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לכבוד
מר רן כהן -מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
א,נ.,
הנדון :התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל  -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
 riaתקנות הבטיחות בעבו דה (עגורנאים משאבנים ומפעילי מכונות הרמה אחרות ,אתתים
ועניבנים) מיום 10.10.2021

בש ם עמותת לשכת ממונ י הבטיחות 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 קידומם המקצועי של ממ ונ י הבטיחות בין היתר לפי המלצות "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 ליום כתיבת מכתבי  ,ב עמו תה חב רי ם  2154חברים שחברותם בתוקף והיא
מהווה את ה ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות בישראל .

.4

תיקון התקנות שבנדון עושה לכאורה סדר באחת הלאקונות הגדולות שבתקנות
הבטיחות בעבודה  ,אך הוא טעון שיפור בנושאים הבאים:
מוצע לבצע שינוי בסעיף ההגדרות כמצ"ב :

א.
()7

בהגדרה "מכונת הרמה" -
אחרי "לפקודה ",יבוא "ובלבד שמבוצעת בה פעולה להרמת אדם ,או שתחתיה עובד
()1
אדם;",

ראוי ונכון להגדיר את המונח "תחתיה" ? ,הרי כאשר מדובר בבמת הרמה או עגורן
מן הסתם יהיה עובד אשר יעמוד מתחת
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בנוסף צריך לבחון האם נכון שכל מה שמופיע בפקודה כמכונת הרמה מצריך כתב
מינוי ראה ערך גלגלת שרשרת  /כננת אשר תחתיהם בטוח עובדים! ובכלל להגדיר סף
גובה תחתון בו מכונת הרמה לא תחשב ככזו.
ב.

בכל התוספות רשום " יכול כי המינוי ינתן על ידי מנהל עבודה ,או ממונה
בטיחות המנוי באתר" .
תוספ ת הרשאה של ממ ונה ה בטיחות לאלו הרשאים לתת כתב מינוי חוטא ל 3
תפקידיו של הממונה שהם ( :מודגשים)
מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות
ולתקנים בעניני בטיחות ,לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע
לבטיחות ,גיהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם
את התודעה בנושאים א ל ה 19 ( :סעיפים)...
ככל שיתאפשר לממונה בטיחות לתת כתב מינוי זה יעמיד את הממונה במקום לא
נכון מבחינה היררכית כאשר תופס המקום "יעביר" את הסמכות לממונה ויצור
מצב שהממו נה לא יוכל להתנגד אל מול הלחץ לחתום על כתב המינוי  ,ומה עוד
ש תפקיד ממונה הבטיחות אינו נכלל בתקנות הבטיחות בעבודה מתוקף סעיף 173
ב פב"ט ולכן אין ממונה הבטיחות יכול ליתן הרשאה וכאמור זה אינו מתפקידו.

ג.

הכשרת עגורן גשר/שער עילי אמורים להפוך להכשרה פנים מפעלית
לעניין זה נציין את ההערות הבאות:

ד.

)1

ב תקנות המוצעות לא הוגדר מיהו אותו בעל מקצוע מתאים לביצוע
ההכשרה ומה צריכה להיות השכלתו .

)2

ככל יוחלט על הסמכה פנים מפעלית יש לכלול בתקנה המוצעת תוכנית
הדרכה והסמכה סדורה  ,כדוגמת נוה ל מפע"ר מס'  241139לעניין עובדי
גובה ,אחרת יופעל לחץ על הכשרות "מהירות" אשר שו ב יעמידו את
המ דריך במצב בלתי אפשרי מול תופס המפעל וכאשר האפשרות ב  ria -ליתן
לבעל הסמכות ליתן דין וחשבון על ההסמכה שבחר לית ן לעובדיו הינה לא
ריאלית .נושא הסמכות מפעילי מכונות הרמה הוא בנפשנו ובמיוחד עת
עניין לנו באפשרות לפגיעה בחיי אדם ויפה מחשבה שעה אחת קודם.

לעניין ה מל גזות ...
ב  ria -צוינו פעמיים מלגזות ; פעם אחת עת מלגזה טלסקופית יכולה להפוך
למכונת הרמה אחרת ובפעם שנייה פעם שניה עת נקבע כי הסיכון קטן בשימוש
במלגזה ידנית .
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בעניין זה נציין כי ב  ria -לא קיימת התייחסות למלגזה בכלל ולטלסקופית
בפרט ולרבות שאין כלל התייחסות למל גזה ידנית עם תורן עת אדם יכול לעמוד
מתחת יה ו/או לידה.
ה.

אי התייחס ות לעבודה במסילה של עגורן עילי נע:
עבודה במסילה של עגורן עילי נע מצויינת בסעיף  87לפב"ט כדלקמן:

 .87היה אדם עובד או עסוק במסילה של עגורן עילי נע ,או בסמוך למסילה כאמור,
במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי העגורן ,יינקטו אמצעים יעילים כדי להבטיח
שהעגורן לא ייכנס לתחום של ששה מטרים מאותו מקום.
לא מצאנו כל התייחסות ב  ria -לעבודה במסילה של עגורן עילי נע.
ו.

תפקיד עניבן – האם תפקיד העניבן מוגדר אך ורק לעגורן צריח?
בפרקטיקה ,כל מי שמפעיל עגורן שער/גשר/עצמי גם קושר מטען אשר מונף באזור בו
נמצאים עובדים ולכן לא ברורה לנו ההפרדה ע ת תפקיד העניבן ייוחד רק חעבודה עם
עגורן צריח .מכאן שיש ל וו דא כי על עגורנאי יצטרף לעבור הסמכה חיצונית של
עניבנות ללא קשר לסוג העגורן בו הוא עובד  .אלא אם י וגדרו מהם התנאים בהם מותר
לעובד לקשור מטענים בעגורנים שאינם עגורני צריח.

ז.

.5

הערות כללי ו ת:
)1

אין התייחסות לדור המדבר.

)2

יש להגדיר במדוייק את תחום הסכנה של עבודה בקרבת מסילה של עגורן
עילי נע כ נגזרת מסעיף  87לפב"ט  .דהיינו האם הוא כולל גם עבודה
המתבצעת עד  6מטר מתחת למסילה או רק עבודה המתבצעת ב מרח ק של 6
מטר בקרבת המסילה ?

)3

מה דינם של עובד י האחזקה שמטפלים בתקלות בעגורני צריח ? איז ו
הכשרה הם אמורים לעבור? האם כל עובד בעל הכשרה של " עבודה בגובה "
יכול לעלות לעגורן צריח ולבצע עבודת אחזקה בעגורן צריח ?

)4

הסמכה ל״משאבן״ היא הסמכה חשוב ה אך חייבת לכלול מ י דרג ההסמ כה
לסוג י וגודל המשאבות כפי שיש בעגורנים בכושר הרמה הנבדלים זה מזה
בכושר ההרמה .

)5

אין ב  ria -התייחסות בכלל לנושא חילוץ בחירום של מנופאי או עובד
אחזקה שמטפל בעגורן צריח.

)6

החובה בשימוש של חבל מכוון המטען היא רבה .כדאי לחשוב איך מחייבים
אתתים בתקנה בשימוש בחבל מכוון.

מאבקו של מינהל הבטיחות למען הנחלת הבטיחות בעבודה ב משק הוא מאבקו
של עם ישראל למען אזרחיו .לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה
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אנחנו ,מתחייבת לשתף עימו פעולה בכל הצעדים שימצאו לנכון לצורך שמירה על
חיי העובדים במשק.

.6

בברכה

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

עותק:
חזי שוורצמן  -מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והגהות ה תעסוקתית

