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א,נ,

הנדון :התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בנוגע להפחתת הנטל הר גולטורי בעניינם
של ממוני הבטיחות
בשם עמותת לשכת ממוני הבטי חות בישראל  -מק צוענים זה אנחנ ו (ע  .ר) (להלן" :העמ ותה" ),
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
" וועדת אד ם ".

ג.

לפעול ל מ ען ר ווחתם של ממו נ י 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  ,בעמות ה ל עי ל חברים  2107מ מ וני ב טיחו ת בהכשרתם והיא
מהווה ארגון ה מ יי צג את המספ ר ה ג ד ו ל 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

ביום  21.10.2021התקיימה פגישה בנושא שבנדון בראשות סגן מפע"ר מר א ריק
שמילוביץ ו בהשתתפות אנשי מקצוע ה ק שורים למקצוע ממונה על הבטיחות.

.5

בסיכום הפגישה התבקשו המשתתפים ל סכם את עמדתם אך ורק בשני נושאים בלבד
עלי הם נסובה הפגישה והם (להלן " :נושאי הפגישה" ) :
א.

הפחתת כמות ימי ההשתלמויות השנתיים להם מחויב ממונה הבטיחות כאמור
ב תקנה  ( 3ב) ל תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מ מ ו נים על הבטיחות) ,התשנ"ו -
( 1996להלן" :התקנות" ).
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 :
ב.
.6

העברת נטל הדיווח על ביצוע ימי ההשתלמויות הש נתיים כאמור ב תקנה ( 3ב)
ל תקנות לעיל ,מ ממונה הבטיחות אל המוסד להכשרה .

ביום  ,27.10.2021התכנס ה הנהלת עמותת לשכת ממוני הבטיחות לישי בה של א מן
המנין כדי לדון בנושאי הפג י ש ה לעיל ואלה המלצותי ה :
א.

בעניין הפחתת כמות ימי ההשתלמויות  -הנהלת לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מב ר כת את מינהל הבטיחות על יוזמתו להפחתת הנטל הרגולטורי שבנדון ורואה
בה חלק בלתי נפרד ממטרות לשכת ממוני הבטיחות כפי שבאו לידי ביטוי
במטרות העמותה הרשומות אצל רשם העמות ו ת עת לשכת ממוני הבטיחות
הצהירה קבל עם ועדה כי מ ט ר ו תיה הן בין היתר להפחית את כמות ימי ה עיון
להם נדרש ממונה הבטיחות ולפעול לקידומו המקצועי של ממונה הבטיחות לפי
המלצות " ועדת אדם " .
כידוע לך ,דו"ח ועדת אדם פורסם ביום  9.3.2014והוא כולל בין היתר את נושא
הפח תת כ מ ות ימי העיון להם מחויב ממונה הבטיחות כאמור בפרק  ,9עמוד 76
לדו"ח הוע דה ,שם הומלץ כדלקמן:
"ה וועדה ממליצה לבטל את הדרישה ל  8 -ימי השתלמויות מדי שנה כתנאי
לחידוש אישור הכשירות ,ולהחליפה בדרישה לצבירת  20ימי השתלמויות
לפחות מידי תקופה של  3שנים (תקופת חידוש א י ש ור הכשירות)".
יובהר כי וועדת אדם ד נ ה כ  3 -שנים בעניין קידום הבטיחות והבריאות
התעסוקתית ולכן מן הראוי שהמלצותיה המקצועיות ייושמו אחת לאחת.
אשר על כן ,הנהלת לשכת ממוני הבטיחות ב ישראל ,ממלי צה בחום לקבל את
יוזמת ך להפחתת הנטל הרגולטורי בע ניין ימי ההשתלמויות לממונים ו דורש ת
ליישם לכל הפחות את המלצות וועדת אדם בנושא זה  ,דהיינו  -לשנות את
הדרישה הקיימת לביצוע  8ימי השתלמויות מידי שנה כאמור בסעיף (3ב)
לתקנות לעיל ולהחל יפה בשלב הראשון ב אפשרות ל צבי רת  12-20ימי
השתלמויות מ ידי  3שנים  -פעולה שתאפשר לממונה הבט יחות להתמקצע
בהשתלמויות ארוכות ועד  12-20ימים להשתלמות .

ב.

.7

בעניין העברת נטל הדיווח על ביצוע ימי ההשתלמויות  -גם בנושא זה מבר כת
הנהלת עמותת לשכת ממוני הבטיחות את מינהל הבטיחות ו מ מלי צה בחום רב ,
להעביר את נטל הדיווח על ביצוע ההש תלמויות להן מחויב ממונה הבטיחות ,
מכתפי הממונה אל כתפי המוסד להכשרה המבצע את ימי העיון תוך קביעת
מנג נון מיחשובי אחיד לפיו יפעל ו המוסד ות להכשר ה .

בשולי הדברים יוער כ י במהלך הפגישה עלו נושאים נוספים שאינם מעניינם של
הפגישה ולרבות בעניינים הבאים :צי מצ ום ימי ההש תלמויות כנגזרת מוותק ו/או
הכשרת הממונה ,הגדרת דרגות ממוני בטיחות  ,סוג ימי ה השתלמויות ועוד.
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.8

בענ יין זה הנהלת לשכת ממוני הבטיחות סבורה כי הנושאים שהועלו בסעיף  7לעיל הם
כבדי משקל ויש לדון בהם במקצועיות ובאריכות ולא כלאחר יד ומה עוד שוועדת אדם
פירטה את המלצותי ה בנושאים אלה ואחרים כ ך ש מה שנותר הוא להתאים את
המלצות וועדת אדם בעניניו של ממונה הבטיחות כפי שבאו לידי ב יטוי בעמודים 72-79
לדו"ח הוועדה ברוח הקידמה בתחום הבטיחות ו נשמח לשתף פעולה עם מינהל
הבטיחות בכל עת שנתבקש .

.9

ברצוננו לחזק את ידי מינהל הבטיחות והבריאות ה תעסוקתית  .מאבקו של מינהל
הבטיחות למען הנחלת הבטיח ות ב עבודה במשק הוא מאבקו של עם ישראל למען
אזרחיו .לשכת ממו ני הבטיחות בישראל -מקצוענים ז ה אנחנו ,מתחייבת לשתף עימו
פעולה בכל הצעדים החוקתיים שימצאו לנכון לצורך שמירה על חיי העובדים במשק.

. 10

בברכה

__________________________
רוני שדה ,עורך דין
יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)

עותק:
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