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 לכבוד
 

  סוקתית ומפקח עבודה ראשיראש מינהל הבטיחות והבריאות התע -חזי שוורצמן מר 
 
 

 א,נ., 

 

 

 

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

  ן המאפשר למנהל העבודה עצמו להודיע על הפסקת מינויו באתר בנייה ללא וו ק לשירות המ 
   -יה בצע הבני תלות במ 

 באתר מינהל הבטיחות   28.10.2020פירסום מינהל הבטיחות מיום  סימוכין:  

 

)להלן:  מקצו   -י הבטיחות בישראל עמותת לשכת ממונ בשם   )ע.ר(  (, הריני    ה" "העמות ענים זה אנחנו 

 לפנות אליך כדלקמן: 

 .   העמותה אצל רשם העמותות , נרשמה  23.3.2020בתאריך   .1

 העמותה : ואלה מטרות   .2

 ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל ת  הקמ  . א 

קי  . ב  למען  המקצועי  לפעול  ממונ דומם  "וו של  המלצות  לפי  היתר  בין  הבטיחות  עדת  י 

 ". אדם 

ר  . ג  למען  ממו לפעול  של  העיון  ווחתם  ימי  כמות  הפחתת  ידי  על  היתר  בין  הבטיחות  ני 

התשלו  הגבלת  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  מממונה  ביצוע הנדרשת  בגין  באופן  י   ם  העיון  מי 

 ₪ לכל יום עיון.   100שלא יעלה על  

כתיב  .3 ליום  מכתבי עובר  בתוקף   חברים   1350  ם חברי   עמותה ב   , ת  את    מהווה   והיא   שחברותם 

 . ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות ה 

הגורל   .4 שותפות  עקב  היתר  בין  נכתבת  זאת  ה ה התייחסות  מנהלי  בין  לממוני קיימת    עבודה 

הבנייה ה  באתרי  עיסוקם .  בטיחות  העבודה   הסדרת  מנהלי  את  ת   של  במדינה  קדם  הבטיחות 

   בפרט.   תחום עיסוקם של ממוני הבטיחות בכלל ואת  

העבודה ת  השירו  .5 למנהלי  המוצע  הגדולות  עושה    , שבנדון  הלאקונות  באחת  בתקנות  סדר 

התשמ"ח  בנייה(,  )עבודות  בעבודה  מ (   התקנות" " )להלן:    1988-הבטיחות  ממוני    , ד ח .  לשכת 

 : אפרט ו שיפור    ן טעו השירות  אך    אך מאידך , הבטיחות בישראל מברכת עליו  
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לעיל,   . א  בתקנות  ע"י  ו מינוי  כאמור  רק  לכאורה  אפשריים  עבודה,  מנהל  של  מינוי  הפסקת 

 . מבצע בנייה 

לעיתים   . ב  עת  אבסורד  יוצר  זה  אשר  מצב  עבודה  באתר    ק/הופסקה י פס ה מנהל  עבודתו 

וא   הבנייה  כאלה  נשאר  חרות מסיבות  הבני שבוי  ,  מכיוון באתר  לא    יה  הבנייה  שמבצע 

מינויו  הפסקת  על  העבודה   ולמעשה   הודיע  האחראי    מנהל  מרבית    ליישום לכאורה  נותר 

הבנייה הוראות   באתר  מינויו   הבטיחות  ביטול  בהיעדר  יכול    וזאת  שאינו  עוד  ומה 

לא   עוד  כל  אחר  במקום  עבודה  ובכך  להתחיל  מינויו  פגיעה בוטל  מיד   נגרמת  תית  בלתי 

כבוד    החוקתיות   יו ת ו י זכו ב  חוק  זה  ובכלל  היסוד  חוקי  לפי  וחירותו  ה המוגנות  אדם 

 וחוק חופש העיסוק. 

המקוון מאידך,   . ג  הנוכחי,   השירות  שכיר   במצבו  עבודה  מנהל  לכל  ליצור    עצמאי / יאפשר 

ל  על מבצע הבנייה  מנגנון  כוונה  וכל זאת  לצורך שיפור תנאי עבודתו  בין היתר  חץ  מתוך 

 אצל מבצע הבנייה.   עצמאי / להיות שכיר ו   המשיך ל 

עבודה  . ד  למנהל  לאפשר  הוא  והמוצע  הרצוי  על  להו   שכיר/עצמאי   המצב  מקוון  באופן  דיע 

 : הבאים   תנאים מה אחד  ב הפסקת מינויו אך ורק  

העבודה  (1 שכיר היה    מנהל  הבנייה   עובד  מבצע  מטעמו   אצל  מי    כדין   התפטר   , ו/או 

הבנייה   מעבודתו  מבצע  יש  .  אצל  זאת  הודעת   לצרף להודעה    התפטרות ה   את 

 . ין כמפורט בד 

העבוד  (2 שכיר היה    ה מנהל  הבנייה   עובד  מבצע  מטעמו   אצל  מי    כדין   פוטר   , ו/או 

הבנייה   מעבודתו  מבצע  לצ .  אצל  יש  זאת  הודעת   רף  להודעה    הפיטורין   את 

 . כמפורט בדין 

  באתר מסיבות כאלה ואחרות   מבצע הבנייה הפסיק את מינויו של מנהל העבודה  (3

תחתי  חלופי  עבודה  מנהל  מינה  העבודה    ו ולא  מנהל  עובד  לה   המשיך וכאשר  יות 

מנהל   עצמאי / שכיר  מטעמו   העבודה   אצל  מי  תצהיר   . ו/או  לצרף  יש  זאת    להודעה 

   . של מנהל העבודה   כדין 

העבודה  (4 מנהל  של  מינויו  את  הפסיק  הבנייה  כאלה   מבצע  מסיבות    באתר 

תחתיו   ואחרות,  חלופי  עבודה  מנהל  הודעת    מינה  את  שלח  החלופי ולא  ,  המינוי 

העבודה  וכ  מנהל  שכיר להיות    המשיך אשר  ו/או  אצל    עצמאי / עובד  הבנייה  מבצע 

מטעמו  זא   . מי  תצהיר להודעה  לצרף  יש  בצירוף    כדין   ת  היוצא  העבודה  מנהל  של 

 . מנהל העבודה הנכנס   י פרט 

העבודה  (5 לתפקידו,    מנהל  עצמאי שמונה  עובד  הבנייה   היה  מבצע  מי    אצל  ו/או 

עבודתו   והפסיק   מטעמו  מסיבו   את  כאלה באתר  ש ת  ואחרו   ת  ע  למבצ נתן  לאחר 

מטעמו   הבנייה  מי  של    ו/או  זמן  חלופי ם  ימי   7פרק  עבודה  מנהל  וככל    לאתר 

העבוד שא  מנהל  עי ותר  ביצע  באתר. ה החלופי,  חפיפה  יש    מו הדרכת  זאת  להודעה 

תצהיר  פרט   כדין   לצרף  בצירוף  היוצא  העבודה  מנהל  הנכנס   י של  העבודה    מנהל 

 . קיים ככל ש 
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ו/או    אצל מבצע הבנייה   עצמאי / שכיר עובד    הינו ונה לתפקידו,  שמ   מנהל העבודה  (6

מטעמו  בביתו   מי  שוהה  ממק   רפואיות מסיבות    והוא  שנעדר  העבודה  לאחר  ום 

מ  קלנדריים    14-יותר  עבודה  לצרף להודעה    ברציפות. ימי  רפואי    י / אישור   יש 

הרצופים   מחלה ה מי  י ל   בנוגע  ימי    אישור .  העבודה נהל  למ   נו שנית   הקלנדריים 

 לא יילקחו בחשבון מניין הימים.   -מיום מתן האישור   רטרואקטיבי שניתנו    מחלה 

   

בישראל  .6 הבטיחות  ממוני  אנח   -לשכת  זה  ובועט  מקצוענים  נושם  חי,  גוף  להיות  תמשיך  נו, 

 כל כוחה לצורך הגשמת מטרותיה. ותפעל ב 

 . ליח יחד נעשה ונצ ב  .7

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ______ 

 רוני שדה, עו"ד   

 וני הבטיחות בישראל ממ ו"ר לשכת  י   


