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 הממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות  פורום

 

 2020 מרץ 19         
 0014 - שוטףשויות/רממוני       

 לכבוד 
 מר חזי שוורצמן

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 
 משרד העבודה והרווחה

 
 מכובדי שלום רב,

 
 העסקת ממונה על בטיחות ברשות המקומית בשעת חירום הנדון:

 
בשם ציבור הממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות, מתבקשת התייחסותך להעסקתו  

של הממונה על הבטיחות בשעת חירום )בין שבסגר מלא ובין שלא( וזאת מהטעמים  
 הבאים:

וסוגי העבודות המתבצעות בה נכללים בהגדרה  כידוע לך, רשות מקומית על חצריה .1
 עובדים. 50הרחבה של "מפעל" ומחייבים מינויו של ממונה בטיחות מעל 

עובדים וברובן המוחלט גם בשעת חירום  50בכל הרשויות המקומיות מועסקים מעל   .2
 מועסקים מאות עובדים המרותקים למקום העבודה.

ראשי ליבם של ה והדבר נתון לשרירות לצערי אין כל אחידות בהיעדר הנחייה ברור .3
הערים: חלק מהממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות ממשיכים לעבוד, חלקם 

 יצא לחופשה כפויה וחלק אף יוצאים לחל"ת וחוששים לאבד את פרנסתם.

המטלות בשעת חירום הן מסוג המטלות היותר מסוכנות במינון כבשגרת עבודה  .4
עבודות חשמל, עבודה בגובה, בנייה, הדברה, גיזום,  רגילה וכוללת: פינוי אשפה,

עבודות עם סל מנוף ועוד. כל אלה מחייבים קביעת הסדרים ופיקוח הדוק יותר, שכן 
 בפרט בשעת חירום.וטבע האדם הוא לעגל פינות בהוראות הבטיחות 

לשכוח שהשבתת המשק כבר פוגעת בתכניות הבטיחות הכוללות הכשרה,  אין .5
והמשכה ייפגע בודאי בכל תכנית עתידית וחשוב לזכור שיום יבוא  הדרכות עובדים

 ונחזור לשגרה רגילה וזו צריכה להתבצע בצורה חלקה ככל שניתן.

בסופו של דבר אנו עוסקים בהצלת חיי אדם יום יומית ואין כל הצדקה שיצאו  .6
, שמהן יעדר תפקידים סטטוטורייםהמלצות רגולטאריות להעסיק רשימת בעלי 

 פלא "הממונה על הבטיחות"... באורח

עניין הן בשגרה והן בחירום, והממונה על הבטיחות משמש כיועץ המעביד לכל דבר  .7
ואיך המעביד יכול להקרין את חשיבות נושא הבטיחות במקומות עבודה כלפי  

אם הוא מייתר קבל עם ועדה את העסקתו של הממונה על הבטיחות   ,העובדים
שאנו עומלים כל כך  ,אה זאת כחלק מהתרבות הארגוניתכ"עובד חיוני", אשר אני רו

 לעקר.
 

 ,בכבוד רב                 
 

 מאיר סאיג                    
 

 הממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות פורוםיו"ר                  
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 :העתק
 מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות  –  גלית וידרמן

 סגן מפקח עבודה ראשי –שמילוביץ אריה 
 ראש לשכת הממונים על הבטיחות –עו"ד רוני שדה 

 סגן יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות –חיים אבן 
 

 
 


