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 בס"ד

                                                                                                 08.06.2021 

לכבוד                                                                                                                     

מר חזי שוורצמן                                                                                                        

ת                                                                                                 נהל הבטיחויראש מ

 ראשי.ההמפקח על העבודה 

 א.נ.,

 .( א) מבו בהשתתפותךארצית בטיחות וולונטרית ת עצמויוזמה לקיום הנדון :     

ים לקדם העשויהתמודדות עם שינויים  ה,שמטרתיוזמה ך יברצוני להעלות בפני

 לקשר הבלתי אמצעי בין המכללות, הממונים ומינהל הבטיחות.  יםהנוגענושאים 

בעניין לאחר שהתייעצתי עם נציגי המכללות הגדולות במדינה, הריני לפנות אלייך 

 זה.

בקווים , בהוראותבהנחיות, לאי ההבנות הקיימות במסרים, וערים עדים  אנו  .א

אחרים העוסקים כן גורמים ו על ממוני הבטיחות ותהמושטוכו', המנחים 

  בבטיחות,                                

מטרתנו היא לשמש גשר, כמי שמספקים שרות והסברים ללקוחותינו בכלל  .ב

לרבים  ,בהבנת המסרים הלא הברורים מצד המנהלבהעברת וובפרט 

יתים,              לעשהמענה להם  ,פניות אין ספורממלקוחותינו וזאת בהתבסס 

 לוטה בערפל. 

לידי ביטוי  תן את דעתה ותביאשת ת סיעור מוחותשתוקם מועצ, אני מציע .ג

את דעתם  יביעוהגורמים המעורבים ש, כך כוונות המינהלהתייחסותה לאת 

מתוך כוונה לייצר סטנדרטים ברורים בהבנת הנקרא או בכוונת על כל נושא 

 המשורר.

והנחיות המכוונות לגורמים המשותפים יובאו לידיעת הוראות הלהצעתנו,  .ד

 לעתים ש ,של המסרים  פרשנותם בוכוונות בתדון   ת הבטיחות, זו מועצ

טרם יופצו לכל   ברורים ולעיתים לא בהירים ומובנים לממונים ולמכללות

                                                                                                         מאן דבעי.

העביר ולהבהיר אני בטוח שעם הקמתה של המועצה, יעלה בידינו  ל .ה

, כך של לקוחותינו הבנתםעל פי הזמין , לחברינו את המידע המדויק

 ושיבושים בתפקוד. עומס תקשורתי מיותרשאלות רטוריות, נמנע   להערכתי

 



2 
 

 

                                              

:                                                                                          שהביעו נכונותם והסכמתם להשתתף במיזם המשתתפים –הרכב 

                                                                      יושב ראש ארגון הממונים.   -יעקב עזרא . 2

                                                                 ושלטון. חברת הנהלת הארגון וקשרי חוץ - וורדית ביקלס. 3

                                                                  ת מישלב. ומכללוסמנכ"ל נציג  -יהודה שמש . 4

                                                                                                             נציג מכללות הנדסה בגובה.  -אלון שמש . 5

                                                                                                                    נציג מכללת כרמל.   -אמיר לאון . 6

                                       או מי מטעמה. נציגת מכללת חברת חשמל -יפעת מסינגר . 7

 נציג מכללות אתגר בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים. -. ניסים משרקי 8

 ישב המפע"ר מר חזי שוורצמן. בראש הוועדה מצע בזאת כי

                                                                                                 :תכנית המפגשים

אירוח מתואם                                                                                                    

א. בהודעה של שבועיים מראש או יותר.                                                                    

                                                                            ב. במקומות הבאים:                          

 צטדיון נתניה.יארגון הממונים בסניף שבמרכז הבנייה, א .1

                                               ככר המדינה. 53רח' ויצמן  - בית מישלב  .2

                                         בתאום ורצוי בשעות הבוקר.    -טווח מועדים וזמנים  .3

                     המפגשים יתקיימו אחת לרבעון או במועדים מקובלים שיוזמנו  .4

 על פי דחיפותם.

 הזמן המוקצב על פי הבנות או עד שעתיים לכל היותר. .5

ו בפרוטוקול לא מחייב או ישפיע על פי ההסכמות וההבנות שיתקבלו וירשמ .6

 אמות המידה המקובלות על דעת הרוב, יתוו את הכיוון ויהוו המלצה ליישום.

 במידה ומי מהצדדים מעוניין להוסיף, לשנות, להפחית או לדחות  .7

 מהכתובים, הוא מוזמן בהחלט.

 אשמח להערות.

 בכבוד רב,              

 יעקב עזרא                         

 יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות.   

s@013net.net-Jacob 
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