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 :20206.62Date.תאריך:

 

 לכבוד

 העמותהחברי ממוני הבטיחות 

 

 .ר(מקצוענים זה אנחנו )ע -בישראל לשכת ממוני הבטיחות בישראלהנדון: 

 2020יוני  -דיווח פעילות חודשים מרץ -

אל, חות בישרג לממוני הבטיולאור היעדר גוף מקצועי ויצי, אנו, לשכת ממוני הבטיחות בישראל .1

הבטיחות במדינת ישראל שמטרותיה הן להקים עמותה חדשה לממוני עה שההחלטנו כי הגיעה 

 כדלקמן:

 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

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

₪   100ל יון באופן שלא יעלה עמונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העממ

 . לכל יום עיון 

 , נרשמה העמותה כדין אצל רשם העמותות.23.3.2020ביום  .2

 ממוני בטיחות. 1037, בעמותה חברים 26.6.2020כון ליום נ .3

 החודשים האחרונים: תשלושותה בואלה הפעולות שהתבצעו על ידי העמ .4

 בעניין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(.  ria-התייחסות העמותה ל -16.3.2020 (א

 הקמת תאים מקצועיים בעמותה כדלקמן: -2020מרץ  (ב

 מקצועי לבנייה בראשות מר חיים בנון  תא (1

 מר איציק סבג תא מקצועי באש בראשות  (2

 יפמן ד"ר ורד קו  בראשות גב'  ובחומ"סהות תא מקצועי בג (3

 עי לרשויות המקומיות בראשות מר מאיר סאיג תא מקצו  (4

 מוסדות חינוך בראשות מר אבישי רייכמן. תא מקצועי ל (5

 נוכחות לעמותה ורישום יקציית רישוםופיתוח אפל הקמת אתר לעמותה -2020אפריל  (ג

 האתר נמצא כעת בהליכי שידרוג. . ימי העיוןב gpsמוכוונת 

 .קופת הקורונהלבטיחות בתת תא הגהות והחומ"ס התייחסו -2020אפריל  (ד
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 :בנוגע להקמת לשכת ממוני הבטיחות בישראל יםמכתבהוצאת  -2020אפריל  (ה

למינהל הבטיחות בעניין הכרה בעמותה כגוף  תזכורת  למינהל הבטיחות ובהם:  (1

, הדרת נציגי ממוני הבטיחות המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני בטיחות

 סמכה בקורס ממונים.בוועדות הה

 רה., למוסדות להכשרות בוני הבניין והעץדתלהס ,חותד לבטימוסל (2

אשר הוגש מטעם גורמים  (2392/2020) לבג"צ העצמאיים העמותה הצטרפות -19.4.2020 (ו

 ממוני הבטיחות העצמאיים.לנפגעי הקורונה ובהם לצורך מתן פיצוי הולם עסקיים המשק 

ה לעת בקשתם בנוגע לחידוש אישור כשירות י העמותלחברח דף תבנית ניסו -20.4.2020 (ז

 .10.5.2020לה שיפוג תוקף אישור הכשירות לאחר לא

, קבלת פתיחת חשבון בנק לעמותהרות עם משרד רו"ח לרבות התקש -2020מאי יוני  (ח

 אישורי מע"מ, ניכוי מס במקור וניהול ספרים

 טיים באתרי בנייהכלי רכב פר נייתיוועצות מפע"ר בנוגע לחלהתייחסות ה -2020יוני   (ט

 עגורנאים ועוזרי בטיחות ria-התייחסות תא הבנייה ל -2020יוני  (י

 האש לסוגיית חומרים בהליך הבנייההתייחסות תא  -2020וני י (יא

לענייני ביטוח לצורך בחינת כלל סוגיות הביטוח בעבודת ה הקמת תת וועד -2020יוני  -מאי (יב

 ממונה הבטיחות.

הצעה לתיקון תקנות ל ל הבטיחותת משפטית למינהת מקצועיהתייחסו -23.6.2020 (יג

ביחס לתוספת אחריות לממונה הבטיחות בעבודות  2019 -ה(הבטיחות בעבודה )עבודות בני

 .בניה

 ימי עיון חינמיים 8ובהם  לחברי העמותהימי עיון  תתכני תחילת ביצוע  -2020יולי  -יוני (יד

ימי  5  ,₪ 100בעלות של  באר שבע ועכו ,בנתניה ימי עיון בבנייה 3באר שבע ועכו,  ,בנתניה

 8וד ע לביצוע מתוכננים בלבד. ₪ 500 בעלות של  בנתניה עזרה ראשונהמגיש השתלמות 

 ליום עיון. ₪ 100שיתקיימו ברחבי הארץ בעלות של  נוספיםו שוניםימי עיון 

 .ישיבות וועד עמותה   5 קיום -2020יוני  -מרץ (טו

 .ביחד נעשה ונצליח .5

 

____________________ 

צוות הנהלת העמותה                                                                                                                                     


