארגון

                                                                   .1965ת בישראל מאז הממונים על הבטיחות והגיהו

 משרד הכלכלה. -הארגון המוביל והמייעץ לוועדה לפעולה מונעת במינהל הבטיחות 

  ברור זכור : "אתה לא יכול לסחוב את כל העולם כולו על כתפיך, בן. אתה לא יכול לעשות את זה. 

נסה לסחוב את כל העולם על הכתפיים שלך והוא   אף אחד לא יכול. , "  Obviouslyומובן מאליו " 

יופיטר שטראוב סטיבן קינג מתוך ספר   שלך". ישבור קודם את הגב שלך ואחר כך ישבור את הנפש

 . "הקמיע" 

                                                                                                                                                   גילוי נאות

 *המידע המפורט להלן מיועד להביא לידיעת הממונים את הערכותיו של המחבר באופן זהיר ולא מחייב, לרבות

                                                                                                                             המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהוגש.

 *אין לראות במידע המסופק משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו ו/או מתן שירות משפטי בין אם במפורש,

ויות בנוגע  מכללא או מכוח כל דין, כלפי הקורא ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייב 

אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו   לאיכותו,

 מסוימת כלשהי, והכול, בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת. למטרה

                                                                                                                                     למען הסר ספק:

                                    *המידע המופיע, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה כלשהיא.

                                *ההחלטה להשתמש בכתוב והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה של המשתמש בו בלבד.

 *המחבר פטור מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה,

ישירה או עקיפה הקשורה בקבלת המידע המפורט.*המחבר ממליץ, כי בכל מקרה מומלץ לפנות ליועץ משפטי  

 קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין. 

 

 

 

 הפיקוח על העבודה בשיתוף ארגון הממונים על הבטיחות:משותפת  וועדת אתיקה. 18

  א. ממליץ על וועדת אתיקה משותפת לארגון הממונים, למינהל הבטיחות ולמוסד לבטיחות ולגיהות

  במטרה להציב גבולות ו מגבלות למעסיקים שנפשם לא חפצה בממונה בטיחות ספציפי זה או אחר והם

                                                                                                                                         טרו , לשלוח אותו לחל"ת ללא תאום עם המפקח או לייצר עבורו תפקידים נוספיםמבקשים לשחררו/לפ

לעומתו המעסיק יידרש לבירור בוועדת  וועדת האתיקה תעמוד לימינו של הממונה עד לבירור, ב. 

                                                                                                                                       אתיקה.

חות בעבודה  הנציגים הקיימים על פי חוק בוועדה הנוגעת לערר על מינויו או פיטוריו של ממונה בטיג. 

                                                                                                                     ב' הם: 9פי סעיף   על

                                                               יהיה יו"ר הוועדה. 1נציגים,   2 ונציגי שרות הפיקוח על העבודה יכלל

                                                                      .נציג ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל הגדול במדינה

 נציג מהמוסד לבטיחות ולגיהות.

 

 :חוקים יש בעולם 2.  19

 אלה שנוצרו בידי סמכות עלינה ואלה שנוצרו בידי אדם.
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נחיה  ,החוקים שנוצרו בידי בני אדם יהיו תואמים לרוח החוקים שנוצרו בידי סמכות עליונהרק כאשר 

 בעולם צודק ) מרטין לותר קינג (

                                                                                                                      .באיחוד כוחות: 20

                         בהתאגדות נצליח לדרוש משולחנו את דרישות החסינות לרומם ולייצב את מעמדנו וביטחוננו,

                                                  יאל לחשד כלשהו ברשלנות.מבלי לתת סיכוי להטחה בחשד או בפוטנצ

  כך נשפיע על הגורמים אליהם אנו כפופים כדי להשיג את המטרות שיבטיחו את בטיחותנו וביטחוננו

 הלגיטימי, כפי שאנחנו עושים זאת לאחרים בכל רגע מחיינו. 

 

 .הגיע העת להתאחד" 21           

עולם   גוף חזק מייצג ולכן נדרשת אחדות בלב ליבו של ארגון מוביל, רשמי, מייצג ומשפיע עלאנו חייבים 

                                                      הבטיחות מבלי שרחשי רקע יזעזעו את הפרט ויכתיבו את דרכו.

ממונים על הבטיחות לצורך  ולכן חשוב שנתגייס כולנו לארגון ה הדבר הכי קשה לעתיד הוא לחזות אותו

 באופן מגובש. שיתופי פעולה ולמען החיבור לסביבה

                                       לשיתופי פעולה יש מאפיינים למחויבות וליצירת אימפקט בקידום שינויים אתגריים.

 ך וליזום,הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל פועלת במלוא המרץ על מנת להמשי

 עד אז ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות איתן בהמשך מהלכיו המוצלחים בהשתלמויות, הכשרות

שונות ובעיקר ימי עיון חינמיים שאת פירותיו קוטפים חברי ארגון הממונים הרבים והמצטרפים  

ם היום  החוסכים הוצאות כספיות שהוטלו על כתפיהם בעל כורחם במשך שנים רבות ונהני החדשים,

 ההרצאות, המרצים ואירוח החינמי.  מאיכות

                                                                                                                 .תחום הבטיחות משתנה"  22

  מיומנותהתחום הנדיר דורש יצירתיות, חשיבה כמותית, בקרה וביקורת, כישורי שפה, סתגלנות, 

 דיגיטלית, נכונות ללמידה מתמדת, אופק אופטימי ומה לא...

 .טייסת הרחפנים המבצעית" של הארגון המריאה ותמשיך להעניק את התמיכה בבטיחות. 23

                                                                                               .לכל ממונה יש את הסמלים"  24

                                                                 התמונות, הידע והזיכרונות, שייכים לכל אחד מאתנו בלבד.

 סמלים אלה אינם בהכרח זהים במשמעות שלהם לאף אחד אחר, הם בלעדיים של כל אחד מאתנו.

 תו ועל כן אנו נדרשים לתת כתףיחד עם זאת חשוב שנזכור ש הדבר הכי קשה לעתיד הוא לחזות או

לעיתים קשה לעכל  האחד אל רעהו, לחבק את ההווה בלי להתנגד, כי זו ברירת מחדל טובה עבורנו

                                                                                                                                    זאת.

  המחווה הקולגיאלית והרצון האיתן לעזור הוא ללא משוא פנים, כך נצליח למנוע פגיעה בנו מאותם

                                                                                               וונים.מהמורות נסתרות האורבות לנו מכל מיני כי

  בואו יחד נסגור חללים עמוקים וננפץ תקרות זכוכית, כי נמאס לקבל מכבסה של מילים חסרות אחריות

 מגורמים שאינם חפצים בטובתנו, כי אם רק באחריותנו. 

,  עם בקרת המציאות אל העתיד עם גב חזק של אחדות, מבט אופטימי ולהתקדםצריך להסתכל קדימה 

                                                                  אל עבר מחוזות חלומותינו האופטימיים כמעוררי השראה.

 מקווה שתתנו יד וביחד ננצח.                 קהלת ג ז . " "עת לחשות ועת לדבר

 כי מותג... לא נבנה ביום אחד, נקודה  הארגון דואג... שלא תצטרכו לדאוג.                   

   ו. ניהול המידע והידע

שח'                         250. -עלות ממוצעת של יום עיון  עולה לממונה בטיחות שאינו חבר: סדר גודל של 

- ימי עיון העלות השנתית לממונה בטיחות היא:                   8הדרישה החוקית לתיקוף המינוי בתפקיד  

                                                   שח'.         360.-שח' בכל שנה, ביחס לתשלום דמי החבר:   2000.

 שח'.                                                                           1820.-שח'. לממונה  בגמלאות, פנסיונר  1640.  -החסכון השנתי לממונה הבטיחות   

       סמינרים השנתיים:                                                                                                              סבסוד 

מדי שנה הנהלת הארגון מפיקה בעצמה סמינרים בסופי שבוע בבתי מלון באילת, בים המלח ובנתניה ברמת 
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מה,. היחס בין תשומות לתפוקות מתבטא ברווחיות מדמי חבר וכן  ביצועים ובאינטראקציה סולידרית מדהי

 מתשלום דמי גיוס ממונים וחידוש חברות שנתית וכן מהמסיימים את הכשרתם.

 ז. תוצאות בפועל

                   . מרכז התקשורת המוביל לממוני בטיחות                                                                                1

של כלל הממונים על הבטיחות וכן של   ארגון הממונים הפך במהלך השנתיים האחרונות לבמה המרכזית

אל מרבית המכללות העוסקות בבטיחות וכן פלטפורמה להעברת מידע ממינהל הבטיחות ומהמוסד לבטיחות 

 ד אלפי ממוני בטיחות. קבוצות הווטסאפ הגדולות במדינה בהם משתתפים, נציגי המכללות, ועו 

הארגון יזם לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במקבץ בטיחות באוניברסיטת חיפה,   –. אוניברסיטת חיפה 2

 ממוני סיימו לימודיהם השנה. 20למעלה מ 

 . הקשר הישיר עם ראש מינהל הבטיחות.  במשך זמן רב היה נתק בין ראש מינהל הבטיחות הקודם.3

 

וצר קשר מכבד, יעיל, משפר ופורה בין ראש מינהל הבטיחות הנוכחי לבין יו"ר ארגון  בשנתיים האחרונות נ

הממונים, במבחן התוצאה חלה ירידה משמעותית בתאונות העבודה ושיפור ניכר ברמת התודעה של כלל  

 המעסיקים והעוסקים במדינה.

.                                                                                                                          אישור משטרה לאירועים

        .                                                                                                                     וועדת אדם ב ממכת

.                                                                                                                        בלימת מעצרים

                             .                                                                                                  הקפאת תביעות שיבוב

                                                                                                                       .מערכת ניהול איכות יעילה בארגון הממונים על הבטיחות   -  9001תקן איזו 

 ממכון התקנים הישראלי,                                        2022לשנת  9001לארגון הממונים  תקן איכות 

 

       ?                                                                                                                              חשיבותו של תקן ישראלי

ת הארגון  לא יכולות להיקבע או להיות מוסברות אלא רק הקשר ההוליסטי בנטייה לשלמות, הרעיון שמערכו

 על ידי סך כל המרכיבים שלה.                                                                                                

שיר  ההבנה שיש קשר הוליסטי התחדדה בין כל התהליכים בחברה, לכל אחד מהחברים יש תרומה וקשר י

לשביעות רצון, יתרה מזאת, הוכח שאיכות מערכת הארגון מושפעת באופן ישיר ומובהק על ידי איכות  

                                   התהליך שההנהלה הנוכחית ייצרה ויוצרת.                                                                                         

זאת דורשת תשומת לב קפדנית לתהליכים בארגון הממונים, לפחות באותה רצינות בה מתייחסים  הבנה 

                                   לשירות.                                                                                                                  

יכות הניהול, וברמת המסרים הנוגעים לשיפור הבטיחות האחראית על כל מה  הגישה היום מתמקדת בא

 שקורה בארגון הממונים, ומתייחסת לחברי ההנהלה כמנהיגים.

שיאמצו את דרישות תקן האיכות כפי  היתרון העצום והמודל שלנו הוא כמראה לעשרות אלפי עמותות 

 שהארגון יזם והוציא לפועל. 

 

 

ארגון                                                                                                                 .בינלאומי" בארגון"תקן 

                 תורם לחיזוק מעמדו ואמינותו    9001שמשדרג יכולות ניהול באמצעות תקן בינלאומי לניהול האיכות 

                                                                                                                                                של כל ארגון.

                                                                                                  זו אבן דרך נוספת במיתוג, לתדמית ולמוניטין.א. 

                                                                                       תוך חסכון במשאבים ובהוצאות הנלוות. בהתייעלות פנימית,ב. 

                                                                                                                                                     הארגון.בשליטה ובבקרה התהליכית שבליבת המערכת, תוך מתן מענה אקטיבי ופרו אקטיבי יזום  בפעילות ג. 

שבו קיימים קווי דמיון, ככל   45001התקן שם דגש על המטרות המקצועיות והחברתיות  כפי המוזכר בתקן ד. 

 וגע לביסוס הארגון  כ "מקום בטוח".שזה נ
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הנהלות רבות ואף עמותות  כדוגמת ארגון הממונים, מאמינות בפריצות דרך באופן בו תהיה לו היכולת לייצג את כלל  

 ממוני הבטיחות במדינה, בעמידות, ביעילות, ביציבות ובאיתנות מול האתגרים  העומדים בפנינו ולפנינו. 

ממונים לאמנה  הביאה לעולם יו"ר הארגון הנוכחי יוזמה של , ייבת העמקה והבנה בקדושת החייםחהעיסוק בבטיחות מ

                                                                                                                          . שבועת היפוקרטסכמודל אמנת הרופאים שהוטבעה ב

, בצל הטכנולוגיה כוחה של האמנה נובע מעקרונות לאורם מצפים מאנשי המקצוע לנהוג באמות מידה שהחברה יצרה

 להתחדשות המאתגרת אותנו  יותר מתמיד. המשתכללת  והדרישה 

כל ההשכלה המדעית בבטיחות מיוסדת בהכרח על בסיס מחקר של משא ומתן עיוני בלבד, תוך שימוש בפסיכולוגיות  .א

 הדינמיקה של ההתנהגויות האדם על כל רבדי חייו.  וסוציולוגיות התנהגות האדם ובחקר

חלק גדול מהמשכילים המודרניים בבטיחות שמטו ידיהם מהאמת הנבנית על בסיס עיוני שלדעתם  הוא בסיס בלתי  .ב

                                                                                            הסיכונים.                                      חומות נצליח להמיסניסיון, בס רק הבסיס הפרפקציוניסטי השואף לשלמות ומבוס ,בטוח

אם לא נעצב מחדש את חיינו, מישהו אחר עלול ,. כל עוד לא נגביה את מטרותינו, לא תושג עצמאותנו התלויה בנו .ג

 לעצב אותם עבורנו.

אנו ממוני הבטיחות נדרשים להביט קדימה ולסמן לעצמנו את היסודות החשובים לתפקידנו, כדי לא לאבד את העוגנים  .ד

 העיקריים בחיינו.

לולה לשבש את תהליך התפתחותנו,  אחת הדרכים הטובות ביותר להגיע להבנה אנו מתקרבים לנקודת מפנה הע .ה

                                                                .         יוצריםאחרים להתרחק מהקיבוע הרגיל וללמוד את התבניות שהיא כלשהיא 

 ., נצליח ליישם  מטרותינוהממונים על הבטיחות ארגוןבהתגייסות ואיחוד כחברים ב רק 

בתוך ערפל של סיכונים בהם עובדים מסוימים לוקחים על    ,חות  מצילת חייםשליהינה פלח  תשקיף מתוך אמנה זו  .ו

את עצמם  עצמם סיכונים מיותרים, מתוך אחיזה משתקת של הרגלים הרסניים ללא יכולת ורצון לשנות, הם מציפים 

בדיבוק של חוסר כבוד לחוק, חוסר משמעת, זלזול  והפקרות בחייהם, נדמה להם שהם עטופים בטפלון וכלום לא 

יסדוק אותם או סתם שוקעים אל  תוך הניסיון ההרגל והקולות הפנימיים והשליליים, הם לא הפנימו ששגרת חיים רגילה 

 ר גן את הממונים על הבטיחות במטווח המטרות.עלולה להפוך בין רגע למציאות מבעיטה העללה לגרו

פנים את חשיבות תפקיד הממונה בחליפתו בכובע כך שיכיר ויכמסר לציבור במדינת ישראל, מיועדת להפצה  אמנה ה .ז

 אחד והאדם שבנו בקובע השני. 

ני הבטיחות במהות ובשוני שיש המדינה שלנו יכולה לבטוח ולהתגאות בשליחותם המיוחדת והיוצאת דופן של ממו

 בפעילותם ביחס  לכל  שליח אחר.

                                                                              קציר הטרגדיות וסבלו היה עצום יותר. ממוני הבטיחות במדינה, לולא .ח

 אני מאמין ומקווה שנצליח להאיר את הדרך המסועפת בתוך המנהרה החשוכה ושבקצה תפציע השמש. 

תנוסס על לוח המודעת, ניתן לציין זאת באמנה עצמה ולתלות על לוח יהתקנה קובעת שעל הממונה לוודא ששמו  .ט

                                      המודעות של הארגון.  

    

ליָאנּו נ  א.   ּדֹו שֶׁ ים ְלצ  ְצוַ  ָצב  יחּותוַהֹחֹוק ְוַהּמּוָסר ְבמ  ירֹות ,ָהָרצֹון ,ַהַהְקָרָבה, ת ַהְשל  יָנה, ַהְּמס  ּיּום, ַהְנת  ד ְוַהק  סֶׁ   ַהחֶׁ

ייּוְבַסְמכּות ַהּמ   ְבָרת  ֹכוַח חֶׁ ּוָטל ָעֵלינּו מ  י, נּוי ַהּמֻּ ְלטֹונ  י ְוש  יס , חוק  יתַעל ָבס  ְקצֹוע  ָקה ַהמ  י  ת  יָקֵתנּו ָלאֶׁ י ְוז  ְקצֹוע    ַמֲעָמֵדנּו ַהּמ 

ר יאּות נֹוֲעָדה ֲאשֶׁ ת ְבר  נּו ְלַשֵּמר אֶׁ ת ֹחֹוָתמֶׁ יַע אֶׁ ְמָלאָכה ּוְלַהְטב  ים ב  ים ְוָהעֹוְסק  יָשה ָהעֹוְבד  יר ּוְלַסֵלק ַבְּדר  ים  ְלָהס  ְכשֹול  מ 

ְינּו ָכל ּמֹוֲשֹבֹותֶׁ ְדַרְשתָ ּוְליַ  מ  ְתַנֲהגּות נ  ְתַנֲהגּות ְראּוָיה ְוָסף ה  י ֹחֹוק יֵשם ַרף ה                                                         .                                                                      ַעל פ 

ם ְמֹאד  ְשַמְרתֶׁ וְזַכר "ְונ  ים ּד' ָטו'.  מֻּ ם"  )ְּדָבר  ים 5ְלַנְפשֹוֵתיכֶׁ                                                                                                                                                           בָתָנ"ְך(.   ְפָעמ 

כֹ . ב ה מ"  ַח ֱהיֹוֵתנּו ומ  יחּות ּוְרשֶׁ ים ַעל ַעְצֵמנּו  ָאנּו"    ְבט  ְגָבלֹותחְמַקְבל  ים ּומ  ּיּות ַלֹחֹוקך ֹות ּוק  , ְמָנת ְלַקֵּדם ַעל, צ 

ְקרֹונֹות,  ְלַשֵפר, ְלַתֵעל ים ְועֶׁ יף ְכָלל  יחּות ּודֶׁ  ְלַווֵּדא ּוְלַהְכפ  ת פְבט  לֶׁ בֶׁ ְתַנֲהגּות ְמקֻּ י ַתְרבּות ה  ְפקּוד ֵער,ּוסֶׁ יר,  ַבת  יב ָזה   ַיצ 

יוְ  ּיּוב  ְמנֹוע ח  ְמַעט ְתאּוָנה ּול  כ  יָּמַנע מ  ְכֵדי ְלה  ּיוְתאּונֹות ֲעבֹוָדה ָאקֻּ  ב  ְקצֹועַ   תּוָמֲחלֹוות ט  ּיֹות מ   . ְכרֹונ 
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ְבָרה. ג י ְבְרָקמֹות ַהחֶׁ ּיּונ  ים ושֹוְמֵרי ַהַסף בַ , ָאנּו עֹוֵרק ח  יָטת מּוְמח  יחּות ָבֲעבֹוָדהאֹוטֹור  ים ַעל , ְבט  ַהַבָקָרה                                     מּוְפָקד 

ְתָגר ים ְלָכל אֶׁ ת ּוְמחּוָּיב  יֹקורֶׁ ר ְבָכל ֵעת, ְוַהב  י, ְבָכל ַהָקשּור ָלָאָדם, ְלעֹוֵבד, ְלפֹוֵעל, ָלֹיֹוצֶׁ                                        ,   ַלשֹוֵמר ח,ַלַּמְשג 

י  ְקצֹוע, ְּמָלאָכההַ ְלֹעֹושֶׁ י ַהּמ  ים ְלַבֲעל  ים ַהשֹונ  ם,  ְוַהֲאֵחר  יָדָתםוַהְּיכֹ  ְתָנהילֹא נ   ָלהֶׁ ת ְמד  ית ְלַנֵבא אֶׁ ת ָהֱאנֹוש  ֲקם  לֶׁ ְספֶׁ                                  וֶׁהֶׁ

ל ַהַסָכנֹות ְוַהְתאּונֹות   .שֶׁ

תד ֹוְלֵחֹינופְ  . ְנַשֵקף אֶׁ ְתַעְדֵכן ְכַלֵפי שֳׁ ן מ  ילֹוֵתינּו ְבֹאופֶׁ ל, ע  יחּות אֶׁ ל ַהְבט  ת ַקְרָנּה שֶׁ ּיֹות אֶׁ ְסַגת  ְכֵדי ְלרֹוֵמם ְלַתְלפ  ים  פ  ְבֵצל          ַהְּמאוּו 

ַבָסֵפק, ָבצֹוֵפן ילָ ה ַהָקשֶׁ ין בְ שֶׁ  ָהֲעָנָנה ַהְכֵבָדה שֶׁ ְפָשר  י אֶׁ ְלת  יר, ָבלֹא נֹוָדע, ב  ְתָחם ַהְסב  ּמ  יָגה מ  יש                        ַהַּוָּדאּות"  יּוְבא   ַבֲחר  הֹור  שֶׁ

ית ְבָחְכָמתֹו ,ָלנּו ַהָקדֹוש ְברּוְך הּוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .ָהֵאיְנסֹופ 

ים ְלַהֲעָרָכֵתנּו ְוַהְשָפָעֵתנּו ְבמַ ה ְחָלצ  יק ָכבֹוד ְוָיָקר ְלנֶׁ ין ָבנּו, ַנֲענ  ֱאמ  הֶׁ ים ָלָאָדם שֶׁ ְשֹמר ֱאמּונ  ת, ְעְגֵלי הַ . נ  רֶׁ ְגבֶׁ יחּות ַהּמֻּ                   ְבט 

ירֹות ַהָרָבה ְשָנה ַהְזה  ינּות ,  ּוְבּמ  ְדָאָגה, ַבֲאמ  ֱאָמנֹות ַהְכרּוָכה ב  ְכלֹול ַהנֹוְרמֹות ,ְללֹא מֹוָרא  ּוְבנֶׁ י מ  יאּות, ֲעל פ                ָבעֹוָלם בֹו ַהְּמצ 

 ְסדּוָקה. 

יאּוָתם ְוַרוְ ַמְשַאת . ו יחּוָתם, ְבר  יא ְבט  יםוַחֵּיינּו ה  ים, ָהעֹוְבדֹות ְוָהֹעֹוְסק  ל ָהעֹוְבד  ְשָרֵאל. ָחָתם שֶׁ "ָכל                                      ְבְּמָלאָכה ְבי 

יל עֹוָלם וְמלואו" )מסכת סנהדרין פרק ד'(.       צ  לּו ה  יל ָנַפש ַאַחת, ְכא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ַהַּמצ 

י ָבֲעבֹוָדה. ז יְטחֹון ַהגֹוֵרם ָהֱאנֹוש  ּיּום ַעל ב  ְמַנע ְבכֹול ְמֹאוֵדנּו א  ְשָמְרֵתֵנּו נ  יחּות ְבֹבוֵאנּו ְלמ  ְכְתָבה ַבָּדם ְבַהְטָמַעת ַהְבט  נ   . שֶׁ

יחּות,. ח ד  ְנַבֵטא ְמצּוקֹות ְבט  י  צּוַע ְפעּולֹות ְמַתְקנֹותָנְכח  יָפָתם ַבב  יָמָתם ַוֲהד  ם ַעל ְיֵדי ְבל  י  יף, ְכֲשל  ת ֵלב  ַנְשק  ְתשּומֶׁ                         בֶׁ

ְהיֶׁה ב ְונ  שֶׁ יָכה ְבַהְגָבַרת ַהקֶׁ ְזָרה ּוְתמ  עּוד ְלעֶׁ י י  ים ְבַמַעש וֱֶׁאמּונ  יַרת ַהֵּמיָדע ְּדרּוכ  ְמס  ְזָהרַלּמַ    ּוב  יר ְוַלנ  ַטח, ְבֵאמּון. ְזה                                                                                                                                               ַלבֶׁ
ְפַעל  ט ץ. נ  רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ן ֹבַחןַבַּמֲאָבק , קּול ַּדַעתיְבש  , ְבדֶׁ בֶׁ יל ַהָזָהב" ְכאֶׁ ת "ְשב  ֱאַמץ אֶׁ ים ְונֶׁ ים ַהַּמָטע  יקּוַח.  ְבֵכהּות ַהחּוש                               ַבפ 

                                                                                                                                                                                "ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך"  )ויקרא יט'  יח'(.       

ים ְלתֹוְךט.  ְפַקח ֵעיַני  ְבעַ  נ  ים ְבגּוֵפנ הש  י ַהחּוש  יף,, ְוָנַפְשנּו וקֹוְלֵטנ  ן ַנְשק  ה ֹאזֶׁ יב, ַנטֶׁ ְכשֹול ,ַנְקש  ְמַנע מ  יַע קֹול ְונ                         . ַנְשמ 

ְפֵנֵ֣י" ְכשֹ יר לֹא ת  ּוֵ ויע   ל  ְקָרא ֵיט' ָיד')  ל"וֵתן מ                                                                                                                                                                                                      .(ַוּי 

יָרה . י ים ַבְּיצ  ים ְוָהעֹוְסק  לֹ ָהעֹוְבד  יחּוָתם שֶׁ יָנה ֵהםְבט  ַלע ַהְּמד  ת ַהחֹוָמה ַהְבצּוָרהוַהְּמהַ  סֶׁ ית ָּוה אֶׁ ְשְרֵאל  ְבָרה ַהּי                                                                                                                                              ַבחֶׁ

ים. יא ַשת ָהַחּי  יל ַעל ֹכל ָרָבָדיוְוֵערֶׁ  ְקדֻּ ים,  ְך ַהָכבֹוד ַהמֹוב  בּור ְוֵאיָנם ְנָכס  ְנָין ַלצ  ם אֹו  ֵהם ע  ים ֲעֵליהֶׁ                            ֵתן י נ   ַתְשלּומ 

יָך .ְלַהְתנֹות ז' טז') ""לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַּדם ֵרעֶׁ ְקָרא, י  ר ְוי  ְשָרֵאל ו"חֹ . ֵספֶׁ                                                                                                                                                                            (.מניעת פשע-רת אייעבֵ  33סעיף  1998 תשנ"חהק" ְבי 

ְתיַ . יב ְרַּדת קֹ ינ  ים ְבחֶׁ ְרֵכי ַהּמּוָסר ְוַהָכַרתוֵחס ְלַחּי  י עֶׁ ְזָרה ּוְבַהְקָרָבה ַעל פ  ּיּות ַהְכרּוָכה ְבעֶׁ ש ָבֱאנֹוש                                                                                                                                                                 ַהטֹוב. דֶׁ

מ  . יג ָנּ  ים שֶׁ אשֹונ  ת חֹומֹות ַהס  יָאנּו ָהר  יםיס אֶׁ יא ַחֵּיינּו ּומ  , כּונ  י ה  ה, כ  יחּות ְולֹא ַנְרפֶׁ ְבט  ה ָחְכָמה ב  ָנהַנְרבֶׁ ים תֹוְצאֹות ּמֶׁ                                                                                                                                                                                          .ַחּי 

ים. יד ט ֲעָרכ  יל סֶׁ ְתַכֵבד ְונ  ַהר וְבטֹ  נֹוב  ְכבֹוָדם ַגם ָאנּו נ  י ב  ּדֹות ּוְבָכבֹוד ַלֲחֵבֵרינּו, כ  ית. וצֹ ימ  ת ַאְחָוה ֱאנֹוש  רֶׁ  ר ַשְרשֶׁ

ְתבּוָנהטו ַשת ָהָרצֹון ב  ְקדֻּ ְּימּו ב  ימֹוֵתינּו ְיקֻּ י ְמש  ים ַבזֹאת כ  יר  ים, ַמְצה  ְטָחהבְ  ,. ָאנּו ֲחֵפֵצי ַחּי  ירּות  ב  ְמס  ש ּוב  פֶׁ                                 .ַהנֶׁ

ק ל' ֵיט'(.                                       רֶׁ ים פֶׁ ָך"  )ְּדָבר  ְחיֶׁה ַאָתה ְוַזְרעֶׁ ים ְלַמַען ת                                                                                                                                                                                                             "ּוָבַחְרָת ַבַחּי 

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

                                                                                                                                                                                                     ְוָאֵמן.      ָאֵמן 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________ טל   ________________ __ שם הממונה __________________  טל _________________  שם המפקח 
 Jacob-s@013net.netדוא"ל :       052-6181606נייד:        יו"ר הנהלת ארגון הממונים.    ממונה בטיחות. -יעקב עזרא  המחבר: 

 כל הזכויות שמורות למחבר.         . ייעוץ או חוות דעת או/ו המלצה מכל סוג  להמלצה או/ו אין באמור לעיל כדי להוות  תחליף 

 

  

                                                         



25 
 

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

 , פרי יוזמתו של גיורא יוספטל ז"ל שהיה אז שר העבודה והשיכון.                            1965

 אישור ניהול תקין.                                                   ו של הארגוןנים על הבטיחות, אושר כעמותה וברשותארגון הממו 1990בשנת 

הוגשם הרעיון  בייצוג ממוני הבטיחות במדינה באמצעות ארגון הממונים, כמוסד הנוגע בדבר, לפי   2000בשנת 

 )א(.                                             28סעיף לעניין  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

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

הישראלי,  המוסד לביטוח לאומי,  אוניברסיטת תל אביב,  האוניברסיטה העברית, חברת החשמל  והטכניון.  

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

חסר הבקרה, המגיח כאופנה   New Age  -הנהלת הארגון דבקה בזהות הייחודית מול התרבויות האחרות או ה 

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

 למים ונאבד שליטה. וייתכן  שנתנער מכל הב

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.   

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

"עצומה"  שבכוחה להשפיע  ולחזק את מעמדך ואת מעמדם של  -בעד יוזמותיו הפרודוקטיביות ובביטחון ב 

 חברייך למקצוע ולתפקיד. 

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

 גדולות והמובילות במדינה, ווטס אפ ה-בכל יום באמצעות קבוצות ה

קבוצות המשדרות ומשרתות קרוב ל ארבעת אלפים ממוני בטיחות פעילים באינטראקציה וסולידריות מעוררת 

 השראה ביחס לקבוצות מונרכיות אחרות, וזה לא מובן מאליו.

רות הוגנות אנו חברי ההנהלה והיו"ר נמלא את שליחותינו באהבה ובטוהר מידות,  נאפשר על פי התקנון בחי

בתקופות קצרות ומקובלות וברמה של  הזדמנות שווה לכל מנהיג פוטנציאלי שירצה לקבל מאתנו את לפיד 

                    ההנהגה באופן סוברני ומבטיחים לא להיתקע למשך עשרות שנים.                                                                       

 של ההתנדבות הטהורה, כדי לא לפזול ולהשליט על עצמינו אינטרסים האישיים.          זו התכלית 

    הנהגה היא מתנה ציבורית המוענקת למנהיגים שנבחרו באופן וברוב דמוקרטי ולא מאולץ.                                                

                                                                                   כדי להכיר את המתנה היוקרתית הזו,                  

                                            ראשית: עלינו להכיר את הוראות השימוש בה, למוד ולדעת את הליכותיה.                                                               

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

למען אלה שעיניהם נשואות אלינו, בתמורה, לחוש את האהבה ממילותיהם הקסומות והכובשות של חברינו  

ם מעניקות לנו שמשודרות מאצבעותיהם הנוחתות על המקלדת בהערכה ובאהבה ופוגעות ישירות לליבנו, כך ה

רוגע נכסף וכן תוסף של תמריצים, דלק  ואנרגיות של עוד ועוד, לתת ולתת, בעשייה חיובית למען החברות  

 והחברים, כחוט של חסד שתוכנו רצוף באהבה.

כאשר אתם רואים את חברי ההנהלה חותרים למגע עם הציבור שלו אנו מבינים את התועלת של החשיפה 

אתם מבינים כי אלה הם המנהיגים שכולנו רוצים במסרים, ה, במאמרים, בנאומים ופורצת המחסומים, בכתיב 

 לראות.  

ּלּו                       ָתּה ֲאפִּ כּות נֹוַגַעת ַבֲחֵברְׂ יָמה ) תלמוד בבלי (.                                                                        ֵאין ַמלְׂ לֹוא נִּ מְׂ  כִּ

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

                                    ".                                                                                              הנדרשת הקרבתם  הפרטית,ולם נסתרת ת שלהם, אאתם ודאי מבחינים בתהילה הציבורי" 

רות לאחר שהבהרנו לכל הספקנים, כי משרד העבודה, זרוע העבודה, מינהל הבטיחות, המ.ל.ל, ההסתד

וגורמים משפטיים שונים, הבינו מיהו האח הגדול והגוף המייצג את רוב הממונים במדינה, הגענו לישורת  

הממונה על מנת שנגן על  המרחב הציבורי וכי המטרה שלנו היא ההגנה על  מהאחרונה של תהליך ההכרה 

 העובד.

יינו שקופים, היום אנחנו בולטים  היום כבר רואים אותנו, שומעים אותנו ומתחשבים בדעותינו,  אם קודם ה

 ונמצאים בתהליך מתמשך לכיוון היעדים שהצבנו לעצמנו.                                                                             
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נמשיך להשקיע מחשבה ומשאבים רבים, כדי לפתח את פעילויות ההדרכה וההשכלה, כפי שעשינו בהכשרות 

 ות, באוניברסיטת חיפה בה לומדים חברי הארגון לתואר ראשון במדעי הרוח במקבץ בטיחות ועוד. חינמיות רב

נאיץ את פעילות  ימי עיון שהענקנו בחינם באופן  חסר תקדים והשתלמויות, כנסים וסמינרים שנקיים וזאת על 

                                                            מנת לענות באופן מדויק על הצרכים שלכם,                                    

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

הנהלת הארגון מתייעצת עמכם ולא קובעת עובדות בשטח.                                                                

         ההנהלה שולחת אליכם סקרי דעת  וסקרי שביעות רצון על מנת למדוד את איכויות שליחותינו.                                             

" "   המוענקת לחברות safety  hubאפליקציית הבטיחות  -ט שכחנו את הטכנולוגיה והיישום אופס... כמע

 לחברים ולמצטרפים חדשים במתנה למשך שנה. 

נמשיך בתמיכה בממונים, בשדרוג הרמה המקצועית בתחומי הבטיחות השונים ובהגברת המוטיבציה לשיפור 

 ההישגים של ממוני הבטיחות החברים בארגון.  

:                                                                                                                          ת מטיסי רחפנים טייס

אנחנו הארגון הראשון במדינה, חלוצים ויוזמים הטסת  רחפנים  מעל שמי הארץ בה העובדים הבונים אותה  

יר דמם.                                                                                          מסכנים את חייהם ומשלמים במח

 אנו מסריטים אותם ממעוף השמים, על מנת להתריע לדווח לגורמי השלטון.  

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

 דכם בכל מקום בו תצטרכו אותנו בפרט בתקופות מאתגרות.,יאנו לצ

                                                                   אנו מאחלים לכם כשותפים לארגון, הצלחה מרובה ובריאות איתנה.                                                       

                     ידינו עוד נטויות לעשייה ברוכה.                                                                                               

למילת הקסם " תודה " על הציונים הגבוהים    אתם לא רק בלב שלנו, אתם הלב שלנו.  אתם ראויים

                                                         שמאתגרות אותנו למצוינות.                                                                                                      

                                                                       

                                                                                                                                                                        

פיקוח  גורמי  משישה בזכות האח הגדול המורכבהארגון מתמקד ביעילות ובכך משפר את מעמדו             

                                                        :                                                                                  ושקיפות באמצעות 

                                                      עת. . הממונים המחוברים בפורומים, בדוא"ל ובאתר הארגון ומגיבים בכל1

                                                                                 . פרוטוקולים של ישיבות הנהלה המתפרסמות באתר הארגון.2

                                                                                יו"ר וועדת ביקורת ומבקרי הארגון.                          . פיקוח  3

                                     . רשם העמותות.                                                                                                    4

(.                                                                  9001איזו  -שות הארגון תקן איכות  . מכון התקנים הישראלי ) לר5

                     . היועץ המשפטי של הארגון.                                                                                                    6

                                                                                                                                                                  ונים אחרים ובעלי עניין. . גורמים ש7

ן עורך  סקר מקדים על מנת הנהלת הארגו. סקרי שביעות רצון מימי העיון ומהארגון באמצעות תוכנת גוגל.  8

                     ם שלממוני הבטיחות החברים בארגון :                                                                                             לבחון את דעת

                                     מק.נ האם לדעתך ימי העיון הדורשים אישור כשירות אפקטיביים לתפקיד שהנך ממלא ?א. 

                                                                האם הפחתה בימי עיון תייעל ותשפר את תהליכי עבודתך הממונה בטיחות ?ב. 

נים                לממובאופן דיפרנציאלי ביחס מופחתים וותיקים צריכים להשתתף  בימי עיון ם האם לדעתך ממוניג. 

                                                                                                                                                        חדשים ?

                                                                                מהם לדעתך הליקויים העיקריים בימי עיון ממוחזרים ?ד. 

                                נמק יתרונות , חסרונות.  חובה לצורך עדכונים  ? 1האם לבטל את האשכולות ולהותיר אשכול ה. 

                                                                 האם לדעתך  יש צורך באתחול ובשינוי  התכנים הנלמדים היום ?ו. 

רופולוגיה יעניינו אותך יותר תהאם לדעתך הוספת תכני לימוד כגון: קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנז. 

?                                                                                                                                                     
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                   האם לדעתך השתלמות בנושא; האופן בו פועל המוח ומשפיע על פעולות הגוף  יכול לעניין אותך ? ח. 

                         האם גם בהדרכות שלך  לעובדים שהנך מדריך, נושא : הטמעת לימוד הכלי החשוב בעולםט. 

לעניין, להשפיע ולהגביר הבנת העובדים בכל הנוגע להשפעות של גורמים עלומים   "תעלומת המוח" יכול

                                                                                                                                        לתאונות עבודה ?

                                                                 הוות חלופה לחלק מימי העיון ?האם עבודות בית בבטיחות יכולות לי. 

האם לדעתך עדכון תכנית ניהול הבטיחות השנתית בכל רבעון ) ולא אחת לשנה ( ותמורת פעילות זו,   יא. 

                                                                             יזוכה ממונה הבטיחות ביום עיון על כל רבעון  מקובלת עלייך ?

 האם אתה סבור שימי העיון בזום  אפקטיביים מימי עיון פרונטאליים ברמת הידע ) לא הנוחות (.יב. 

 . האם לדעתך ארגון הממונים הצליח בשנתיים האחרונות לגרום להוזלת ימי העיון באופן משמעותי ? גי

לדעתך חניכה ) סטאז' ( לממוני בטיחות מתחילים בסיוע ממוני בטיחות וותיקים, מנוסים, ישפר את . האם די

 רמת הבטיחות בעבודה ? 

 תנו בציבור בישראל ?י. האם יש לך רעיונות לשיפור מעמדנו ותדמטו

 דגל הערכים 

    .                                                                                                                            של ארגון הממונים על הבטיחות

                                                                                                                                                                      .                                                  מניף את מדדי ההצלחה על פי מבחן התוצאה ,הגדול והיציג במדינה  הארגון   לו ככלות הכ

 2021ם לשנת הנתוני   להלן 

 

 82.564 

 באתר ארגון הממונים    צפו

31.230 

 .הארגון כניסת גולשים לאתר 

25.000                                                                                                                                                                       

  "                                             By fare"     נכנסו לדף המוביל 

                                                                                                                                                                 .ן בחינם במרתון מתמשך של ימי עיו   חברים השתתפו  2000

 .רשומים בפנקס הממוחשב של העמותה חברים 2400

 ממונות וממונ ים משתתפים בקבוצות הווטסאפ.  4000

          ות וממונים מקבלים הודעות דואר אלקטרוני באמצעות הסמוב.                                                                        ממונ 2500

                         .שיפור מעמד הממונה על הבטיחות  והגנה על תפקידו - מטרתה  "העצומה"   חברות וחברים הצביעו בעד  008

                                                   .לתחום הבטיחות במדינה  ת והייחודיובטיחות משתתפים בקבוצות הווטס אפ הגדולות וני ממ4000

 חברי ארגון השתתפו בסמינרים שהתקיימו בסופי שבוע בבתי מלון באילת, בים המלח ובנתניה.  700

 

                                                                                                                                  0222אישור ניהול תקין 

 אישור ניהול האיכות 

                                                                                                                                                           9001תקן איזו 

פרס                                                                                                                                                  ה      אמנ

  .יוספטל

 .למצטיינים בבטיחות בהכנה

  :הישגים חסרי תקדים 

 .תביעות שיבובבלימת 

 .בלימת מעצר ממוני בטיחות 

 .""וועדת אדם   יו"ר  אודי אדם    האלוף   מכתב הערכת מאת

 .מאבק מתמשך להשגת ביטוח אחריות מקצועית ממלכתי למען ממוני בטיחות 

 .מאבק להגנה והכרה בממוני הבטיחות כנציגי ועובדי ציבור 

                                                                                                                        .חברי ארגון הצביעו בעד העצומה 008 - קרוב ל

 בנק של מכללות העוסקות בבטיחות משתפות פעולה עם ארגון הממונים. 
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 האלה )חלק ב'( ויהיו הדברים 

 תחה של פריצת דרך. יבפ  2021  ארגון הממונים על הבטיחות שנת

הדור הראשון שמבין את חומרת המצב וגם זה   ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הוא

שעדיין יכול לעשות משהו משמעותי בנדון על מנת לזכות באיכות חיים מוערכת, במרחב הרב מימדי במציאות 

 ללת ניהול נכון וצודק של חיינו וכן דוגמא אישית הכו

הדורות הבאים, ישרים ומבורכים, בחסד ובאהבת   עליהם נוכל לראות את  את היסודות האיתנים  שתהווה

 הבריות.

 

 חברותיי וחברים היקרים, 

 בכוחם של ההחלטות והפעולות שנעשה היום, לשנות את הדרך שבה יראה המחר שלנו.

 עד עכשיו, ומעכשיו,     שניים:החיים מתחלקים ל

 יצירתית זו שהוענקה לנו והיא מתנה.  לעסוק במלאכת קודש  נפלה בחלקינו ההזדמנות בבחירה

 אנחנו יכולים לנצלה או להחמיצה, 

 אנחנו חייבים להכיר תודה על כך.

 לא נסכים להכיר תודה על:

 א. מעצר ממוני בטיחות.

 מנהלים המוצאים דרך להתמודד עם הקושי(.  )יש ממונים שעולמם חרב עליהם באחת ויש

 ב. לא נסכים לחשד בגרימת מוות.

                                                                   סביר. הזוי, לא מקובל ובלתי  ג. לא בחקירת ממונים כאחרוני הפושעים,

 וגורם לדמורליזציה בשליחות. את גבולות הגיזרה של תפקידנו  וזה פשוט זיהום מערכתי המקיף

 " אנחנו לא שורש הבעייה ".                                               

 . תביעות השיבוב הזויות נגד ממונים שאין להם אח ורע.ד

                                                                                                                                                                     גילוי נאות: 

בשנתיים האחרונות פעלנו לבלום את סחף תביעות השיבוב והם נבלמו באופן יחסי, בזכות תושייתה של 

 הנהלת ארגון הממונים והעומד בראשה.

 מכוח החוק.  . לא נבליג על חוסר הגנה ונדרוש חסינותה

 זה ולא הפרזה.לא פרא ו. 

 הבטיחות, מה אתנו ?! (.   ) המחוקק העניק הגנה על נאמני

 נקבל פיטורים או סילוק ממונים ממקומות עבודה שלא כדין, בפרט העצמאיים.   . לאז

 המעסיק ישמע את דבריו של ממונה הבטיחות  דבריו של הממונה לא תמיד מעסיקים את המעסיק. ח. 

By the way. שהציג וכך היא... מונצחת.   בעיהאך לא יצלול לתוך ה 

. לא נשלים עם התנהגותם של עובדים רשלניים שמושכים אותנו לעברי פי פחת, לבור תחתיות ותהומות  ח

 על לא עוול.   במעמקי עמק הבכא,

יד ברשלנותם של עובדים, רק בגלל שהחוק לא   יש  לא נכיר תודה לשופטים הקובעים שלשליחי הקודש,  ט

 ל מצב.מסוגל למפות כ

 . לא נשלים עם העובדה שעובדים משתלחים כלפינו. י

כי לא מלמדים/ לא מחנכים/ לא מחדירים בהם את ערך החיים  

ל                                                                                                                                   המקודשים.

,, ניתן היה  DNA -ב  חות לבטח, ללא קרקע שניתן לצמוח עליה בלי מידע תורשתי ששורשיהא תהיה בטי

 להטמיע את הבטיחות כבר בגן הילדים. 

 במקום עבודתם.  לא נסכים לפיטורי ממונים כי רק רצו לוודא שמצייתים לחוק, יא.

 . לא נשלים עם ה "לוודא " נדמה כי קיימת חריגה ממתחם הסבירות במילה זו.בי

 תפקידיו של הממונה.  19פעמים מתוך    8מופיעה   המילה "לוודא" 
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 כוחנוו ?!   ובמה  "הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האינסופית הוריש לנו את אי הוודאות".

 ציטוט מדברי שופטת: 

 " נדרש היה מהאחרים לצפות את הנולד ".

 האם אנחנו האחרים ?! 

 האם יש מצב שהחוק יכסה כל מצב אנושי ?

 נשלים עם נוסחא. "לא גי

 המפרשת את החוק לפי נורמות שנצברו מאז קום המדינה".

אקדמית. ) פנייה בעניין הבטיחות,    כשוות ערך להשכלה  . לא נוותר על הכרת ימי העיון הרביםדי

 למועצה להשכלה גבוה (  נשלחה

בשלבי חקיקה . לא נסכים להפריט את המקצוע הייחודי ולא נאפשר יוזמת "מורשה בטיחות" הנמצא טו

 יוזמת מהנדסי תודעה שמנסים לייצר לממונים מציאות אחרת שתפחית בערכם ופרנסתם. ,  מוקדמים

או דמי חבר   לא נסכים להצעת חוק מאת גורמים שונים המבקשים לחייב את כלל הממונים לשלם "אגרה" טז. 

 וכך יפיקו תועלת כספית מכובדת,  שנתיים, מתוקף חוק 

 ארגון נשאיר את זכות הבחירה לממונה הבטיחות.באנחנו                         

לא נסכים לזילות המקצוע המכובד ונאבק לעגן את שכר הממונים למסגרות שכר מכובדות כיאה לתפקיד   יז.

 הסטטוטורי, כדוגמת מנהלים בכירים וכו'. 

                                                         סוהר.                לא עוד ממוני בטיחות שיעוכבו, שיעצרו ויושלחו לבתי  יח.

דב זליקוביץ נעצר לפני זמן, כאחרון הפושעים, הארגון פעל לביטול הגזירה    ממונה הבטיחות יט.החבר ו

 שערערה את ביטחונינו העצמי והעמידה את סמכותנו ומעמדנו בסימן שאלה.

 "לא תיפול רוחנו ולא יותשו כוחותינו". 

 רועים המוניים". ילא נוותר על פעילותינו ב "א. כ

נשללה.                                                                                                       כזכור: פעילות זו של הממונים

 משטרת ישראל ביטלה את החלטתה בעניין זה.   של ארגון הממונים  עיקש  בזכות מאבקכא.

 בתחום המהווה חלק מפרנסתם.  הממונים שבו לפעול

"עוזר בטיחות מפעלי") ע.ב.מ ( שיסייע לממונה בביצוע מעשי של   . נמליץ ונאמץ את התפיסה לרעיוןכב

 פעולות מניעה ובלימה הנדרשות בארגון.

 

 המטרה.  היא כפסע להשגת  ה"עצומה"    ל עוד לא נגביה את מטרותינו לא תושג עצמאותנו השליחותית.כ

 היעד הוא : ההישגים שאנו כה כמהים להם.

 

 ישאר חלילה, עיוור".י"מי שעיניו טחו מראות   ארגון הממונים פועל להוביל מהלכים ולא להיגרר למהלכים.

אנו רוצים להביא קצת אור אל תוך המנהרה החשוכה ויש בידינו לספק סימנים, להעביר אליכם את המסר, 

לדבר אל החושים הפנימיים שלכם וזאת כדי לשלוט במצב ולא ליפול למלכודת השלילית לנווט, להניע, להזכיר, 

 היוצרים סדרת החלטות שגויות הפוגעות בנו.  של השגרה, הניסיון וההרגל,

 צריך לקדש את התפקיד הזה.

 

 הארגון זקוק ל "מהנדסי תודעה" שייצרו מציאות חדשה,

עצומה המהווה מדרגה  -להצטרף ל וההגיוניתהחובה המוסרית קטור פרודוקטיבי, עליו יכל ממונה הוא פרוי

 עבור כולנו, 

 מעליה.  אם נפסח  אף מדרגה לא תיסלח לנו

אחווה אנושית, תלכיד של שותפים מקצועיים וקולגיאליים   של  לפתח חוסן מנטאלי כדי לייצר שרשרת  חובתנו

"החוקים                                                      .              על מנת למקסם את התועלת במערך ההגנה עלינו

 המוסריים הם הרבה יותר עליונים ונשגבים מהחומרים הסביבתיים"   )הרב קוק(
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 .הארגון  תנובת  הנה מפירות האילנות,יא. שהדור הזה והבא י

 .הארגון יצית את הדמיון ממה שאפשר לייצר ב.

 .מאליהם  לא לקחת דברים כמובנים   הארגון,  ג. נטיית

 ד. לקחנו את הגוף השברירי הזה ובבת הפכנו אותו לגוש של 
 ויציב, מודלגיבוש חזק, יציג 
 .ומודל דוגמא אישית  מראה פנוראמית

ההנהלה הנוכחית, המוטיבציה האנושית שלנו היא לדבר אחד עם השני ולא   ה. בזכות הקורטקס המוטורי של

 .אחד על השני

 .ו. לראות מעבר לאופק

 .להניע לעומקם של בעיות ולהביא לפתרונם ז.

 :ח. נוירוביקה

 .מנגטיב לפוזיטיבלשפר את השפה, לשנות מסלולים 

ליצור שרשרת של קשרים בין הנוירונים ולכוון אותם למטרה טובה, נעלה ומקודשת למען האנושות ולא ליפול 

 לרגש של אחרים הזקוקים אולי לחסמים במוליך העצבי ) הדופמין ( 
 ,ט. ליצור סקרנות

 .חשיבה ממוקדת מטרה של בנייה ולנסות לייצר משהו שלא היה קיים

 .לאלטרואיזם ולא לאגואיזם לפעול  י.

להעביר מסרים בצורה מתמדת, ככל שיהיו יותר חיוביים תוך תשומת לב לממונה שהוא בעיני הארגון, עולם  יא.

 ! ומלואו

 .יב. למנוע פרובוקציות ולהזניח את המופרע, את הביריון, והמישתלח, שאינו מסוגל לעבד את מוחו

 .יג. לייצר אתגרים חדשים

 .וגם לאהבה.) האוקסיטונצין (  בות לרגש )האמיגלדה( האחראית על פעולות הרגשטו. ליחס חשי

                     ל בזכות העשייה הברוכה וכרון ארוך טווח, הממונים על הבטיחות, זוכרים הכייד. אל תשכחו בז

 .)השמורה בהיפוקמפוס(

לשדרג את רמת המצוינות   תנותבאי  טו ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל ימשיך לפעול

 .1965ממונים כפי שהוא עושה זאת עוד משנת   של

 .אינטרסים חומריים וגשמיים  במילה "אח שלי" תהיה תמיד מתוך הלב והנתינה ולא מתוך  טז. השימוש

 .יז. הארגון מייצר אנרגיה ואינטראקציה עם כלל מובילי דעה ומשפיעים בתחום הבטיחות

 .בבטיחות עולה כסף  יח. כל יום עיון

 ...צדקתם  בחינם במהלך כל השנה הוא:  הגוף היחיד והמיוחד המעניק ימי עיון

 .ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 .יט. הארגון איננו זקוק למתחרים כי הוא שייך לכולנו

 .כ. כשהאינטרס מנסה לגבור על האמינות, הנאמנות מנצחת

 . חם לממונים, אין מה לחפש כי קר שם בחוץהארגון הוא בית   כא.

 .כב. צפו לעוד מוטיבציות והפתעות, 

 .הבית , האמא והאבא של כלל ממוני הבטיחות בישראלהארגון הוא 

 "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר יתן פריו ועליהו לא יבול וכל אשר יעשה ויצליח"     

 ) תהילים פרק א' (.                                                                                                                     
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 ון שלכם ובשבילכם."מוסקט" של הארג -מסרים מה

 . תעודת חבר מהודרת  להצגה בארגון. 1

 . ימי עיון  בחינם במהלך כל השנה. 2

 . מרתון של סמינרים מסובסדים.3

 אשכול חובה(. -. כנסים שנתיים האולמות מפוארים בחינם. )כל ימי העיון ייכללו אישור כשירות בעיקר מ4

 .MSA. אפליקציית הבטיחות  5

 מיכה מקצועית טלפונית או בביקור במפעל כמו גם  גלישה לאתר הארגון הזמין.. גב משפטי אישי ות6

 הממונות והממונים רואים, וקוראים  מסרים ופוסטים בפורומים הגדולים במדינה. 4000. 7

. אין חולק על החשיפה לקהל המטרה שלא הייתה כמותה מאז קום המדינה היא הצלחה בכל נקודת זמן וכן 8

 את היתרון  "הראשונים לדעת"  זמינותה מאפשרת

. בנבחרת ההנהלה קיים ייצוג מגזרי ומגדרי והוא כולל חברי הנהלה וותיקים וחדשים בשליחות התנדבותית 9

 ובהקרבה רבה,  לשם שמים.

 . מעגל של יועצים ומתנדבים מהשורה הראשונה, כן  רבים וטובים, משכמם ומעלה.10

מהנדסים, טייסים, דוקטורים, עורכי דין, רואי חשבון עוד בוגרי חוכמת רחוב מהם אנו  מומחי בטיחות בכירים, 

 למדים.

 . א. הארגון יציב, יציג, חזק כלכלית וארגונית, ללא  תמיכה  מגורמי חוץ עד כה. 11

הכנת תכנית  א' ההנהלה תקבע  בסדר יומה הקרוב באחד מכינוסי ישיבתה, הצעה לחברי ההנהלה נושא: 12

 "קרן הלוואות לחברים"  כה לממונים הזקוקים לסיוע באמצעותתמי

ב. השגנו מהנהלת בנק דיסקונט לישראל אשראי ופטור מעמלות בתנאים מפליגים  בכל סניפי הבנק   12

 כנ"ל מהבנק הבינלאומי לרווחת החברים.  שברחבי הארץ

תוארם הראשון במדעי הרוח במקבץ  . בקרוב מאוד יסתיים המחזור הראשון של ממוני בטיחות לקראת 13

 יוזמת היו"ר והנהלת הארגון. . בטיחות באוניברסיטת חיפה

שמרנו על חברותם של ממונים שלא משלמים  דמי חבר ושידרגנו את ההטבות לממוני בטיחות המשלמים  14

"מנהל  שיכלול את מעמדו של הממונה כממונה וכן כ VIPבשנה הבאה נעניק להם  כרטיס  , ובכרטיס החבר

 בטיחות בכיר" 

הנו מהטבות  י. הארגון אינו מחייב בתשלום  ממוני בטיחות בגמלאות, )פנסיונרים שאינם עובדים( הם י15

 השונות.

 . כשאתם בארגון, יש לכם על מי לסמוך. 16

 . ודאי חלק מאתנו לא זוכר או שלא הכיר את הניסיון של גורמים שונים לחתוך פרנסתינו17

 עתם ? תתקשרו ... "מורשה בטיחות" שמ

                                                                                                                      ?    . הרגולציה18

                                                                                                                                  בלימת מעצרים, . 19

 ביטוח אחריות מקצועית ממלכתית . 20

                                                                                                                                ביטוח תאונות אישיות, . 21

 ד ועוד. פרויקט המנטורים בתמ"א  ועו.  22

. ההישג האחרון בביטוח, מול חברת מצובה  שבבעלות אורי קדושי נציג  חברת לוידס, הבה נתגבש ומחיר 23

 אורי מבטיח ומקיים, מגבה ומספק כיסוי  על כל תביעה ללא מילים קטנות. - מבדיקה  הפוליסה  יחתך.
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קיבלו את המסמך המיוחל והרשמי לאחר שנאבקנו והצלחנו,  . זוכרים את ההישג שהופקע מידי הממונים ?24

"אירועים    -לספק שרותי בטיחות בוהוא מאשר את הממונים  להנהלת הארגוןו שנשלח ממשטרת ישראל 

 הישג  ענק של הארגון.  המוניים" 

השיחות עם מנכ"ל המ.ל.ל לצוות יועציו  . ההתכתבויות עם *שרים, וועדות הכנסת, *הקודקודים במשטרה,25

 שהם נחלת כלל הממונות והממונים.   ביעות השיבוב *ההצלחות הרבות,המשפטיים ובלימת ת

 מרבית המכללות במדינה. האינטראקציה והסולידריות עם .27

הסדר שיצרו במחירי ימי העיון הגבוהים ואף העניקו ומעניקים לחברי גדולות ראויים להערכה בגין מכללות . 28 

 הארגון הנחות מפליגות. 

 השיתוף והכבוד ההדדי עם גורמי שלטון וגורמים ציבוריים. הקשר, . 29 

 

 המסרים  והעידוד לקדושת החיים ולתרבות של כבוד לחוק     

 3עד  1עמוד 

 

 למשפחת הממונים על הבטיחות בישראל ולעוסקים במלאכת הבטיחות.                  

 אל תתנו למצב לקבוע את עתידכם ! 

בתולדות אשר לא נודעה כמוה ואכזרית  , קודרת פורענות נוראהה לחיינו פרצ, בשנים האחרונות

                                     ה מתפרצת,  כעידן הזה.טכנולוגינטולות דנא,  תשנים שהיו מקדמן   האנושות, כמראות אות

מעמקי אוקיינוסים, בשיא בעידן המדע והטיסה לחלל, במחקר של קילומטרים אחר גלקסיות ומיילים לתוך 

של התפתחות תוססת ומשגשגת, מפציעה תאונת עבודה המאיימת להחזיר אותנו לתקופות חשוכות  

     .                                                                                                                            ל התחילוהמזכירות לנו איך הכ

                                 ו:גרמ לאור העובדה כי הם ורתיעה חשש  ועורר תאונות עבודה ומחלות מקצועלאורך ההיסטוריה 

                            א. לנזקים אנושיים.                                                                                                           

         ב. לחשש כי אפשר לחיות אתם.                                                                                                   

שהולכות להיתקע בגלקסיה הזו.                                   בתאונות ומחלות מקצוע האמונה העממית כי מדובר ג. מ

     ד. מהעובדה שהתאונה אינה בוחרת את מועמדיה.                                                                                    

ה. תאונות העבודה הולכת לאתחל את חייהם של אלה שחושבים שהם אלמותיים.                                                            

תאונות העבודה יפרשו כאשר הם  יותירו אחריהם חללים רבים וזיכרונות עצובים וחוזר חלילה,               ה.

כפי שאמרו את זה קודם לפניי: מי הבא בתור ומי בתור הבא !!!                                                               

גנה האמיתית הנדרשת לעובד פרט לפרנסתו.                           ו. ואולי כי  עוד לא הבנתי או הפנמתי את הה

                                                                                                                                לחוק קובע שתאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.  79סעיף 

:                               זוהי למעשה ההגדרה הקלאסית של תאונת עבודה והיא כוללת שני תנאים מצטברים

מהגדרה זו ניתן ללמוד כי תאונה שאירעה לעובד בתוך כותלי מקום  ,פגיעה תוך כדי ובגלל העבודה. 1

                                              ונת עבודה.לא תוכר כתאוהיא  אין לה שום קשר לעבודה עצמה אולם ,העבודה

:                                                              מחוץ להגדרה הקלאסית של תאונת עבודה . התנאי השני הוא: 2

                 :לחוק מרחיב את ההגדרה הקלאסית של תאונות עבודה ומוסיף תחת ההגדרה 80סעיף 

כי אם אדם נפגע תוך כדי עבודתו בעת שניסה להציל גוף או  הקובעים  "תאונות עבודה" מקרים נוספים
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                                                                                      רכוש או למניעת נזק לגוף או רכוש, המקרה ייחשב כתאונת עבודה.

 :                                                                                  הגדרות החוק  הפסיקה פירשה והרחיבה את

בפסיקת בתי הדין לעבודה מעלה עוד מקרים רבים שעשויים להיחשב כתאונת עבודה, גם מקרים שאדם 

מחלות  וכןולים , כגון: בהפסקות, בטילא בהכרח מעלה בכלל על דעתו שעשויים להיחשב כפגיעה בעבודה

למעשה פגיעה הנובעת משחיקה לאורך שנים או חשיפה  לתנאי עבודה   שהםטראומה  -או מיקרו  מקצוע

.                                                               לקויים, שבסופו של דבר פוגעים בבריאות העובד ובאיכות חייו

.  1956- תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז -ראה 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039 052.htm                             

מבלי להמעיט/להפחית או להקטין בערכה השלילי של תאונת עבודה, ראוי לזקוף לזכות הממונים על  

הבטיחות ולראש מינהל הבטיחות והמפקח על העבודה הראשי את הפעילות המואצת והפרודוקטיבית  

 שהניבה תוצאות מעודדות בגרף הירידה בתאונות העבודה בשנה האחרונה. 

                       

 "ח. ואולי נצליח לאתחל את חיינו מחדש ולחשב מסלול חשיבה זמני, האומר לא הכול קבוע ולא הכול בטו

There are no guarantees in life "                                                           " 

חסרי אונים מול ההתפרצות הזו, המעמידה את שליחותנו ברגעים אלה  לעיתיםאנו ממוני הבטיחות חשים 

 של החיים, בשאלת התפקוד הנוסף לבטיחות ברמה ההגיונית, המוסרית והחוקית והיא: 

האם אנו העוסקים בגהות )היגיינה( ורווחה אמורים לספק מענה  למצב אליו נקלענו כאשר אנו                             

                              לא מוכנים ?                                                                                                                  

האם אנו צריכים או חייבים או אולי לא להחזיק ביד מד חום ולבדוק את אקלימם של עובדים פוטנציאליים                

                               למוכנותם בתחילת יום ?                                                                                                        

האם אנו נדרשים לוודא ניקיון מקומות רגישים, או זה לא מתפקידנו ?!                                                

 האם אנחנו צריכים להקטין ראש כאשר הסכנה מרחפת גם מעלינו ?                                                                

                   על כל רגע בה מגיעה הבשורה על נפגע בעבודה במשמרתם,נו ממוני הבטיחות יל חברליבנו יוצא א

 נפשם למען ביטחונם ובטיחותם של העובדים בעת הזו. בעל כורחם, כמו גם כלפי הממונים המוסרים את

כדי למזער את להערכתי ניתן היה לממש את הכוח האיכותי הזה של הממונים  ולהיעזר בו כמכפיל כוח, 

 נזקי התאונות  התוקפות ומסכנות  את העובדים, 

 מועסקים. 4.000.000 -ממוני בטיחות ויועצי בטיחות מספקים מעטפת של הגנה עבור למעלה מ 5000

                                                                                             ? לסביבה איך להתחיל לעשות טוב 

                                                                                       :  להסתכל סביב ולבחון אילו בעיות דורשות התייחסות

                                                                             דרכו אפשר לעזור, לסייע, לתמוך ?האם יש מרכז 

האם יש ממוני בטיחות שזקוקים לעצה ?    ועד...                                                                                

למשפחת  טובכל מה שצריך זה לפקוח את העיניים ולפתוח את הראש ולחשוב איך לעשות משהו 

                                                                                                   הממונים.                                      

                                                                                                 !  זו ההזדמנות מצוינת לבדוק את זה  תופתע לגלות כמה קל למצוא את הדרך להעניק בחזרה.

"הבטיחות היא נחלת הכלל"                                                                                                .                                                   

 הנהלת הארגון מזמינה את כל העוסקים במלאכת הבטיחות אפשר להעלות קבצים, מצגות וכו'. 

 

 " These are testing times for us all"       -     עדיין אפשר לעשות משהו טוב למען המדינה 

                     האם אנו ממוני הבטיחות עושים משהו למען האנושות ?                                      

                       מהתשובה היא כן !                                                                                                             

                                                                      .                                                          בעיקר מכוח רוח ההקרבה וההתנדבות

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm
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    אני מציע שנעשה זאת גם מכוח הגיבוש, האחדות והסולידריות.                                                                        

 יש צורך בנחישות כדי לשנות את אורחות החיים. 

 !  הבה נקשיב לקריאה

 ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל, מכריז !                                      

הממונים המייצג והרשמי  במדינת  חברים בארגון - הצטרפו כעת כ -צו השעה היא העת להתאחד  

 אפשרויות הצטרפות     ישראל.

 052-4172333הטלפון:   באמצעות ללא תשלום  מצטרפים לארגון  

                   memunim.org.ilבאמצעות האתר   שקל ליום  1.-סמלי של  בתשלום  V.I.Pמצטרפים לארגון    

                                                רק כדי להציל חיים. וסמינרים מסובסדים  חינם -עשרות ימי עיון ב 

 

                                                                                       שעוד נכונו לנו., נקווה לימים בשורות טובות

 כל שנבקש לו יהי. אמן..                                               

זאת ללא ו לבחור לפעול מתוך הכרה בצורך קיים ומתוך גישה של אחריות חברתית ,ירושההתנדבות פ "

 "  ציפייה לתגמול כלכלי, עשייה שהיא מעבר לחובותיו הבסיסיות של אדם

Jacob ezra <jacovezra@ 
 

 
 
 

 

 
 

 מתוך הכרה בעוצמתו של ארגון הממונים על הבטיחות וביכולתו לחזק את מעמד ממוני הבטיחות בעבודה 
 ומתנהל תחת פיקוח משרד המשפטים ) ר.ע. (   1965הארגון קיים משנת 

 ברשות הארגון:
 "אישור ניהול תקין. 

ממונה יהיה גאה במעמדו, וירגיש חלק  העומדים לרשותה על מנת, שכל  הנהלת הארגון תפעל בכל הכלים
 ממשפחה חזקה ומלוכדת.

 
יודגש כי אין מניעה שחברי ארגון הממונים הרשומים בו כדין, יצטרפו לקבוצות או איגודים אחרים כדוגמת איגוד  

 תחת פיקוח ואישור ניהול תקין בהתאם לדרישות החוק.   המהנדסים ובתנאי שהתנהלותם הינה
 

 במדינה מוסד רשמי מוכר מטעם השלטון בישראל ) מצ"ב (. אנחנו בארגון היציג
 נמשיך לפעול לצמצום צורות העסקה מנצלות במשק. א.

 של הזעקות שאינם נשמעות.  ב. נהיה הקול רועם
 ג. נאיץ את המאבק המתמשך בכל הנוגע לחשיפת הממונים לתת ביטוח. 

 ד. נייצב את מעמד הממונים אל מול מנגנונים מורכבים במשק.
כל תקרות זכוכית למען ממונים רבים הסובלים מהדרה   יחד אתכם   ד.הממונים. ה. נפעל להגנה בבירה על 

 וחוסר שוויון. 
 ד. נקדם את הבטיחות בדרך ארץ ובשיתוף פעולה עם השלטונות וגופים משפיעים במדינה.

המאבק בתאונות עבודה, הוא:  וכי חוד החנית בחזית  כי יש מי ששומר על העובדים   ה. נזכיר לאזרחי המדינה,
מורשה בטיחות המאושר על ידי מינהל הבטיחות והפיקוח על   -מכוח סמכותו כ   ממונה בטיחות בעבודה,

 העבודה.
                                                    נמשיך להעניק ימי עיון בחינם, גם לממונים שיצטרפו לארגון. -ו. משהו מתוק
 052-4172333ם בטל : פרטים נוספי 
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 חברים וקולגות 800  -קרוב ל

    !? חברי ארגון הממלאים תפקידם כעצמאיים, הצביעו בעד סביבה מוגנת לממונים  בפרט

    !? גם אתם רוצים 

Lets get started 

 ,דרכים לבחור  יש לנו

 :הדרך הראשונה

 .,ללמוד וללמד, להתפתח להתקדם ולהחזיר ליקום את מה שהיקום העניק לנו באהבה

 .ממוני הבטיחות עושים זאת פעם אחר פעם

 !? הצבעתיכם הכרחית גם אם הנכם שכירים, מי יודע אולי מחר תצאו לעצמאות

 . memunim.org.ilהיכנסו לאתר הארגון

ה"סמוך",    לא די שנתעורר לפעמוני ההשגחה ונאמץ תרבות  למנוע מהספק להיכנס לתוכי :הדרך השנייה

 .  אלא רק בגלל שלתאונה אין תצפית מבית   ההיגיון,  המזל והאמונה שקודמת להבנת

זורי הנוחות חמורי הסבר ומהאנרגיות השליליות, לאזורי ההקרבה המסבירה פנים ומוקפת  עלינו לעבור מא

 .כי אף אחד לא יעשה עבורנו את מה שנצליח לעשות ביוזמתנו  הגנה,

                   

 .צריך לעשות משהו כדי למזער את חשיפתנו למצבים בלתי צפויים

                                    .לא אבחוןלפעמים כוחות השגרה וההרגל משפיעים עלינו ל

 .""עצומה -היא ה  ולקיומו אחת היתדות  יתדות לביטחונו, לבטיחותו    להכין לעצמו לעצמו  ממוני הבטיחות חייב

 

אסור שנשמיט את היסודות עליהם אנו יושבים, יש צורך בפרספקטיבה מנקודת מבט )בזמן ובמקום(  במבט שני

משום שקיימת סתירה מוחלטת בין ההשקעה בממוני הבטיחות לבין הצורך בהשגת יעדי   שהיא מעל החושים

 .מדיניות הבטיחות

 .וירד  ככל שיהיו יותר תאונות, מפלס הזעזוע ילך

 ! לא   האם כולנו פגומים ?! עלולה לרדוף אותנו  כלפינו והיא  אצבע חשדנית מופנית

הרעיון הוא לחשוב מראש אלו כישלונות עלולים להביך    ם,.חשוב להכיר בכך שכולנו עתידים להיכשל מדי פע

 .למזער נזק או מקרים בלתי צפויים  מראש בהכנה של אופן הפעולה שיש בכוחה  אותנו ולהתכונן לכך

כשאנו לא   העלולים להפתיע  אלה שישנם או אלה  רוצים לעצור את הטיית השליליות ומצוקות בלתי צפויות,

                                                                                                                                                ? מוכנים

הגנה וחסינות על ממונה הבטיחות   ,צמצום שכיחות התאונות מחייב התייעלות בחיזוק - הפתרון האולטימטיבי

 .בעבודה

 .וויז, היא אף תפתח עבורנו דלתות שנסגרו -יש "עצומה" והיא תראה לנו את הדרך ללא צורך בניווט ה

 .היכנסו לאתר ארגון הממונים על הבטיחות וגיהות בישראל. והצביעו

 1965ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל מאז 
 אישור ניהול תקין  *

 .הישראלי ממכון התקנים  9001תקן ניהול האיכות  *

 .אמנת הממונה על הבטיחות בעבודה *

 .ימי עיון בחינם, כולל אירוח בוקר וצהריים *

 .סמינרים וכנסים מסובסדים *

 safety hub אפליקציית בטיחות *

 ..ע"ש מייסד הארגון השר גיורא יוספטל ז"ל פרסים למצטייני הבטיחות,    בקרוב, *

 "  מצוינות  של  דורות                                                                "

 

 

 

http://memunim.org.il/


36 
 

 

 

 .אין מספיק ידע לזיהוי והבנה של הסיכונים .   1

 .אין מספיק אימון בהרגלי עבודה נכונים .2  

 .אין מספיק מידע אודות החובות והזכויות שמוקנות לעובד .   3

 ? שאלות או ידיעה, מה לשאול לשאול  חשש   4.

 .חשש מאובדן מקום העבודה והפרנסה. 5 

 .המוח ומיגבלות הגוף  חוסר ידע בהבנת אותות חיישני. 6 

 ה.ד.פ  .  7 

 .התגמדות הסיכון

 .דעיכת קשב

 .פעולות חוזרות ונישנות

 .שהופכות לטבע, הרגל, שגרה וניסיון

 .א.ס.לי ) מקורי ( -תרבות ה. 9

  ,עליי, לי זה לא יקרה, יהיה בסדראל תדאג, סמוך 

 א.ש.ה  -חוסר רצון לאמץ את ה .10
 .אדם סביר, שכל ישר, היגיון בריא

 :סיכום

 .צריך להשתדל שהעבודה תזרום עם נטיות העובדים ) לקצר זמן ודרך (  העובד איננו רובוט הנתון למרותנו,

 :מסקנות

 :מציאת סיפוק על ידו הואאחד המכשולים העיקריים בדרך הנעתו של הפרט לעבודה ו

 .חוסר הזהות בין מטרותיו האישיות למטרות המפעל

 :המלצות למעסיק

 .למנוע איום על ביטחונו ובטיחותו של העובד

 ,שום דבר לא יספק אותנו אם נעשה עבודה טובה

 ,זהירות  נדרש לנקוט בזהירות ואף במשנה

 .בבטיחות מוגברת כלפי עצמינו וזולתינו

 :ת שמשמעותה המצטברת היאובאחריות מוחלט

 .מ א' עד ת' מהתחלה ועד סוף

ולהכיר בהשפעתך ותיפקודך בנסיבות בהם   ופירושה: להודות בחובת ההסבר שחלה עליך במסגרת תפקידך

 .אתה נתון

 :הפקת לקחים

 ,נכסים שיש להם תשלומים, משקופחו חיים אדם על ידי תקלה בלתי מוגנת  חיי אדם אינם כלל

 .התקלה אשמה גדולה יותר רובצת על בעל

 .אוטומטית את הסכנה  פעולה שתעכב  התורה מחייבת

 :הצעה לפעולה

 :חניכה להובלה של השגת המטרות בביצוע שיא באמצעות

 ,תמיכה

 ,טיפוח

 ,מתן כלים

 .שכר הוגן

 וינסטון צ'רצ  .שנדרש  זה לא מספיק שאנו עושים כמיטב יכולתינו, לפעמים עלינו לעשות מה

 

 .צריך כל כך מעט כדי להיות בטוח וכל כך הרבה כדי להתכונן ,דבר שיכול לעשות לנו טוב  בטיחות זה כמו כל

מהטכנולוגיה, והמדע, אולם הקידמה זנחה את הבטיחות וכן היא   הבטיחות אמורה להיות הדבק הבלתי נפרד

 הגיע לחלל.קל ל -ו ,קל לשכוח את ההיסטוריה -ש, נכתבת בדם. וזאת כי הרבה חושבים
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 א. אפיקי תקשורת .

 ב. מרכז מידע וידע.

 בודה.ג. סיוע במציאת מקומות ע

 ד. בנק של מכללות.

 ה. תמיכה וליווי מקצועי.

 ו. ייעוץ משפטי ומקצועי

 ז. קידום מעמד הממונה.

 שחלקם פורסם וחלקם יפורסם.ח. ביצוע מהלכים פרודוקטיבי 

 ט. ספריית מידע אנושית ועוד.

 י. הענקנו לחברי הארגון מאות ימי עיון הכוללים אישור כשירות בהנחיית מיטב המרצים בארץ.

 יא. לארגון הממונים אתר מכובד משתתפים מאות גולשים, באתר מתפרסמת פעילות ההנהלה.

יב. סמינרים וכנסים מקצועיים חברתיים ומשפחתיים, שלא נראו כמותם בענף הבטיחות בכלל 

 ומהארגון בפרט.

 ם... בחינם... ב...כאמור ימי עיון עבור חברים ולמצטרפים חדשים, בחינם... בחינם... בחינ

 ת שתימשך כל השנה.המסור

 חברי הארגון . -ליקציות בטיחות מורחבת מוענקת ליג. אפ

 יד. פתחנו את אוניברסיטת חיפה לממונים, אנו עדים לממוני בטיחות אקדמיים.

 טו. שיתוף פעולה עם המכללות והאקדמיות הגדולות והמוצלחות במדינה.

טז. ארגון הממונים מספק לך נימוקים להצלחה וטוהר מידות תחת פיקוח מכון התקנים בניהול 

 האיכות.

 יז . אמנת ממוני הבטיחות.

 500ממונים, מתוכם  5000יח. ראשונים מאז קום המדינה היוזמים "עצומה" למען שיפור מעמד 

 בענף הבנייה.

 .9001ארגון תחת פיקוח וליווי ממכון התקנים וברשות הארגון תקן יח. הנהלת ה

 יט. שקיפות ויציבות כלכלית.

כ. פרס יוספטל למצטיינים בבטיחות
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"                         "                                                                                                                                  

 ,                                     

                                                                                                                   והיא:מהתחלה ועד הסוף  ת אות - א' ומסתיימת במהאותמתחיל  להיות מסוגל להבחין בין טוב לרע - אחריות

בחובת ההסבר שחלה עלינו במסגרת תפקידנו ותפקודינו בכל זמן מתנאי הפעילות הנדרשת להודות האחריות - 

                                                                                                                                                          מאתנו.

                                                                                      - מעורבות בנעשה, נתינה, הקרבה, מסירות.אכפתיות

                                            - מלדעת במעט מילים להטמיע ולהטביע מסרים שיזכרו.אומנות השכנוע והנאום 

                                                                                      - השקפה בה אנו רואים בעולמנו מקום חיובי לחיות בו.אופטימיות

 נותנת לנו את הכוחות להתמודד מול הבעיות, לשאת אותם להתגבר עליהם. ביטחון פוטר אותנו מהבעיות-  אמונה

                                                                                            על ידי ביטחון מגיעים למצב בו רואים את הטוב בגלוי.

                          - לשרת את הציבור בגישה מקצועית ואובייקטיבית ללא ניגוד עניינים תוך                           אינטגריטי

יושרה וטוהר מידות, עמידה בסטנדרטים וערכים תוך אמינות מוחלטת ובערבות, שמילה תהיה שלמות עצמית - 

                                                                                                            מילה, שלחיצת יד תהיה "שלמות ההסכמה".

                                                                 - ללוות אדם מהמקום בו הוא נמצא אל המקום בו הוא רוצה להגיע.אמון

                                                                   - היכולת לעמוד על רצונותינו וזכותנו להשיג את המגיע לנו.אסרטיביות

                                              - לנהל את התקשורת האישית עם מטרות הארגון ביעילות  ובהמשכיות.אפקטיביות

                                                            שונה, ליברלית, התנהגותית, חיובית, ישירה, הומניסטית, דמוקרטית. - גישה

 - קונפורמית חברתית ובאישיות, שינוי התנהגות כתוצאה מלחץ חברתי, הצורך להיות אהוד ומקובל, השפעה

                                                                                                                             והצורך להיות צודק הוא נורמה.

כל אדם הוא אדריכל של עתידו, האדם שייך לשדה החברתי הנע לקראת מטרותיו מתוך בחירתו השראה לאנשים - 

                                                                                                                           וראייתו הסובייקטיבית, רק כך מקבלים חייו משמעות וערך המוקרנת לסביבה.

                                                                                                                    - שקדנות, עקשנות, עקביות. התמדה

                                                                         - גיבוי השולח וגיבוי הנשלח, לעמוד אחר הבטחות והתחייבויות.הגנה

                                                           להבטיח את המחר, כשהכול ידוע, צפוי ומובן שנתכונן לשלוט כראוי.וודאות - 

                                                                     .כולנו מרגישים מדי פעם לכודים ואובדי דרך - חשיבה חיובית

, חשיבה חיובית אך איננו מסוגלים לגשר על הפער בין הידע לבין יישומו פעמים רבות אנחנו יודעים את התשובות, 

                                                                                       נותנת לנו כלים להתמודד עם התסכולים היומיומיים. 

                                                                                                            ?  כיצד להתייחס לקשיים ולאתגרים בחיים

                                                              ל לטובה ולחכות שהקושי יעבור, ולהאמין שהכ "להחזיק מעמד"  האם אנחנו צריכים רק 

                                                                                       ? עבודה פנימית מסוג אחר שהיא או שמא יש אפשרות אחרת

                                                                                                        order of prefeerencesסדרי עדיפויות -  

                                                                                              הצבת יעדים לפי סדר חשיבותם.                           א. 

דירוג היעדים מותאם למידת הדחיפות שבה יש לבצעם וכן בהתאם לתרומתם להצלחת הארגון בטווח הקצר ב. 

                                                                                                                                         ובטווח הארוך על פי העדיפויות שהציבה לעצמה ההנהלה והם צריכים להיות גמישים ומשתנים.   

                                                                                                                                      עידוד, טפיחה על השכם, גינוני נימוס כמו: בהצלחה, כל הכבוד, אשרייך, יישר כוח ועוד.טיפוח מתמיד: 

במצב זה הוא , מבטא את מצבו של הפרט אשר בו הוא מרגיש עצמו היטב מבחינה פיסית ורגשיתמורל  - המורל

                                                                                                                                 ביעילות ובהרגשה שהוא שותף לתכליתה של הקבוצה עליה הוא נמנה. ,יכול לעבוד ולחיות בתקווה

 - בשונה מאפקטיביות, יכולת לבצע משימות )שכבר בוצעו( ללא תקלות בוערות.                               יעילות

                          - איתנות עמידות, חוזק                                                                                                יציבות

 - התלהבות , עמידה יציבה ובטחון. )ללא  פחד קהל(.                                                                                    להיטות

- לחזות ולראות, לראות ולחזות.                                                                                                               לחזות ולהעריך 

גורמים בפועל, אנו  ומציינים את מעלותיו, ממונים על הבטיחות כשמדברים דברי שבח על ה- לחזק את הממונה 

היתרונות  כוחות מיוחדים לחזק את ממונהשהטוב שבו יתחזק חיובית על אותו אדם, השבח הזה מעניק לאותו 

                                                                                                                                                            שבו.החיוביים

ם ֵמָחָלב" - אל תקרי ולבן שנים אלא וליבון  : טוב המלבין שיניים לחברו יותר מ משקהו חלב שנאמר ַ יִּ ן  ִּ ב  "ּולְׂ

בך אינך מחבב את פלוני; יהלבנת שיניים לחברו, אומרים הראשונים, היא גם כאשר בל )בראשית מ"ט, י"ב( שיניים"
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מבטא את השקפתי בנרטיב של פרשנות אישית במושגי הקשר והטרמינולוגיה המעוצבת דרך נקודת חומר  ה

 ,.אישית מבט
 ובעיקר ללמוד וללמוד.  מובטחני כי כל קורא ימצא ניצוץ לגירוי החשיבה, ההארה ולהרחבת האופקים

 

 שלכם,

 יעקב עזרא.              

 בישראל.גהות ארגון הממונים על הבטיחות והיו"ר                                                                    

 

 

                                           

 מרכז הבנייה האצטדיון.  -רחובות. נתניה 2רחוב הכישור  -משרדים ראשיים, הלשכה והמכללה 

     052-4172333         052-5894333        052-4933111        08-8599301/2   

memunim@netvision.net.il http://www.memunim.org.il 

 כי מותג... לא נבנה ביום אחד, נקודה.                                      

 

 

 


