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לכבוד
חזי שוורצמן  -ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי
הנדון :התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל  -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
ל טיוטת נוהל דיווח ימי השתלמו יות לממונים על הבטיחות מיום 8.4.2021
בשם עמותת לשכת מ מונ י ה בטי חות בישראל  -מקצו ענים זה אנחנו (ע.ר) (להלן" :העמות ה" ),
הריני לפנות אליך כדלקמן:
.1

בתאריך  ,23.3.2020נרשמה העמותה אצל רשם העמותות .

.2

ואלה מטרות העמותה :
א.

הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל

ב.

לפעול למען קי דומם המקצועי של ממונ י הבטיחות בי ן היתר לפי ה מלצות "וו עדת
אדם ".

ג.

לפעול למען ר ווחתם של ממו ני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי
העיון הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע י מי
העיון באופן שלא יעלה על  ₪ 100לכל יום עיון.

.3

עובר לכתיבת מכתבי זה  ,בעמותה ל עי ל חברים  1778מ מ וני ב טיחות בהכשרתם והיא
מהווה ארגון המיי צג את המספ ר ה ג דול ביותר של ממונים על הבטיחות שחברותם
בעמותה בתוקף  .זאת ועוד ,חבריה רשומים כדין בפנקס החברים של העמותה הגלוי
לכל חבריה וכאשר כל חברי ה עמותה ביקשו כ ד ין לה צט רף לשורות ה עמותה.

.4

יובהר כי לפי אישור של מפקח עבודה ראשי ,ניתנה ארכה ללשכת ממוני הבטיחות
בישראל ,ל יתן התייחסותה לנוהל מפע"ר עד יום .20.4.2021

.5

בנוסף ,תמיכת לשכת ממונה הבטיחות בנוהל מפע"ר היתה על תנאי תוך דרישה
להתייעץ עימה בנושא בטרם פירסום טיוטת הנוהל  -פעולה שלא התבצעה.

לעניין המצב הקיים והבעייה הרג ולטורית :
.6

ביום  8.4.2021הופץ נוהל מפע"ר שבנדון להתייחסויות הציבור ( להלן" :נוהל מפע"ר ")
בצירוף מסמך הנמקה מלווה (להלן" :מסמך ההנמקה" ).
ע ותק נוהל מפע"ר מצ"ב נספח 1
עותק מסמך הנמקה מלווה מצ"ב נספח 2
1

לשכת ממוני הבטיחות בישראל-
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב אהוד מנור  7נתניה מיקוד 4265953
ט ל'  052-8260360 :פקס' ,074-7621153 :
דו א"לronis-law@netvision.net.il :
.7

דא עקא כי בנוהל מפע"ר קיימים מספר בעיות שיש לתת עליהן את הד עת והן:
א.

נוהל מפע"ר נולד בחטא תוך שיק ולים זרים ונועד להכשיר את אי יכולת מינהל
הבטיחות לעמוד בנטל המעקב על תוקף אישורי הכשירות של ממוני הבטיחות.
ביום  2.8.2011פור סם נוהל "( 335942הודעה לב עלי אישור כשירות" ) ,ולפיו
קיימת בפני הממונים אפשרות להשתתף ולדווח על ה שתתפות ב  24 -ימי
השתלמויות מידי שלוש שנים ,ויראו בהם כמי שעמדו בדרישות לתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו – ( 1996להלן – "תקנות
הממונים") .
עותק נוהל מס'  335942מצ"ב נספח .3
ביום  ,1.11.2019פורסם נוהל מספר  748867בנ ושא נוהל חידוש אישור כשירות,
התקף כי ום אשר מורה כפי נוהל מספר  335942לעניין אפשרות ההשתתפות
והדיווח ב  24 -ימי עיון מידי שלוש שנים.
עותק נוהל מספר  ,748867מצ"ב נספח .4
כאמור במ סמך ההנמקה לעיל ,מטרת נוהל מספר  335942היתה להקל את הנטל
הביוקרטי על הממונים בדמות אפשרות דיווח חד ש נת י על ימי ההשתלמ ות
שלהם לתקופה של  3שנים.
בפ ועל מתברר כי מינהל הבטיחות לא פעל להטמעת מערכת מכוונת לפיקוח ,
לבקרה ולהוצאת אישורי כשירות בתוקף כאשר בשנים האחרונות ,הוא אינו
עומד בלחץ פניות הממונים וכאשר מתן השירות לממוני ם בנושא חידוש אישור
הכ שירות שלהם אינו מ קובל ו לו קה בחסר.
לעניין זה מן הראוי שמינהל הבטיחות ייקח לדוגמא את אופן ניהול רשיונות
החשמל כפי שמתבצע במשרד העבודה ביחידה לרישוי חשמלאים ו את אופן ניהול
רישיונות כל י היר י יה כפי שמתבצע במשרד לביטחון פנים באגף לרישוי כלי
ירייה.
הניסיון לתרץ את מתן התוק ף הבלתי מוגבל לאי שור הכשירות תוך מעקב
רנדומלי על "תאריך הדיווח" כהגדרתו בנוהל מפע"ר ,באי מעבר השתלמויות
מקצועיות באופן קבוע מידי שנה  ,מחזיר את הממונים על הבטיחות לתקופה
שקדמה לנוהל  335942נספח  3לעיל ,וכל כולו נועד להצדיק את אוז לת ידו של
מינהל הבטיחות בפיתוח מערכת מ ק וונ ת א שר אמורה להיות מקושרת לכ ל ימי
הע יון המב וצעים על ידי המוסדות להכשרה ש תנטר ו תפקח באופן מקוון
ואוטומטי את ימי ההשתלמות המבוצעים במוסדות להכשרה ,תוך דיווח מקוון
של ימי העיון והוצאת אישור כשירות ב תוקף ובאופן מקוון.
יתרה מכך ,לא ברור מדוע עד לפני מספר שנים עמ ד מינהל הבטיחות במטלה
הביוקרטית של חיד וש אישור הכשירות לפי נוהל  335942לעיל ,ולפתע פתאום
עקב אי יכולתו הנוכחית לעמוד בנט ל הביוקרטי עקב מחדליו שלו ,טוען כי נוהל
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 ,335942גורם לכך כי " חלק מהממונים אינם עוברים כל השתלמות ב משך
תקופה לא מבוטלת של שלוש שנים בקירו ב ,דבר ה עלול לפגוע בכשירותם
המקצועי ת ובמילו י תפקידם ,וכן באופן ש אינו מותאם לחובות הקבועות
בתקנות"  .הבל הבלים .יתרה מכך ,בה יעדר נתונים סטאטיסטיים ,קשה לקבל
עמדה זאת של מינהל הבטיחו ת.
ב.

נוהל מפע"ר אינו מותאם לחובות הקבועות בתקנות -
בהתאם לתקנה  2לתקנות הממונים ,לא יכול אדם להתמנות ולהיות מועסק
כ ממונה על הבטיחות ,אלא אם בידו אישו ר כשירות תק ף .כמו כן ,נקבע בתקנה 3
(ב) לתקנות הנ"ל כי לצורך שמירה על אישור כשירות חלה עליו חובה להשתתף
מידי שנה ב  8 -ימי השתלמות לקידום הידע בנושאי בטיחות ,וגיהות בעבודה וכן
לדווח על השתלמ ויות אלו למפקח עבודה ראשי.
ב סעיף  4.3ל נוהל מפע"ר  ,ניתנת אפשרות לצבירת  6ימים משנה לשנה  ,כך שגם
נוהל מפע"ר זה אינו מותאם לחובות הקבועות בתקנות.

ג.

אי הבהרת פעולות מפע"ר בנוגע לביטול או התליית אישור הכשירות וזאת
בניגוד לעיקרון חוקיות המינהל -
תקנה ( 3ג) לתקנות הממונים קובעת כי אם לא מילא בעל אי שור כשירות אחר
ההוראה בעניין ביצוע  8ימי השתלמויות מידי שנה  ,רשאי מפקח העבודה הראשי
לבטל את אישור הכשירות שניתן לו או להתלותו עד למילוי ההוראה בנוגע
לביצוע  8ימי השתלמויות.
לע ניין זה נציין כי פעולות ו של רגולטור כגוף מנהלי אמור ה להתבצע על פי
עיקרון חוקיות המינהל  .פירושו של ע י קרון זה מאוד ברורה  :לאזרח מותר
לעשות הכל ,למעט מה שנאסר עליו בחוק ,ולמדינה אסור לעשו ת דבר ,אלא אם
כן הדבר הותר לה מפורשות בחוק .
ע יקרון זה נובע מתפיסת יסוד במשטר דמוקרטי ולפיה על הרשות השלטונית
מחד להקפ יד על חירותם של האזרח י ם ,לכבד את הא וטונומיה האיש ית שלהם
ולא להתערב בחייהם בשרירות ,אלא על -פי חוק ,ומאידך ,להפעיל סמכ ויותיה
כלפי האזרח מכוח החוק ואך ורק מכוחו ועל פיו וזאת בכדי להימנע משרירות לב
כלפי האזרח ,ומניצול לרעה של כוחה של הרשות .
לאור העובדה כי מינה ל הבטיח ות לא קבע בנוהל מפע"ר מה יהי ו הקריטריונים
לפיהם רשאי יהיה מפע"ר לבטל או להתלות את אישור הכשירות  ,אין לקבל את
הנוהל ללא תיקון עוולה יסודית זאת היורדת לשורש העניין .

ד.

מה הועילו חכמים בתקנתם?  -אי טיפול בהמלצות וועדת אדם:
כאמור לעיל ,לשכ ת ממוני הבטיחות בישראל הציבה לה כמטר ה לפעול למען
קי דומם המקצועי של ממונ י הבטיחות בי ן היתר לפי ה מלצות "וו עדת אדם ".
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הוועדה הציב ו ר ית לקידום הבטיחות בעבודה והב ריאות התעסו ק תית במדינת
ישראל (להלן" :וועדת אדם" ) המליצה כדלקמן :
)1

חי ד וש אישור כשירות מדי שלוש שנים יו תנה ברכישת הסמכה אחת לפחות
מקבוצה ( 1בריאות תעסו קתית ,קורס ממונה בטיחות באש ,בטיחות
בעבודה בגובה מורחב).

)2

ביטול הדרישה ל  8 -ימי השתלמות מידי שנה כתנאי לחידוש אישור
הכשירו ת ,והחלפתה בדרישה לצבירת  20ימי השתלמות לפחות מידי 3
שנים.
הנה כי כן ,גם וועדת אדם המליצ ה כי חידוש אישור הכשירות יהיה
לתקופה של  3שנים .

ה.

מה הועילו חכמים בתקנתם?  -החזרת המצב לקדמותו  -חוסר
להתמקצעות הממונה  ,אי עידוד התמקצעות הממונה  ,אפליית הממונה :

יכולת

בפוע ל  ,נוהל מפע"ר ,מחזיר את הממונים ש נות דור לאחור בהיעדר י כו ל ת לצבור
ימים בהשתלמויות עומק ו בהינתן העובדה כי על הממונה לבצע את ימי העיון ב -
 3אשכולות לפחו ת ובשנה אחת בלבד  .מצב זה הינו בלתי נסבל עת ממונה
בטיחות לא יכול להתמקצע בהשתלמויות עומק שמשכן עולה על  6ימים כגון :
)1

קורס הכשרה ל בודקים מוסמכים  -עד  16ימים ( אשכול )2

)2

השתלמות ענפית בבנייה  16 -ימים (אשכול  )3מהם ניתנים לצבירה רק 6
ימים .

)3

השתלמות ענפית בחקלאות  9 -ימים (אשכול  )4מהם ניתנים לצבירה רק 6
ימים.

)4

קו רס הכשרה לבודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה  -עד  16ימים (אשכול
. )6

)5

קורס הכשרה ל בודקי אביזרי הרמה פנים מפעליים (אשכול  - )6עד  11ימים

)6

קורס הכשרה למפ עיל דוד קיטור (אשכול  - )6עד  8ימים

)7

קור ס מעליתנים  -עד  8ימים (אשכול )6

)8

השתלמות ענפית בחשמל – עד  7ימים (אשכול  - )7מהם ניתנים לצבירה רק
 6ימים.

)9

קורס הכשרה לחשמלא י מעשי  ,מוסמך וראשי  -עד  7ימים  ( -אשכול .) 7

) 10

השתלמות ענפית בכימיה  -עד  12ימים (אשכול  - )9מהם ניתני ם לצבירה 6
ימים בלבד.
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) 11

השתלמות ענפית ב חומרי נפץ  -עד  10ימים (אשכול  - )9מהם ניתנים
לצבירה  6ימים בלבד.

) 12

קורס ממונה פיצוצים  -עד  16ימים (אשכול . )9

) 13

קורס מדריך עבודה בגובה  -עד  9ימים (אשכול .)10

בנוסף ,בהינתן העובדה כי נוהל מפע"ר במת כונתו המוצעת ,אינו מאפשר לממו נה
הבטיחות לבצע השתלמות המוכרת כהשתלמות לצורך אישור הכשירות  ,פעולה
זאת מהווה אפלייה אסורה .
ו.

מה הועילו חכמים בתקנתם?  -החזרת המצב לקדמותו  -החזרת חידוש אישור
הכשירות מידי שנה בדלת האחורית :
)1

ז.

מה הועילו חכמים בתקנתם?  -החזרת המצב לקדמותו  -חיוב הממונה בביצוע
יותר מ  8 -ימים בשנה :
)1

ח.

" תאר יך הדיוו ח " כהגדרתו בנוהל מפע"ר הינו למעשה תארי ך תוקף אישור
הכשירות לפי נוהל  .335942זאת לאור העובדה כי בחלוף תאריך הדיווח,
התקיימה ראייה עוב דתית כי הממונה לא עמד בחובת ביצוע  8ימי
ההשתלמות מידי שנה ,וכאשר אי הפעלת סמכות מפע"ר לבטל או להתלות
את אישור הכש יר ות של אותו ממונה ,חושפת את מי מעובדי מינהל
הבטיחות לתביעות אישיות ו זאת בהוכחת הק שר הסיבתי בין רשלנות
הממונה לבין אי עמידתו בחובת ביצוע  8ימי ההשתלמ ות השנתיים ללא
בקרה של מינהל הבטיחות.

כנגזרת מ נוהל מפע"ר ,וככל שממונה הבטיחות יבקש להתמקצע
ב השתלמויות עומק המוכרות כ  7 -ימי השתלמות לפחות ,הרי שככל
שיחוייב בבי צוע ימי השתלמות מ  3 -אשכולות לפחות ,הוא ייאלץ לבצע מעל
 8ימי השתלמות בשנה וזאת בניגוד להמלצת וועדת אדם אשר המליצה על
צימצום ימי העיון לממוצע של פחות מ  7 -ימים בשנה (  20ימים ב 3 -
שנים)...

מה הוע ילו חכמים בתקנתם?  -החזרת המצב לקדמותו  -ביטול חלון הגמישות
שהיה בנוהל הקודם :
)1

עם החזרת מתכונת ימי ההשתלמ ות ל  8 -ימים בשנה ,ממונה הבטיחות עשוי
לבצע בניגוד לרצונו ומשיקולי זמינות ימי השתלמות המו צעים במחיר גבוה
יות ר ו/או ימי עיון שכלל אינם נדרשים להתמקצעותו ל אור האילוץ
המיותר לבצע את  8ימי ההשתלמות בשנה קלנדרית .פגיעה זאת בממונים
הינה פגיעה אנושה בממונים הצעירי ם דווקא לאור חוסר יכולתם
להתמקצע מעבר ל  8 -ימים בשנה בהשתלמויות עומק הנדרש ות לצורך
קידומם המקצועי הראשוני .
5

לשכת ממוני הבטיחות בישראל-
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב אהוד מנור  7נתניה מיקוד 4265953
ט ל'  052-8260360 :פקס' ,074-7621153 :
דו א"לronis-law@netvision.net.il :

לגופו של עניין
לפי נוהל  580667קיימים  12אשכולות ...לאן נעלם אשכול לימודים

.8

סעיף - 4.2
לתואר?

.9

סעיף  - 4.3בפועל ,מימוש האמור בסעיף ,ימנע ממונה הבטיחות לבצע השתלמות ענפית
אלא רק אם יידרש לכך על ידי מפקח עבודה אזורי .המשמעות  -כניסת ממ ונים
למק ומות עבודה המפורטים בתוספת השלישית לתקנות הממונים תוך חוסר
התמקצ עות .

המלצות
. 10

על מינהל הבטיחות בתוספת המחלקה המשפטית שלו להתכנס ביחד עם לשכת ממוני
הבטיחות  ,לשבת על המדוכה ולבדוק האם יש מקום להוציא את הנוהל בכלל ואת
הנוהל במתכונתו הנוכחית בפרט.

. 11

על מינהל הבט יחות לבטל את ההפרדה בין אשכולות חובה לאשכולות רשות .בנוסף ,על
מינהל הבטיחות להוסיף את אשכול מספר  - 13אשכול מפע"ר ,בו יוכנסו נושאים
מקצועיים שבכוונת מפע"ר לק דם מידי שנה .

. 12

על מינהל הבטיחות לשנס מתניו ולפתח מערכת מ קוונת  ,אשר תקשר את ימי ה עיון
הנערכים בכל המוסד ות להכשרה ,למערכת דיווח אחת אשר תתבצע באחריות
המוסדות להכשרה ובכך ת ייעל את מערכת הדיווח  ,הניטור והאכיפה על ביצוע ימי
העיון שכעת כלל לא מב וצעת .לעניין זה ,וכפי שהצענו בעבר ,לשכת ממוני הבטיחות
בישראל מוכנה לשתף פעולה עם מינהל הבטיחות על בסיס מערכת הנתונים המקוונת
שפותחה ב לשכת ממוני הבטיחות בישראל ואשר נמצאת בשימושם של כל  1778חברי
העמותה באופן פשוט ויעיל .

. 13

על מינהל הבטיחות לפעול לצורך קידום המלצות וועדת אדם.

. 14

מ אבקו של מ י נהל ה ב טיחות ל מען הנחלת ה בטיח ות בעבודה במשק הוא מא בקו ש ל עם
ישראל למען אזר חיו .לשכת ממוני הב טיחו ת בישראל -מ קצוענים זה אנח נו  ,מתחייבת
ל ש תף עי מו פעולה בכל הצע ד ים ש ימצא ו לנכון ל צורך ש מירה על חיי ה עובדים במש ק .

. 15

ב יחד נעשה ונצליח .

_______

____________________
רוני שדה ,עורך דין
יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל
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 .1רקע
בהתאם לתקנה  2לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו –
( 1996להלן – "תקנות הממונים") לא יכול אדם להתמנות ולהיות מועסק כממונה על
הבטיחות ,אלא אם בידו אישור כשירות תקף .כמו כן ,נקבע בתקנה ( 3ב) לתקנות הנ"ל כי
לצורך שמירה על אישור כשירות חלה עליו חובה להשתתף מידי שנה ב 8-ימי השתלמות
לקידום הידע בנושאי בטיחות ,וגיהות בעבודה וכן לדווח על השתלמויות אלו למפקח עבודה
ראשי.
תקנה ( 3ג) לתקנות הממונים קובעת כי אם לא מילא בעל אישור כשירות אחר ההוראה
הנ"ל ,על שני חלקיה כאמור ,רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את אישור הכשירות שניתן
לו או להתלותו עד למילוי ההוראה.
נוהל זה בא להסדיר את ההשתתפות בימי השתלמויות ואת אופן דיווח ימי השתלמויות אלו
מדי שנה.
נוהל זה מבטל כל נוהל קודם בעניין זה ,ובפרט את הנהלים מספר ( 335942הודעה לבעלי
אישור כשירות) וכן מספר ( 748867בנושא חידוש אישור כשירות').
 .2הגדרות
 .2.1אישור כשירות – אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי בדבר קיום כישורים
לשמש ממונה על הבטיחות במפעל.
 .2.2מפקח העבודה הראשי – מפקח העבודה הראשי (להלן גם "המפע"ר") כמשמעותו
בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד ( 1954להלן –"החוק").
 .2.3ממונה על הבטיחות – בעל אישור כשירות שהתמנה בידי מעסיק לממונה על
הבטיחות ,הגיהות והבריאות העובדים במפעל ,בהתאם לסעיף ( 25א) לחוק ולפי
תקנות הממונים.
 .2.4תאריך דיווח  -תאריך הנקבע ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (להלן-
"המינהל") והוא מוצג באתר המינהל לכל ממונה על הבטיחות.
 .3כללי
 3.1בעל אישור כשירות המבקש להשתתף בימי השתלמות ,יוודא בטרם השתתפותו כי ימי
השתלמות מוכרים ובמסגרות המאושרות ע"י מפקח העבודה הראשי.
 3.2לא יוכרו ימי השתלמות שלא קיבלו הכרה מראש על ידי מפקח העבודה הראשי כפי
המפורט בנוהל ' 580667נוהל הכרה בימי השתלמות'.
 3.3מפקח העבודה הראשי הגדיר אשכולות בנוהל "הכרה בימי השתלמות" המפורסם באתר
המינהל בהם הממונה על הבטיחות צריך להשתתף.
 .4השתתפות בימי השתלמות ותהליך דיווח על ימי השתלמות לצורך שמירה על אישור
כשירות
 4.1בעל אישור הכשירות ידווח למפקח העבודה הראשי ,או נציגו ,לא יאוחר מתאריך דיווח
של בעל אישור הכשירות בכל שנה (בהתאם למועד קבלת אישור כשירותו .לדוגמא :מי
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שקיבל אישור כשירות לראשונה בתאריך  ,31.03.2008שנת הדיווח מבחינתו תהא בכל
שנה החל מ 31.03-באותה שנה ועד ל 31.03-בשנה העוקבת) על  8ימי השתלמות שונים
בהם השתתף במהלך השנה החולפת ,במסגרות שאושרו מראש כאמור על ידי מפקח
עבודה ראשי.
 4.2על בעל אישור כשירות להשתתף ב 8-ימי השתלמות מבין  11האשכולות אשר מפורסמים
בנוהל  580667בנושא "נוהל הכרה בימי השתלמות" שקבע המפע"ר ומפורסם באתר
המשרד ,כאשר בכל שנה עליו להשתתף בהשתלמויות מבין  3אשכולות שונים לפחות
אשר יפורטו להלן:
 .1חקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית;
 .2רפואה תעסוקתית וגהות תעסוקתית;
 .3בטיחות בבניה;
 .4בטיחות בחקלאות;
 .5בטיחות בעבודה כללי;
 .6בטיחות כלים טעוני בדיקה;
 .7בטיחות בחשמל;
 .8בטיחות אש;
 .9חומרים מסוכנים וחומר נפץ;
 .10עבודה בגובה ;
 .11קורסי העשרה .ממונה על הבטיחות יהיה רשאי להשתתף בעד שני ימים בשנה
מאשכול זה.
 4.3בעל אישור כשירות אשר התמנה כממונה על הבטיחות בהתאם לתקנה  5לתקנות ,אולם
לא השתתף בהשתלמות ענפית הרלוונטית לענף בו הוא עוסק כנגזר ממינויו כאמור ,ייבחן
מפקח העבודה הראשי או נציגו אפשרות הכרה בעד  6ימי השתלמות ענפית עודפים
לשנה העוקבת בלבד בתחום בו עוסק בעל אישור הכשירות.
 .4.4השתלמויות שבוצעו בטרם קבלת אישור הכשירות הראשון לא יוכרו לעניין תקנה (3ב)
לתקנות הממונים.
 .5הגשת הבקשה :
בעל אישור כשירות ידווח על השתתפותו בימי השתלמות באופן מקוון בטופס "דיווח על
השתתפות בימי השתלמות לחידוש אישור כשירות" המפורסם באתר המשרד עד שבוע
לאחר תאריך הדיווח.
 .6בדיקת הדיווח:
מפקח עבודה ראשי או נציגו יבדוק את הדיווחים שיתקבלו מבעלי אישורי כשירות ובמידה
ונמצא כי הדיווח אינו תקין או אינו נמצא ,מפקח עבודה ראשי רשאי לבטל את אישור
הכשירות או להתלותו עד למילוי ההוראות המפורטות בתקנה (3ב) לתקנות.
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 .7הוראת מעבר :

" 7.1תקופת המעבר" –  3חודשים ממועד פרסום נוהל זה.
 7.2בעל אישור כשירות אשר בהסתמך על נוהל מספר ( 748867בנושא נוהל חידוש
אישור כשירות') ,השתתף בהשתלמויות באופן שבתקופת המעבר יש בידיו יתרה
עודפת של עד  8ימי השתלמויות ,יתרה זו תוכר באופן מלא בשנה העוקבת בלבד.
 7.3עד לסוף תקופת המעבר ,למעט לענין הכרה ביתרת השתלמויות עודפת כאמור בסע'
 7.2לעיל ,ימשיך לחול נוהל מספר ( 748867בנושא נוהל חידוש אישור כשירות').
יחזקאל שוורצמן
מפקח עבודה ראשי
וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

3

נוהל בדבר דיווח ימי השתלמות לממונים על הבטיחות
מסמך הנמקה מלווה
כללי
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה ,הרווחה ושירותים החברתיים (להלן:
"מינהל הבטיחות" או "הרגולטור") פועל מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה – 1954 ,התשי"ד
ומכוח פקודת הבטיחות בעבודה - 1970 ,התש"ל (להלן" :הפקודה" או "פקודת הבטיחות") ודברי
החקיקה שהותקנו מכוחם .המינהל הוא הרגולטור המסדיר והמפקח על בריאות ובטיחות העובדים
במדינת ישראל .במסגרת זו ,הוא פועל לשם שמירה על בריאותם של העובדים ומניעת תאונות עבודה
במדינה.
המינהל אחראי על קביעת המדיניות בנושא בטיחות בעבודה ,בריאות העובדים ,ועל פיקוח ואכיפת
דיני הבטיחות במקומות העבודה .במסגרת אחריותו זו ,המינהל הינו רגולטור הקובע תנאים
ודרישות להסמכה ורישוי של גורמים מקצועיים הפועלים בתחום הבטיחות ובריאות העובדים .בין
היתר ,המינהל מנפיק אישו ר כשירות לממונים על בטיחות ,מכשיר/מסמיך בעלי תפקידים בתחום
הבטיחות ,ועוד.
ממוני בטיחות
תפקידיו של הממונה על הבטיחות מפורטים בתקנה  10לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים
על הבטיחות) ,התשנ"ו( 1996-להלן" :תקנות הממונים") .כך ,בין השאר ,על הממונה "לייעץ למעביד
בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות ,לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע
לבטיחות ,גהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל" ולקדם את הידע במקום
העבודה בנוגע לנושאי בטיחות ,גהות ,בריאות תעסוקתית ומניעת תאונות עבודה.
בישראל כיום כ 4,000-ממונים בעלי אישור כשירות .כ 500-מהם מנויים בתפקיד באתרי בניה ,וכ-
 1,300במפעלים בתחום התעשייה 1.יצוין כי מבין הממונים המנויים באתרי בניה ,כ 65%-עובדים
בתחום למעלה מ 5-שנים .מבין הממונים המנויים במפעלי תעשיה ,כ 81%-הם בעלי ותק של  5שנים
ויותר 2.מדי שנה הממונים עוברים מאות ימי השתלמויות ,באמצעות  70מוסדות הכשרה המוכרים
על ידי מפקח עבודה ראשי.
רקע
בהתאם לתקנה  2לתקנות הממונים ,לא יכול אדם להתמנות ולהיות מועסק כממונה על הבטיחות,
אלא אם בידו אישור כשירות תקף .כמו כן ,נקבע בתקנה ( 3ב) לתקנות הנ"ל כי לצורך שמירה על
אישור כשירות חלה עליו חובה להשתתף מידי שנה ב 8-ימי השתלמות לקידום הידע בנושאי בטיחות,
וגיהות בעבודה ולדווח על השתלמויות אלו למפקח עבודה ראשי .תקנה ( 3ג) לתקנות הממונים
קובעת כי אם לא מילא בעל אישור כשירות אחר ההוראה הנ"ל ,על שני חלקיה כאמור ,רשאי מפקח
העבודה הראשי לבטל את אישור הכשירות שניתן לו או להתלותו עד למילוי ההוראה.
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השאר מועסקים ככל הנראה בתפקידים אחרים מחוץ לאתרים עצמם ,למשל ,כמרצים בתחום הבטיחות בעבודה,

כיועצים וכדומה.
 2נתוני מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,נכון ליום .08.03.2021
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המצב הקיים והבעיה הרגולטורית
ביום  02.08.2011פורסם נוהל "( 335942הודעה לבעלי אישור כשירות") ,ולפיו קיימת בפני הממונים
אפשרות להשתתף ולדווח על השתתפות ב 24-ימי השתלמות מדי שלוש שנים ,ויראו בהם כמי שעמדו
בדרישות התקנות .3מטרת הנוהל הייתה להקל את הנטל הביורוקרטי על הממונים (בדמות אפשרות
דיווח חד-שנתי על ימי ההשתלמות שלהם לתקופה של עד  3שנים) וכן לאפשר להם גמישות מסוימת
בפריסת ימי ההשתלמות שלהם .כמו כן נועד הנוהל להקל את הנטל שהושת על הרגולטור.
בחלוף קרוב לעשור מכניסת הנוהל לתוקף ,התברר כי חלק מן הממונים דוחים את ביצוע כל  24ימי
ההשתלמות אל השנה השלישית ,או ,לחילופין ,מבצעים אותם כבר בראשית התקופה .כך ,נוצר מצב
בו חלק מהממונים אינם עוברים כל השתלמות במשך תקופה לא מבוטלת של שלוש שנים בקירוב,
דבר העלול לפגוע בכשירותם המקצועית ובמילוי תפקידם ,וכן באופן שאינו מותאם לחובות
הקבועות בתקנות.
התיקון המוצע
מוצע לתקן את הנוהל כך שהאפשרות "לצבור" ימי השתלמות על פני פרק זמן של שלוש שנים –
תבוטל ,למעט חריג מסוים שפורט בסעיף  4.3לנוהל (שגם לגביו אפשרות הצבירה תהיה עד שנה אחת
עוקבת בלבד) .כך ,כל ממוני הבטיחות שוב יהיו מחויבים בביצוע  8ימי השתלמות מדי שנה ודיווח
מתאים ,כפי המחויב מלכתחילה מכוח תקנה (3ב) לתקנות הממונים .ואולם ,על מנת להגביר את
הוודאות בשוק בכלל ומצד המפוקחים בפרט ,מוצע לא להגביל את תוקף אישור הכשירות
מלכתחילה לפרק זמן מוגבל ,כך שהממונה לא ייאלץ להמתין לחידוש אישור רישיונו ע"י המינהל,
כפי שארע עד עתה ,אלא להותירו בתוקפו בכפוף להפעלת סמכויותיו של מפקח עבודה הראשי על
פי תקנות ממוני ם לבטל תעודת כשירות או להתלות תוקפה (וזאת עד למילוי החובות האמורות
לעיל) .הבדיקה של דיווחי הממונים תבוצע כמפורט בסעיף  6לנוהל החדש .במידה ודיווח ימצא חסר
או לא תקין ,תעמוד למפקח עבודה ראשי האפשרות לבטל או להתלות את תעודת הכשירות של
הממונה עד לקיום חובותיו על פי התקנה ,דהיינו השתתפות בהשתלמויות החסרות ובאופן מותאם
דיווח עליהן.
להערכת המינהל ,השינוי המוצע לא צפוי להשפיע בצורה משמעותית על היכולת לעקוב אחר דיווחי
הממונים.
התייעצות עם ציבור בעלי העניין
הודעה ראשונה על כוונת המינהל לשנות את אופן ביצוע ,דיווח ובדיקת ימי ההשתלמות ,כמו גם על
הכוונה שלא להגביל את תוקף אישור הכשירות (בכפוף להפעלת סמכויותיו כאמור של מפקח עבודה
ראשי לבטל תוקף תעודת כשירות או להתלותה עד לקיום הוראות התקנה) ,פורסמה באתר המינהל
ביום  .28.12.2020כמו כן ,עדכן המינהל את לשכת ממוני הבטיחות בישראל ,שתמכה במהלך .אף על
פי כן ,נוהל זה מפורסם לציבור ולבעלי העניין על מנת לקבל הערות והארות ,וזאת עד ליום
 .18.04.2021הערות/הארות כאמור ניתן לשלוח לכתובות המייל shituf.regulation@labor.gov.il
ו -ל.Office.safety@labpr.gov.il-

 3יצוין כי ביום  01.11.2019פורסם נוהל מספר ( 748867בנושא נוהל חידוש אישור כשירות') התקף כיום ואשר לעניין
ההוראות שלעיל מורה כפי נוהל מספר  335942האמור).
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משמעויות רגולטוריות
להערכת המינהל ,המתנה לחידוש של אישור כשירות עשויה לקחת ,לכל הפחות ,כ 30-ימים .מאחר
ומועדי החידוש פזורים באופן שווה על פני שנה קלנדרית (כתלות במועד הוצאת האישור הראשוני),
הרי שמדי שנה ,בהערכה גסה ,יחסוך השינוי המוצע כ 135,000-ימי המתנה (מספר ימי ההמתנה
לממונה  Xמס' הממונים הכולל ,המוערך כאמור בכ.)4,500-

3

נוהל חידוש אישור כשירות
תאריך:
07.10.2019

בתוקף מיום:
01.11.2019

מהדורה1 :

נוהל מס'
748867
עמוד  1מתוך 5

 .1רקע
בהתאם לסעיף  2לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו –
( 1996להלן – "תקנות הממונים") לא יכול אדם להתמנות ולהיות מועסק כממונה על
הבטיחות ,אלא אם בידו אישור כשירות תקף .כמו כן ,נקבע בתקנה ( 3ב) לתקנות כאמור
כי לצורך שמירה על אישור כשירות חלה עליו חובה להשתתף מידי שנה ב 8-ימי
השתלמות לקידום הידע בנושאי בטיחות ,וגיהות בעבודה.
תקנה ( 3ג) לתקנות הממונים קובעת כי אם לא מילא בעל אישור כשירות אחר ההוראה
הנ"ל ,רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את אישור הכשירות שניתן לו או לתלותה עד
למילוי ההוראה.
נוהל זה בא להסדיר את אופן חידוש אישור כשירות לממונים על הבטיחות.
נוהל זה מבטל כל נוהל קודם בעניין זה ,ובפרט נוהל מספר  335942הודעה לבעלי אישור
כשירות
 .2הגדרות
 .2.1אישור כשירות – אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי בדבר קיום כישורים
לשמש ממונה על הבטיחות במפעל.
 .2.2מפקח העבודה הראשי – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד
( 1954להלן –"החוק").
 .2.3ממונה על הבטיחות – בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעביד לממונה על
הבטיחות ,הגיהות והבריאות העובדים במפעל ,בהתאם לסעיף ( 25א) לחוק ולפי
תקנות הממונים.
 .3כללי
 .3.1אישור כשירות יינתן לתקופה של  3שנים ,למעט במקרה החריג המפורט בסעיף 5
בנוהל זה.
 .3.2בעל אישור כשירות המבקש להשתתף בימי השתלמות לצורך חידוש אישור
כשירות ,יוודא בטרם השתתפותו כי ימי השתלמות כאמור מוכרים ע"י מפקח
העבודה הראשי לצורך חידוש אישור כשירות.
 .3.3לא יוכרו ימי השתלמות שלא קיבלו הכרה מראש ממפקח העבודה הראשי.
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 .3.4מפקח העבודה הראשי הגדיר אשכולות בנוהל "הכרה בימי השתלמות" המפורסם
באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בהם הממונה על הבטיחות צריך
להשתתף.
 .4תהליך דיווח על ימי השתלמות לצורך חידוש אישור כשירות
 .4.1לצורך חידוש אישור כשירות ידווח בעל אישור הכשירות למפקח העבודה הראשי,
או נציגו ,לא יאוחר מחודש לפני מועד פקיעת תקפו של אישור הכשירות על 24
ימי השתלמות בהם השתתף במהלך תוקף אישור הכשירות שיש ברשותו,
במסגרות שאושרו מראש.
 .4.2מפקח עבודה ראשי יפרסם כל שלוש שנים את אשכולות החובה שעל הממונה
להשתתף בהן.
.4.3

על בעל אישור כשירות להשתתף ב 24-ימי השתלמות לפי החלוקה הבאה:

 18 .4.3.1ימי השתלמות לפחות מתוך האשכולות חובה הבאים :
 אשכול מספר  - 2רפואה תעסוקתית ובריאות תעסוקתית.
 אשכול מספר  – 3בטיחות בבנייה.
 אשכול מספר  - 5בטיחות בעבודה כללי.
 אשכול מספר  – 7בטיחות בחשמל.
הערה :חובה להשתתף ביום אחד לפחות מכל אשכול.
 6.4.3.2ימי השתלמות הנוספים (המשלימים ל 24-ימי השתלמות ) יהיו לפי בחירת
חופשית .
הערה :כל השתלמות ענפית תוכר כהשתלמות חובה.
 .4.4יודגש כי אין לדווח כל שנה על ימי השתלמות בהם השתתף בעל אישור
הכשירות.
 .4.5השתלמויות שבוצעו בטרם קבלת אישור כשירות הראשוני לא יוכרו ולא יירשמו.
 .4.6בעל אישור כשירות ידווח על השתתפותו בימי השתלמות באמצעות אחד מאלה
ויצרף את טופס נספח  1בנוהל זה:
.4.6.1

טופס מקוון בשם "טופס דיווח על ימי השתלמות לצורך חידוש אישור
כשירות ממונה בטיחות" הנמצא בכתובת:

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?fo
rmType=safety31@moital.gov.il
.4.6.2דוא"לkshirut@economy.co.il :
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 .4.7מפקח העבודה הראשי או נציגו ,יבדוק את הדיווח ,ואם הדיווח עונה לדרישות
סעיף  4.3יחדש את אישור הכשירות לתקופה של  3שנים.
אם בעל אישור כשירות השתתף ,במהלך  3השנים שקדמו לתאריך פקיעת

.4.8

אישור הכשירות ,ביותר מ 24 -ימי השתלמות ,יכיר מפקח העבודה הראשי או
נציגו עד  8ימי ההשתלמות עודפים ובלבד שהימים שייכים לאשכולות חובה ,
אשר ייספרו במניין ימי ההשתלמות הנדרשים לתקופה הבאה.
 .5מקרים חריגים:
 .5.1אם לבעל אישור כשירות אין ברשותו אישורים על  24ימי השתלמות ,ישקול מפקח
עבודה ראשי או נציגו לחדש את אישור הכשירות לתקופה של שנה בתנאים הבאים
במצטבר :


דיווח על  8ימי השתלמות לפחות שהשתתף בתקופת אישור הכשירות
האחרונה.



מתחייב בכתב שישלים את ימי השתלמות החסרים וישתתף ב 8-ימי
השתלמות לשנה השוטפת ע"פ הדרישה בתקנות.

.5.2

בעל אישור כשירות שלא דיווח על  24ימי השתלמות מוכרים בשלוש השנים
שקדמו לתאריך פקיעת אישור כשירות יפעל לפי הוראת מפקח עבודה ראשי
"הודעה לממונים על הבטיחות בדבר אי דיווח בימי השתלמות".

 .6הגשת הבקשה :
חודש לפני פקיעתו של אישור הכשירות ישלח בעל אישור כשירות את המסמכים המפורטים
להלן למפקח עבודה ראשי או לנציגו לצורך חידוש אישור הכשירות:
 .6.1נספח  - 1טופס בקשה לחידוש אישור כשירות.
 .6.2תעודות ההשתתפות בהשתלמות.

אריק שמילוביץ
מפקח עבודה ראשי
וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (בפועל)
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נספח :1

טופס בקשה לחידוש אישור כשירות
א .פרטים אישיים:
שם פרטי

שם משפחה

מספר
תעודות
זהות

מספר פלאפון

כתובת מייל

ב .דיווח מפורט על השתתפות ב 24 -ימי השתלמות* :
עליך למלא את הפרטים הבאים:

מספר
אשכול

שם
השתלמות

תאריך סיום מספר ימים
מוכרים
השתלמות

מספר
אישור
מפע"ר

הערות

*יש לצרף תעודות השתתפות לבקשה.
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ג .טבלת דיווח מסכמת:


עליך לציין את מספר הימים שהשתתפת לפי אשכול.

מספר
אשכול
חקיקה בתחום
1

שם האשכול

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שם
השתלמות

מספר ימי
חובה

מספר ימי
בחירה/עודפים

הבטיחות והבריאות
התעסוקתית
רפואה תעסוקתית
וגהות תעסוקתית
בטיחות בבניה
בטיחות בחקלאות
בטיחות בעבודה
בטיחות כלים טעוני
בדיקה
בטיחות בחשמל
בטיחות אש
חומרים מסוכנים
וחומר נפץ
עבודה בגובה
לימודים לתואר
קורסי העשרה

סה"כ
ד .הצהרה:
אני הח"מ מצהיר בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטופס ,כמפורט לעיל ,הינם
נכונים ומדויקים.

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

תאריך
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