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 כבודל
 
 ודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתחזי שוורצמן, מפקח עבר מ
 
 

 א,נ,
 
 

בנוגע    המעסיק אל  מינהל הבטיחות    הפנייה הרצוי של  בנוגע לאופן  המלצה  הנדון:  
 לבטיחות במקום העבודה 

 

)להל מקצוענים זה א   -ות בישראל עמותת לשכת ממוני הבטיח בשם   )ע.ר(    , (   ותה" עמ "ה ן: נחנו 

 : אליך כדלקמן   פנות הריני ל 

 רשמה העמותה שבנדון. , נ 23.3.2020בתאריך   .1

 :   העמותה   מטרות ואלה   .2

 ל ממוני הבטיחות בישראל כל דין לכל יציג לפי    הקמת ארגון  . א 

ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת  קצועי של  קידומם המ לפעול למען   . ב 

 אדם". 

רוו  . ג  למען  ממ לפעול  של  הבטיחו ו חתם  הי ני  בין  י ת ת  על  ימי    י ד ר  כמות  הפחתת 

מ  הנדרשת  ימי  מ העיון  ביצוע  בגין  התשלום  הגבלת  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  מונה 

 . ₪ לכל יום עיון   100ל  יון באופן שלא יעלה ע הע 

מכתבי   .3 לכתיבת  בהכשרתם   1403  חברים   לעיל   בעמותה ,  זה עובר  בטיחות  והיא    ממוני 

ע ממו ארגון  מהווה   הבט נים  המיי ל  את יחות  ה המספ   צג  ממונים    דול ג ר  של  על  ביותר 

בתוקף   הבטיחות  בעמותה  ועוד, שחברותם  זאת  החברים   כדין   רשומים   חבריה   .    בפנקס 

העמותה  לכל   של  כל    חבריה   הגלוי  ה וכאשר  לשורות  צט לה כדין  ביקשו  עמותה  חברי  רף 

 העמותה. 

-ל מהבטיחות(, התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים ע ל   10סעיף  כאמור ב  .4

בלבד.  (,    קנות" "הת )להלן:    1996 תפקידים  שלושה  יש  הבטיחות  מתוקף  לממונה 

הראשון  לחוקים עליו    תפקידו  הנוגע  בכל  למעביד  בענייני  לייעץ  ולתקנים  לתקנות   ,

השני מתוקף  בטיחות,   בנוגע  עליו    תפקידו  והתכנון  הניהול  צוות  ולאנשי  לו  לסייע 

גיהות  הנדסת לבטיחות,  במפעל   ,  העובדים  של  תעסוקתית  ובריאות  מתוקף  ו   אנוש 

עליו   לתקנות    -5נושא מספר  ) נושאים    18-ב לקדם את התודעה  תפקידו השלישי  בנוגע 

)תכנית  ארג  העבודה  על  הפיקוח  התשמ"ד ון  בתוקף    -1984  -בטיחות(,  לאור  אינו 

 (.   פג תוקפה של התקנה... העובדה כי  



 זה אנחנו )ע.ר(  יםמקצוענ -טיחות בישראללשכת ממוני הב
 580700185מספר עמותה   

 
 ד רוני שדה ו"אצל ע

                                              44851אלפי מנשה  15רחוב צופית 
                  :Fax             09-7674439פקס':   :Tel,09-7925646ל': ט
 

2 

 

תפקי  .5 ובמסגרת  היתר  של  בין  השלישי  הבטיחות דו  נדרש  עת    ממונה  את  הוא  לקדם 

עליו התודעה  רמת  ל   ,  להעלאת  פעולותיו  על  דרישתו,  פי  על  אזורי,  עבודה  למפקח    דווח 

במפע  סיכונים  ומניעת  והגיהות  בסעיף    ל הבטיחות  כאמור  לתקנות  (  18)א() 10וזאת 

 . לעיל 

יה יש  הנה כי כן, במסגרת תפקידו השלישי של ממונה הבטיחות, עליו לקדם תודעה ולפ  .6

פעולו   למפא"ז לדווח   להע בנושא  הבטיחות  תיו  רמת  סיכונים  והגיה לאת  ומניעת  ות 

 עם קבלת דרישת המפא"ז. במפעל  

ו  .7 ב תוקף  מ לכאורה  לא לעיל   5סעיף  האמור  החל  מנהל  ,  הודעות  חרונה  לשלוח  הבטיחות 

ממונ   רחבה   בתפוצה סמס   להבדיל    י אל  מבלי  המ ב בטיחות  של  העיסוק  ענפי  ם  מוני ין 

 (.   הדרישה" " )להלן:    למינהל לוח דו"חות  בדרישה לש 

 :  22.11.202ההודעה שנשלחה בתאריך    דוגמא של תוכן להלן   .8

בטיחות  "  הבטיחות   –ממונה  מינהל  השבוע  הנחיית  להתמקד  עליך   :

למינהל   אלו  דוחות  שלח  הבנייה.  באתרי  בטון  משאבות  בנושא 

 הבטיחות.״ 

פו ר ד  .9 זאת  של ממוני הבטיחות  לדעתנו  ת  גע ישה  ע יצ ב לעת  במאמצים  וחוטאת  וע  בודתם 

 : למטרה 

בס  . א  העבודה   222-ו   219עיפים  כאמור  הבטיחות  האחריות    ובתקנותיה,   לפקודת 

על ל  העבודה ל  ש   הינה   דין פי    בטיחות  במקום  שמוגדר  ו   המחזיק  במקומות  למעט 

תפקיד  בת אחר   בעל  לדוגמא  בניה(, ,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  -תשמ"ח   קנות 

מתחלק   1988 בי שם  האחריות  העבודה  בצ מ   ן ת  למנהל  הבניה  מבצע  ע  ע"י  שמונה 

 .  הבנייה 

מונה  מ  . ב  במפעל  הבטיחות  ידי  פק לת מונה  על  כפי    המעסיק יד  תפקידיו  של  וכנגזרת 

ע  לעיל,  לפנות שפורטו  הבטיחות  מינהל  ממונה    ל  אל  ולא  המעסיק  אל  בדרישות 

   . בטיחות במקום העבודה שות  י דר הבטיחות בכל הנוגע ל 

ממונה   . ג  של  השני  תפקידו  מתוקף  מכך,  עליו  יתרה    למעסיק ייע  לס הבטיחות 

של ו  נגזר שהתפקיד  ומכאן  הניהול  צוות  הוא    המעסיק   לאנשי  הניהול  צוות  ואנשי 

על   לדווח  האמורים  אלה  הם  ולכן  הבטיחות  את  הבטיחות   עילות פ לנהל    בנושאי 

 תה במפעל. עש שנ 

ישירה   . ד  הבטיחות  פניה  מינהל  ממונה  של  הב אל  במפעל  על  את  וקפת  ע טיחות 

שאחראית  דין   הסמכות  הבטיחות    לפי  ו ו על  האישית  האחריות  את  את  מרחיקה 

של  עו מ ה  האישית  והתכנון   המעסיק רבות  הניהול  העבודה   וצוות  ואף    במקום 

לגרום  יכו  בין משפטית    מחלוקת לה  האחריות  הבטיחות  ממונה    בחלוקת    ובין על 

במפעל ב   המעסיק  תאונה  הפעיל הן    קרות  ו ת  ו לעניין  לעניין  שנעשתה  וכן  ת הן 

 . ולכאורה ללא הנחיית המעסיק   הממונה על הבטיחות   ידי   הדוחות שנשלחו על 

ועוד  .10 רחבה  ,  זאת  הדוח   אל פניה  תוכן  את  מפרטת  שאינה  סמס  בהודעת  בטיחות    ממוני 

השליחה  תדירות  לשליחה ה ו   המבוקש,  ש ה   , מען  רחבה  קבוצה  אל  כלל  חלקה  מגיעה 
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 ( המבוקש  בתחום  עוסקת  לדוגמא... ב אינה  בטון  משאבות  מש (,  עניין  את  אינה  יגה 

כ  ונראית  מקצועית  המטרה  לא  מקצועי   החסרה דרישה  מ   בסיס  יתרה  אחוריה.  העומד 

ונת אחרת  כ היו נשלחים כל הדוחות המבוקשים )שכל אחד מהם במת בו  גם במצב  מכך,  

מסודר  דרישה  למינהל   , ..( ת בהעדר  לנצ   הבטיחות   אין  דרך  מתוכנם כל  ולהפיק    של   ל 

 התודעה שבשליחתם.   עצם כל תועלת ולמעט מ   הדו"חות 

הד בשו  .11 כי  לי  נאמר  שכזאת  ברים  נזק דרישה  עבודת   גורמת  ממונה  לתהליך  של  הסדור  ו 

לאור   ה הבטיחות  הדיווח   הנדרש   עיסוק זמן  זאת   בהכנת  מינהל  כדי    וכל  את  לרצות 

ע  ח הבטיחות  העבודה  שהמחזי נושאים  שבון  ל  במקום  ב ק  העבודה  תכנן  תוכנית 

 . ורה ד הס 

מזה   .12 יוצא  בו  פועל  מצב  יצירת  ל הוא  נדרש  הבטיחות  על  שבו  עסוק  ממונה  במקום  לא 

העבודה   זיק והמח הוא   הסיכון    ים זה מ   במקום  אל במפעל   העובדים לחיי    הגדול את    א , 

נדרש   הוא  בו  ידי לכך  במקום  הבטיחות מי   על  של    נהל  כלל  מעורבות  ,  המעסיק ללא 

 . חות במפעל טי אחראי על הב וה שהוא המחזיק במקום העבודה  

מהווה   .13 היא  עת  הבטיחות  ממוני  לשכת  של  מעמדה  המספר  לאור  את  המייצג  ארגון 

ממט  אחת  וכאשר  הבטיחות  על  ממונים  של  ביותר  יציג  הגדול  ארגון  להיות  היא  רותיה 

הבטיחות,  לכלל   פעולה ממוני  עימנו  לשתף  הבטיחות  ממינהל  מבקשים  את    אנו  ולבחון 

 דרישתו לעיל מחדש. 

מי   מאבקו  .14 ה של  הבטיח ל   טיחות ב נהל  הנחלת  במשק ות  מען  עם  ש   מאבקו הוא    בעבודה  ל 

אזרחיו.   למען  בישראל ישראל  הבטיחות  ממוני  אנחנו -לשכת  זה    מתחייבת ,  מקצוענים 

 . ק במש עובדים  מירה על חיי ה צורך ש לנכון ל   ו ים שימצא תף עימו פעולה בכל הצעד ש ל 

נכתב  .15 זה  מכתב  של  המקצועי  פובו   התוכן  רומן  אינג'  ידי  הנ   -  לוצקי על  לשכת  חבר  הלת 

 . מודה לו על פעילותו בנושא   וכל העמותה   ממוני הבטיחות בישראל 

 בברכה  .16

 

    

 

 

___________________________                

, עורך דין רוני שדה                                                                                                      

יושב ראש                                                                                                  

 

 

 


