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 עדכון בנושאים כלליים, יו"ר הארגון, מר שחר הכהן

 יצר קשר עם הארגון והודיע לנו שביום שני עולה הצעת חוק שפוגעת  דיבסקזאב  לאחר הישיבה הקודמת

מיד עצור את ההחלטה. שאנחנו מתנגדים להצעה בכדי לכתוב מכתב לנו ציע הוא הבממונה הבטיחות. 

בלילה התחלנו טלי שקד, היועמ"ש ואני לכתוב מכתב התנגדות שבו פרטנו את כל המניעים מדוע ההצעה 

פניתי ליורם אלעזרי, בתור מפקח עבודה לשעבר וממונה בטיחות, ולראובן הזו אינה יכולה לעבור. בנוסף 

כל אחד מהם כתב מכתב  שיוציאו מכתבי התנגדות בנוסף אלינו.מנהל הפורום לתאונות עבודה,  בן שמעון,

 הסתייגות. בסופו של דבר העניין הוסר מההצבעה בכנסת.

בנוסף דיברתי עם חנן, הסגן של ורדה, והודעתי שהארגון מצפה ממשרד הכלכלה להתנגד להצעה, ואכן הם 

ה בכנסת המתנגדים לחוק היו אנוכי, יורם אלעזרי ונציג משרד הודיעו על התנגדותם. בפגישה שנערכ

 המשפטים ונציג משרד האוצר.

 מסכים עם הסעיף. -מ"ר יהיה ממונה בטיחות במשרה מלאה 3,000בכל אתר מעל  -סעיף א'

לוודא את הבטיחות שני תפקידים שונים. תפקיד הממונה  -תפקיד ממונה ובטיחות ומנהל עבודה -סעיף ב'

 ולייעץ.

כל משרדי הממשלה תומכים בחוק מלבד משרד האוצר שמתנגד מכוון שהדבר יגרום לעלייה במחירי 

 .הדירות

 עבר בקריאה  -צווים להפסקת עבודה באתר בניה -שינוי חוק ארגון הפיקוח על העבודה -הצעה נוספת

דה לביצוע תחקיר . בכל תאונת עבודה מפסיקים את העבודה עד להגעת מפקח עבו62%ראשונה ברב של 

 שעות לפחות(. הקבלן ישלם משכורות ויחויב לבצע הדרכות בטיחות בזמן הזה. 72)

 ברת בעבודה. ח בטיחותה יממונאת הראל ביטחו חברת עד היום חברת אילון ו -ביטוח אחריות מקצועית

ות. של ממונה הבטיח סוקיםיעכל הלמחסה אשר נתן  איילון ביצעה את הביטוח באמצעות מבטח משנה

כנראה מבטח המשנה קיבל מחברת אילון מידע כי במהלך השנה היו מספר מסוים של תאונות עבודה ו

הוא  -2016 ליהכנסת מנסה להעביר חוק של אחריות פלילית לממונה הבטיחות. המבטח הודיע שהחל מיוש

 . בעבודהפוליסות של ממונה בטיחות יפסיק להנפיק ו/או לחדש 
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סוכני הבטיחות הגדולים שמטפלים ברוב ממוני הבטיחות  2עם  לוןיחברת איב תינפגשבמהלך השבוע 

 .וזה לאחר הערכה עקב הצורך במציאת מבטח חדש חיטולבזה היום האחרון  29.9.16-שהונאמר לנו 

 .משרד הכלכלה והם נרתמו לעזור לנו עם העלאת הנושא למפקח על הביטוחיםלפניתי 

 מתנגדיםאין  –פניה למשרד עו"ד הצבעה: 

 מנהלית עתירהלהגיש יהודה: 

  חלוקת תפקידים:

 לסגור עם עו"ד -שחר ויהודה

 לסגור מחיר כספי -שחר ודני

  היא מבקשת לעלות את  קיבלה העלאה בשכרטלי שקד הודיעה שחמש שנים היא יועצת משפטית ולא

 .קלש 3,000שכרה ל

 .אושר – מ+ מע" ₪ 2,000 לשלם לטליהצבעה: 

 כולל מע"מ ומשלוח. ₪ 30 -מתנות לראש השנה 

 אחראי לרעיונות -חיים חג'ג'

 מבקש מכולם להירתם להקמת ימי עיון נוספים. -מתבטלים ימי עיון עקב אי זמינות של מרצים -ימי עיון 

 הוא מתפטר מתפקידו. לאחר לו מראש על החלטותיה  ההודיע שמכוון שההנהלה לא מודיע - אהרון לופט

יו"ר ועדת יתפוס את תפקיד  – ת התפטרותו גם יצחק הכהן הגיש את התפטרותו. דוד כץשקיבלתי א

 מחברי ההנהלה. 13ו 12או  5-ו 4ביקורת. לכנס בשבועיים הקרובים את מספר 

 ארגון הממונים ואת הקשיים  הוקמה שדולה בכנסת לקידום הבטיחות בישראל. טלי שקד הציגה את

ללשכה שיהיה כפוף למשרד המשפטים. וועדות ך את הארגון ולהפעלתה הצעה . שאיתם אנחנו מתמודדים

 .אין מתנגדים לבדיקת הנושא -מתוקף חוק יקומו מחוזות וכו'ההסמכה יהיו שלנו, 

 אהוד ענבר בדק את הנושא ויש חברי הנהלה שנעדרו ממספר  - היעדרות חברי ההנהלה מישיבות הנהלה

 רב של ישיבות הנהלה.

 כרה של קורס ארגונומיה כהשתלמות ענפית מחייבת בנושא ה - י פגשנו עם חנן הסגן של ורדהצביקה כץ ואנ

 של יועץ ארגונומיה בכיר. 

 כרגע ) והקורס יהיה תחת פיקוחע"פ מתכונת שתקבע ע"י משרד הכלכלה ת וקורס נגישות יוכר כימי כשיר

 .תורם לממונה הבטיחות(הקורס אינו מוכר לכשירות עקב החלטת מפקחת עבודה כי הנושא אינו 

 
 סבב התייחסויות:

 .בקורס נגישות חסר תכנים של בטיחות. לבחור טוב עם מי יוצאים לדרךפוזנר: 

 ממליץ להוציא לשם! בגרמניה. מקום חוויתי, חבל שהאגון לא לקח בזה חלק wazeמתחם יעקב הכהן: 

 משלחת של ארגון הממונים.
 

רחוב כישור  –במשכננו  "מרכז גישות"   - 00:17, שעה 6201  אוגוסט 10יום רביעי  -ישיבת הנהלה הבאה 

 , א.ת. רחובות2
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