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 :8.20205Date.תאריך:

 

 לכבוד

 העמותהחברי ממוני הבטיחות 

 

 7הודעה מס'  -.ר( מקצוענים זה אנחנו )ע -בישראל  לשכת ממוני הבטיחות בישראלהנדון: 

 3מהדורה   -)נוהל האשכולות( 580667נוהל הכרה בימי השתלמות מס' להסבר בנוגע  .1

 (12.7.2020, בתוקף מיום 1.7.2020יום ב בנכת )                                                

 31.8.2020ועד  10.3.2020שפג תוקפם בין כשירות   הסבר בנושא הארכת אישורי .2

כדין אצל  מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(,    -ת לשכת ממוני הבטיחות בישראלעמות, נרשמה  23.3.2020ביום   .1

 (. 580700185)מספר עמותה  רשם העמותות

 : העמותהמטרות העמותה כפי שנרשמו בבקשה לרישום  3  ואלה  .2

 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכליציג לפי  הקמת ארגון ( א

 קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם". לפעול למען  (ב

הב (ג ממוני  של  רווחתם  למען  הפחתת  לפעול  ידי  על  היתר  בין  העיון כטיחות  ימי  מות 

מ העמהנדרשת  ימי  ביצוע  בגין  התשלום  הגבלת  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  באופן מונה  יון 

 . ₪ לכל יום עיון 100ל שלא יעלה ע

 ממוני בטיחות.  1156, בעמותה חברים 5.8.2020כון ליום נ .3

הבטיחות    עידכן,  1.7.2020ביום   .4 מס'  מינהל  השתלמות  בימי  הכרה  נוהל  )נוהל    580667את 

 .  12.7.2020מיום   הינו בתוקף  3במהדורה מס' והל זה . נהאשכולות(

 :2 מס' הדורהמ ביןל 3מס'  מהדורה בנוהל האשכולות בין ואלה עיקרי השינויים .5

מס'   (א רשות  מ  הוסרו  -1אשכול  ובהםחלק  בעלי    :הנושאים  בעבודה,  הבטיחות  בתחום  דין  פסקי 

עבו חוק  המשפטית,  ואחריותם  ובארגון  הבטיחות  במערך  הקיימת  תפקידים  ברשימה  נשים.  דת 

 עדכוני חקיקה בלבד. הושם דגש על  נושאים הקשורים ב

 .12לאשכול רשות מס'   רועבעזרה ראשונה בכל הרמות  נושא הוסר -2אשכול חובה מס'  (ב

 . נושא בטיחות בנייה ובנייה הנדסית למהנדסים והנדסאים הוסר -3אשכול חובה מס'  (ג

 ללא שינוי -4מס' רשות  אשכול  (ד

 י מינהל הבטיחות. נושא קורס מנהל בטיחות בספורט המאושר ע"  הוסף -5אשכול חובה מס'  (ה
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 א שינוי. לל -6אשכול רשות מס'  (ו

 ללא שינוי  -7מס'  חובהל אשכו (ז

 ללא שינוי  -8אשכול רשות מס'   (ח

 בטיחות בעבודה עם חומרי נפץ  -נושא הוסף -9אשכול רשות מס'  (ט

 ללא שינוי  -10אשכול רשות מס'  (י

 ללא שינוי   -11אשכול רשות מס'  (יא

מס'   (יב רשות  מקוונתהשנושא    -12אשכול  המשמעותבוטל  תלמות  מיום    -.  החל 

עיון  ,  .7.202012 ימי  לבצע  ניתן  במשך  שלא  לא  פרונטלית  הרצאה    8-6במסגרת 

   .שעות אקדמאיות

   , עבר כנושא רשות לאשכול זה.2נושא עזרה ראשונה שהיה בעבר באשכול חובה מס'  ף,סבנו

ליבכם .6 מיום  ,  לתשומת  הבטיחות  מינהל  בהודעת  מסמך    21.7.2020כאמור  בעניין  817421)מספר   )

רגולטוריים   אישורים  תוקף  שעההארכת  )הוראת  תקופות  הארכת  לחוק  הקורונה    -בהתאם  נגיף 

התש"ף רגולטוריים(  )אישורים  החשובים  2020-החדש(  הנושאים  את  להבהיר  לנכון  מוצא  אני   ,

 ים: הבא

בטיחות  כשירותאישורי   (א ממוני  תוקפם  אשר  של  התאריכים  י ב   פג    ליום  ועד   10.3.2020ן 

הוארכו מאליהם )ללא צורך בהגשת בקשה לחידוש( בשלושה חודשים נוספים    -30.6.2020

אישור כשירות שפג תוקפו    -)לדוגמא  המאוחרלפי  ,  30.6.2020  או עדמיום פקיעת התוקף  

 (. 30.6.2020הוארך רק עד יום ,  1.6.2020ביום 

בטיחות  כשירותאישורי   (ב ממוני  תוקפם  אשר  של  התאריכים  י ב  פג  ליום    ועד    1.7.2020ן 

לחידוש(  י  -31.8.2020 צורך בהגשת בקשה  )ללא  נוספים   עשרה בוארכו מאליהם   שבועות 

תוקף   פקיעת  ממועד  הכשירותהחל  ביום    -)לדוגמא   אישור  תוקפו  שפג  כשירות  אישור 

,  30.8.2020ג תוקפו ביום  ופי אישור כשירות ש,  10.10.2020תוקפו עד ליום  וארך  י ,  1.8.2020

 (. 8.11.2020תוקפו עד ליום וארך י

 . ביחד נעשה ונצליח .7

 ____________________ 

רוני שדה, עורך דין                                                                                                                                      

יועמ"ש                                                                                                                                               

    


