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 לכבוד

 מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מר חזי שוורצמן,  

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,  מושייב   ( רובי ) ראובן  

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית דוד נגר,  

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית יעקב ברונשטיין,  
 
 

 א,נ,
 
 

 
 -א"התשפ, במעליות בטיחות על לשמירה  חוק הצעת –פרסום טיוטה להערות הציבור  הנדון:

1202 

בישראל   מרשתי בשם   הבטיחות  ממוני  לשכת  )ע.ר(  מקצוענים    -עמותת  אנחנו  זה 

 (, הריני לפנות אליך כדלקמן:   "העמותה" )להלן: 

 , נרשמה העמותה שבנדון. 23.3.2020בתאריך   .1

זה,   .2 מכתבי  לכתיבת  חברים  ע ב עובר  לעיל  והיא    2300מותה  בהכשרתם  בטיחות  ממוני 

על   ממונים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  הבטיחות  על  ממונים  ארגון  מהווה 

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

וכאשר   חבריה  לכל  הגלוי  העמותה  העמ של  חברי  להצטרף  כל  כדין  ביקשו  ורות  ש ל ותה 

 . העמותה 

הציבור התפרס   2022ינואר  בחודש   .3 להערות    טיוטה   –  רגולציה   השפעות   הערכת   ח " דו   ם 

  . 2021  -א " התשפ ,  במעליות   בטיחות   על   לשמירה   חוק   הצעת   בנוגע   הציבור   להערות 

 " השפע )להלן:  רגולציה דו"ח  נטל    -א " התשפ ,  במעליות   בטיחות   על   לשמירה   חוק   -ת 
2021 . " ) 

 1נספח  , מצ"ב  ציה ל ו ת נטל רג דו"ח השפע עותק  

 : ח " לדו   התייחסותנו להלן   . א 

שמתוא ,  11וד  עמ  (1 כפי  היום  הקיים  תפקידים"  ב ר  המצב  "בעלי  פרק 

המעליות    "   סעיף  הבתים   –בעלי  משק   " ועדי  א איננו  המצב  ף  ת 

ועדי   של  והבנה  הידיעה  חוסר  בשל  חברת  ה במלואו.  בפועל  בתים, 

בוח  המוסמך  השירות  הבודק  את  הבית כאשר  רת  ל   ועד    ו משלם 

להפ   ת ישירו  השניים כדי  בין  לכאורה  והבודק    ריד  השירות  )חברת 

נוצר מצב  המוסמך(  או  רס זהה  הינו בעל אינט א הבודק המוסמך  שבו . 
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הפחות   לג לכל  ועלול  השירות  לחברת  לניגו משותף  אל    עניינים   ד רום 

 מול בטיחות המעלית. 

בודק מוסמך  ,  12  עמוד  (2 כל  כי  סעיף בודקים מוסמכים למעליות מציין 

ב מ א  לבצע  מעל  ור  הבדיקות  ,  בדיקות   11יום  זילות  הינה  המשמעות 

בטיחותית חמורה  לבעיה  ברור שגורמות  לא  בוחר   .  לא  חוקק  המ   מדוע 

ואת    ולם את התחרות בשוק ב לפתוח מספר מחזורי קורסים בכל שנה ו 

בודקים  המ  של  גבוהה  פנויים  חסור  מקצועית  ברמה  בדיקות  לביצוע 

זמ  לחץ  קבוע ללא  כמשתנה  לע ן  מומלץ   ין י נ .  "   ן י לע   זה  הערות  במסמך 

בודקים   של  ועבודה  הסמכה  לנוהל  בישראל  הבטיחות  ממוני  לשכת 

לחץ  ומתקני  הרמה  לכלי  מצורף  )   25.3.2021מתאריך    " מוסמכים 

 (. נספח ב 

לפי נפילת    –  הקיים   הסיכון   על   נתונים .  3' ג ,  17מוד  ע  (3 מעלי עובד  ת  ר 

בניה   העו   נה אי באתר  לתקנות  במעליות רלוונטית  בטיחות  .  סקות 

הב העובד   תקנות  פי  על  גידור  לאי  קשורה  זה  )עבודות  במקרה  טיחות 

בגובה(    ( בניה  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  בצורה  ולתקנות  ומוסדרת 

שם  ונכונה  לצ ברורה  עובד  מות  של  מקרים  הצגת  הסיכון .  הוכחת    ורך 

נכונה   לא  למעלית  מש הקשור  בצורה  ולא  ה קפת  את  צורך  אמינה 

 .  ליות ות למע הקשור   התקנות   בתיקון 

א'  לעובדים   הסיכון   את   המגדילות   בעיות   , פרק " 20עמוד   (4   לאקונה " סעיף 

מעלית   נורמטיבית  בנושא  לחברה   ן מתמקד  מ אחד  הצו  בפועל  ביצוע  .  גדיר 

מעלית רות  שי  של  ו   ן בפיקוחו  זאת  בעובדה  להתרכז  מומלץ  את  ולכן  לאכוף 

י הפיקוח   על  מעלי או י  ד שנעשה  שירות. תו  עבודות  ביצוע  על  מוסבר  ז   תן  ה 

מרחוק על  "פיקוח"  . עצם ביצוע  התהליכית   ברמה   פיקוח   היעדר בסעיף ד',  

 ן איננה אפשרית ואיננה מקצועית. מעלית מעליות על כל    440

הבית    –  המעלית   בעל   אחריות   מימוש   אי ,  31עמוד   (5 שאחריותו  ועד 

ובח  חוק  פי  על  מוגדרת  לא  נע המשפטית  בצו ירתו  התנדבו שית  .  תית רה 

מ  חובות  ומוחלף  טי שפ הטלת  נבחר  הוא  בו  במקומות  עליו  בתקופות  ות 

אחריות  זריקת  מהווה  לש.ג.    תדירות  מקצוע  האחריות  מבעלי  הטלת 

מחירים  הפלילית   לעליית  ויגרום  זה  מתפקיד  מתנדבים  של  לבריחה  תגרום 

ע משמעותיים   וזאת  המוטלות  הדיירים  ידי  ל  המח על  לחברות  פות  י ל פניה 

הבתי  ועדי  האחריות    . ם את  להיות  צ הטלת  השירות,  ע ריכה  חברת  ל 

הטכנאי  השירות,  חברת  של  המקצוע  ו   המעליתן  אנשי  הם  המוסמך.  הבודק 

הפ  בתוצאות  לשאר  אמורים  של  והם  לבחור  ן.  ה מעשי ליליות  מומלץ 

ובנוס  הגורמים  כל  את  שמשלבת  הפי באופציה  את  הדיגי ף  טאלי  קוח 

תסקירים  הפעלת כל  האוסר  ליקוי  כל  הודעה    .  לשלוח  יכול  מעלית 

לוע  לעצור  מיידית  החובה  את  שיכיר  למערכת  מחובר  שיהיה  הבית  ד 

 .  את המעלית ולהוציאה מכלל שימוש 
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בה  ( א  בתים    ם במקרים  הדיור    חרו ב ועדי  לתרבות  להצטרף 

לעמותה   חבר ומשלמים  לנציג  דמי  אחריות  להוסיף  מומלץ   ,

של   ל האזורי  שאמורה  וע העמותה  של  להכרות  הב דאוג  תים  די 

שלה  החוקיות  החובות  העמותה    ם עם  ממטרות  אחת  היא  וזאת 

.  ה על הרכוש המשותף" דעות ודרכי הפעולה לשמיר החדרת המו " 

מ  לנושא  נכון  חוק  הדבר  החשמל,  לחוק  נכון  שהוא  כפי  עליות 

והבניה  בה   ועוד   התכנון  הבית נושאים  "ועד  רואה  את  ן  תרבות  " 

ה  מקצועי  כגוף  תפקי מ הדיור  לאורך  אותו  נושאים  דו.  כווין 

בבת  קיימים  סיכונים  בתים    ים משוטפים הנ"ל מהווים  ובמיוחד 

בשל   השנים  לאורך  הולם  שוטף  לטיפול  זכו  לא  אשר  ישנים 

 את החוק.  חוסר הידיעה  

להו  (6 של  סי מומלץ  מפעליות  פנים  להדרכות  המינימום  דרישות  את  ף 

למעליות עובדי  השירות  בתחום  את  ם  בפועל  שיבצעו  עובדים  אותם   ,

המעלי   העבודה  של  התפקידים  אחד  המשפטית.  אחריותם  ן  ת כולל 

ו  מפעליות  הפנים  ההכשרות  תוכנית  את  לבנות  יהיה  וודא  ל בחברות 

 ה את ההכשרות במסגרת שנתית. העובדים בחבר בר של  מע 

רגולטורי 33מוד  ע  (7 נטל  הפחת  של    מומלץ   -,  החניכה  נושא  את  לבדוק 

ל  הוצא   בדרך   ולפעול   קראת הסמכתם בודקים מוסמכים  ה של  חניכה  ת 

נכו  )הדבר  עצמם  הבודקים  ל מידי  בודקים  ן  של  החניכה  תהליך 

ובוד  ה למעליות  את  ולהעביר  הרמה(  למתקני  לביצוע  קים  אחריות 

מ ה  כגון  למעבדות  במסגרת    כון חניכה  ולא  קורס  במסגרת  התקנים 

ב   ת לנטרי ו  במסמך  מופיע נוספת    התייחסות .  ודקים של  הערות  " ה 

בישרא  הבטיחות  ממוני  לנוה לשכת  בודקים  ל  של  ועבודה  הסמכה  ל 

לחץ  ומתקני  הרמה  לכלי  מצורף  )   25.3.2021מתאריך    " מוסמכים 

 והיא הורדת ותק הבודק החונך.   ( נספח ב 

לא   (8 מדוע  ברור  מוסמכים  קיימת  לא  בודקים  לנושא  התייחסות 

מידי למעליו  הכשרות  בפתיחת  והצורך  ר ת  עשרות  עוד  שיכניסו  בות  ות 

ק  זמן  פרק  בתוך  בודקים  דב צר של  להיות  ,  לבדיקות  יגרום  אשר  ר 

 .  מקצועיות ויעילות 

הבטיחות   מינהל  בוחר  מדוע  ברור  לא  פעמים,  מספר  שציינו  כפי 

ל  השנים  ע ש לאורך  בודקים מור  של  מצומצם  מאוד  מאוד  מספר    ל 

הי ובכך    מוסמכים  בזכות  לפגיעה  העיסוק, גורם  חופש  של    סוד 

 . איכות העבודה בשטח ב פשי ו שוק חו תחרות  ב 

בוד  (9 הכנסת  התחומים  רק  בכל  לחץ,  )מעליות קים  מתקני  הרמה,  מתקני   ,

צריח(   שוק    10  מהלך ב   שנתית תדירות  ב עגורני  תאפשר  הבאות,  שנים 

ב  ג חופשי,  מאוד  מחירים  הורדת  הכלים,  של  איכותיות  ובכך  בוהים  דיקות 

 .  ית הבודקים המוסמכים בעי לשוק העבודה ותפתור את  תסייע  
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ואת  את  לחזק  ננו  רצו ב  .4 מינהל ידיך  עבודתו    ידי  על  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות 

הנחלת   למען  הבטיחות  מינהל  של  מאבקו  מאב הרבה.  הוא  במשק  בעבודה  קו  הבטיחות 

עם   ממו של  לשכת  אזרחיו.  למען  בישראל ישראל  הבטיחות  אנחנו,  -ני  זה  מקצוענים 

והגיהות התעסוקתית  בנושא הבטיחות  רגולטורי  הליך  מתחייבת  ו   מבקשת לשתפה בכל 

   . העובדים במשק   פעולה בכל הצעדים שימצאו לנכון לצורך שמירה על חיי   ך מ לשתף עי 

   בברכה  .5

 

 

     _________________________                    

 , עורך דין רוני שדה

 -ו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראלי
 מקצוענים זה אנחנו )ע.ר( 

 
 

 

 : נספחים 

 . 2021,  לשמירה על בטיחות במעליות חוק    -ת נטל רגולציה דו"ח השפע   -1נספח   .1

ב   הערות   -2נספח   .2 של  ועבודה  הסמכה  לנוהל  בישראל  הבטיחות  ממוני  ודקים  לשכת 

 . מוסמכים לכלי הרמה ומתקני לחץ 
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