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לכבוד
משרד הכלכלה /זרוע העבודה -גב' מיכל אבגנים  ,מנהלת אגף בכיר לאסדרת עיסוקים
ג,נ,
הנדון :בקשה לקבלת הבהרה בעניין הניסיון לפגוע ב תפקידיו ו ב סמכויותיו של
הממונה על הבטיחות
בשם עמותת לשכת ממוני הבטי חות בישר אל  -מ ק צוענים זה אנחנו (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 "וו עד ת
אד ם ".

ג.

לפעול למען 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  2425מ מ וני ב טיחו ת בהכשרת ם והי א
מהווה ארגון המיי 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

לאחרונה הובא לידיעתי  ,כי גורמים עלומי שם מטעם לשכת המהנ דסים והאדריכלים
פועלים בדרכים כאלה ואחרות לצורך ייחוד פעולות למהנדסי הבטיחות .

.5

אבהיר כי תחום הבטיחות בעבודה אוסדר בחוק ארגון הפ יקוח על העבודה ,התשי"ד -
( 1954להלן" :החוק" ) ול רבות מינויו של ממונה על הבטיחות .

.6

מתוקף החוק לעיל ,תוקננ ו תקנות א רג ון הפיקוח על העבוד ה (ממונים על הבטיחות),
התשנ"ו ( 1996 -להלן" :הת קנות" ) בהן נקבע ה הגדרתו של ממונה על הבטיחות ,חובת
מינויו ,תפקי דיו וסמכויותיו .

.7

כאמור בתקנות לעיל ,עיסוק בתחום הבטיחות ניתן לממונ ה על הבטיחות בל בד וכאשר
כל אדם י כול לעסוק בעיסוק זה בכפוף למתן אי שור בכתב ש נתן מפ קח עבודה ראשי
בדבר קיום כ ישורים לשמש ממונה על הבטיחות במפעל (להלן" :אישור כשירות" ) .
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.8

מכאן ,שאין כל מניעה כי מהנדס כלשהוא יעסוק בעיסוק ממונה בטיחות ובכפוף לכ ך
כי ה ו א בעל אישור כשירות.

.9

כל ניסיון לייחד פעולות למהנדסי הבטיחות שלא באמצעות התקנות לעיל  ,הינו
מ מניעים זרים  ,עו מד בסתירה לדין ויש בו כדי לפגוע פגיעה אנושה במקצוע ממונה
הבטיחות המהווה את הבסיס לקיומה של הבטיחות במשק .

. 10

זאת ועו ד ,בימים אלה שוקד משרדכם על גיבו ש מתווה מקצוע הנדסאי הבטיחות ,
אשר בבסיסו עומדת הכשרת ו כממונה בטיחות בעל אישור כשירות ולל א כ ל ייחוד
פעולות פרטני ומתוך הבנה כי כוחות השוק יעשו את שלהם .

. 11

הנה כי כן ,לא נדר שת כל פעולה שתייחד את מהנדסים כלשהם שלא באמצעות התקנות
לעיל.

. 12

נציין כי שינוי תקנות אי נו מסמכויות הרגולטור  .יתרה מכך ,לצורך שינוי רגולטורי
בעניין תפקידי ה ממונה על הבטיחות  ,יש לפעול לפי החלט ו ת הממשלה מספר  2118ו -
 4398ולהוציא  riaלצורך בקשת התייחסויות הציבור .

. 13

אשר על כן נבקש להזמיננו למשרדך לצורך קבלת ה תייחסותנו המקצועית ולעצור כל
פעילות בנוש א ייחוד פעולות למהנדסי ם בלבד.

. 14

ברצוננו לחזק את ידי משרד הכלכלה וזרוע העבודה בראשו למען הנחלת הב טיח ות
ב עבודה במשק  .מאבק כם הוא מאבקו ש ל עם ישראל למען אזרחיו .לשכת ממו ני
הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו  ,פועלת עימ כם פעולה יומיומית בא מצעות
אלפי חבריה לצורך שמירה על חיי העובדים במשק.

. 15

בברכה

_______________________
רוני שדה ,עורך דין
יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
עותק:
שרת הכלכלה -ח"כ האלופה (מיל') גב' אורנה ברביבאי
סגן שרת הכלכלה -ח"כ האלוף (מיל') מר יאיר גולן
הממונה על זרוע העבודה -גב' תאיר איפרגן
מר חזי שוורצמן -מפע"ר וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
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