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 Date:20209.9.תאריך:

 

 לכבוד

 העמותהחברי ממוני הבטיחות 

 

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

 2020ספטמבר -דיווח פעילות חודשים מרץ

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

 הבטיחות במדינת ישראל שמטרותיה הן כדלקמן:להקים עמותה חדשה לממוני עה שההגיעה 

 ל ממוני הבטיחות בישראלכל דין לכליציג לפי  הקמת ארגון (א

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

מונה ממות ימי העיון הנדרשת מכטיחות בין היתר על ידי הפחתת לפעול למען רווחתם של ממוני הב (ג

 .לכל יום עיון₪  100ל יון באופן שלא יעלה עהבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי הע

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

 ממוני בטיחות. 1224, בעמותה חברים 9.9.2020כון ליום נ .3

 חודשים האחרונים:בה תול ידי העמשהתבצעו ע העיקריות ואלה הפעולות .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 סבגתא מקצועי באש בראשות  (2

 יפמןד"ר ורד קו ב'בראשות ג ובחומ"סהות תא מקצועי בג (3

 עי לרשויות המקומיות בראשות מר מאיר סאיגתא מקצו (4

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

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

gps 2020האתר שודרג בחודש יולי  . ימי העיוןב. 

 .קופת הקורונהלבטיחות בתהגהות והחומ"ס  תאת והתייחס -2020אפריל  (ד
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 :בנוגע להקמת לשכת ממוני הבטיחות בישראל יםמכתבהוצאת  -2020אפריל  (ה

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

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

 בקורס ממונים. כהסמהה

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

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

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

לה ה לעת בקשתם בנוגע לחידוש אישור כשירות לאי העמותברחלח דף תבנית ניסו -20.4.2020 (ז

 .10.5.2020שיפוג תוקף אישור הכשירות לאחר 

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

 מע"מ, ניכוי מס במקור וניהול ספרים

 טיים באתרי בנייהפר רכב כלי 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

 -נהלים ותקנון –ספטמבר  -מאי (יב

 .נהלים והעלתם לאתר העמותה 3ההנהלה אישור  (1

 .נהלים נוספים נמצאים בסבב אישורים 4 (2

 י נמצאים בהכנהקנון המצושינויי הת (3

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

 ממונה הבטיחות.

. וח בהם אורי קדושי ובועז קורן. קיבלנו הצעות מחירסוכני ביט 3ת עם פגישו 4התקיימו   (1

 עת חברי העמותה. הבחירה במי מההצעות תהיה לשיקול ד ם את ההצעות.נפרסאנו 

 ון יצירת פוליסה ייעודית לממוני הבטיחות. אנו יושבים על המדוכה.לבח בכוונתנו (2

הצעה לתיקון תקנות הבטיחות ל ותל הבטיחת משפטית למינהת מקצועיהתייחסו -23.6.2020 (יד

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

 .לחברי העמותהימי עיון   כניתת ביצועתחילת  -2020יולי  -יוני (טו
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ימי  5 ,₪ 100בעלות של  בנתניה בבנייהיום עיון  ,בנתניה ימי עיון חינמיים 3התקיימו   (1

  בלבד. ₪ 500 בעלות של  בנתניה עזרה ראשונהש מגיהשתלמות 

 ליום עיון. ₪ 100ברחבי הארץ בעלות של  נוספיםו שוניםימי עיון  8וד ע לביצוע תוכננו (2

 .צרה התכניתנעעקב מגבלות הקורונה, 

בכל  נושאים 10-בכון ימי עי 50-כיתבצעו על ידי העמותה עם הסרת מגבלות הקורונה,   (3

ימי  8תינתן הזדמנות לבצע באמצעות העמותה  באופן שלכל חברי העמותהרחבי הארץ 

 .לפי נוהל האשכולותבשנה  עיון 

 .וועד עמותה ישיבות   6 קיום -2020יולי  -מרץ (טז

לצורך הצגת תפיסת  יו"ר וועדת המשנה לתאונות עבודה, -פנייה לח"כ אוסמה סעדי -2020יולי  (יז

 .העמותה באשר לבטיחות העובדים

 אשכולות ימי העיון לממונים.והל הקמת תת וועדה לבחינת נ -2020אוגוסט  (יח

ף המייצג את פגישה עם ההסתדרות לצורך הכרה בלשכת ממוני הבטיחות כגו -2020אוגוסט  (יט

המספר הגדול ביותר של ממוני הבטיחות לצורך היוועצות מחויבת לפי דין לבחירת נציג בוועדת 

 .ערר להתנגדות ו/או פסילת ממונה בטיחות

 -שכת ממוני הבטיחות בישראללנציגי  2אישור מכון התקנים להשתתפות  -2020אוגוסט  (כ

 -במכון התקנים י בטיחותלתקנ 6600בוועדה מרכזית  מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(

מנהל הבטיחות של קבוצת אפקון נבחר כחבר בוועדה טכנית  -אינג' רומן פובולוצקי(1

 לציוד מגן אישי 6601

 ת וכלים.לבטיחות במכונו 6602נבחר כחבר בוועדה טכנית  -והנדסאי מורן טולד(2

 מאחלת להם בהצלחה. מקצוענים זה אנחנו -בישראל לשכת ממוני הבטיחות

 הקמת תת וועדה לבחינת תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(. -2020ספטמבר  (כא

הערות הוצגו עם פרסום מכתב מפע"ר לעניין עבודת מדריכי העבודה בגובה,  -2020מבר ספט (כב

באופן אישור הדרכה לעובד גובה תוקן טופס  ך שבסופו של יום,כלשכת ממוני הבטיחות 

  .העובד שם : נכתב, הממנה שם : הכתוב ובמקוםשונה , הצהרת העובדבש

נשלחה התייחסות מפורטת למינהל הבטיחות להצעת תקנות הבטיחות בעבודה  -2020ספטמבר  (כג

 .2019 -ת אחריות באתרי בנייה()עבודות בנייה( )חלוק

של אישורים רגולטוריים ובהם אישורי הכשירות עד  תוקפם, הוארכו לתשומת לב ממוני הבטיחות, בשלב זה .5

 .10.9.2020ליום 
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הינו  3במהדורה מס' והל זה . נ 580667בנוסף, מינהל הבטיחות עדכן את נוהל הכרה בימי השתלמות מס'  .6

 :ה עיקרי השינוייםואל. 12.7.2020מיום  בתוקף 

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

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

 עדכוני חקיקה בלבד.הושם דגש על  נושאים הקשורים ב

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

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

 א שינוילל-4מס' רשות אשכול  (ד

 י מינהל הבטיחות.נושא קורס מנהל בטיחות בספורט המאושר ע" הוסף -5אשכול חובה מס'  (ה

 א שינוי.לל - 6-8רשות מס'  ותאשכול (ו

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

 ללא שינוי -10-11רשות מס'  ותאשכול (ח

החל מיום  -משמעות. הבוטל תלמות מקוונתהשנושא  -12אשכול רשות מס'  (ט

עיון מהבית אלא רק במסגרת הרצאה פרונטלית  , לא ניתן לבצע ימי12.7.2020

  שעות אקדמאיות. 6-8במשך 

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

  לאשכול זה.

 .ביחד נעשה ונצליח .7

 

____________________ 

עו"ד רוני שדה, יועמ"ש                                                                                                                                     


