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 בס"ד

                                                                                                                           26.06.2020 

 עמודים     5                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

   ,מנהלי מכללות ומכובדים, ארגון הממונים חבריות חבר ,נו הממונות  והממוניםעמיתי

 על הבטיחות.ותפים בפורומים ש

                                                                                                                                                  להלן עדכונים:יקיריי,  

                                                                                                                 .                             מר חזי שוורצמןהוזמנתי על יד המפקח על העבודה וראש מינהל הבטיחות   23.06.2020בתאריך 

 בתל אביב.   53מה אברחוב סלעל העבודה, התקיימה במשרדי הפיקוח ש ישיבה  לפגישת 

                                                                               עיניי כממונה בטיחות עמדו לנגד , אלה ש הנוגעים בנונושאים הנוגעים לנו, העליתי בפני חזי   ,יבפתח דברי

                 בתעשייה, בבנייה, ברשויות ) בהיי טק ובלאו טק (.                                                                               

במסגרת פעילותינו כשליחים למען בטיחותם   ,נקלעיםנקלענו ועדיין גילה הבנה רבה למצוקות אליהם חזי מר 

                                                                                                                                    .ארבעה מיליון העובדים במדינה )במשוער(ובריאותם של 

                                                                                                 לאחרים, מי דואג לנו ?  ים דואגהממונים אנו 

שאלת האמינות  ב  תעתועי המצפוןהקשורים לנובעת ממניעים הת יות רבוהתלבטובואנחנו נבחנים בדילמות 

, בטיחותי וביטוחי וימי העיון  מה עם ביטחוני  ...בתהייהמצפון והפרנסה וה מבחןב בתפקידנו, והנאמנות

                                                                                                                                              עד לפרישתי ?   ,וו אותנושילהמתמשכים 

.                                               1900בטרום חוקים משנת תקועים עדיין ואנו ו האם האתיקה עדיין לא השתנתה עבורנ

                                                                                                                            ? את הספר " כיצד למנוע תאונה "אוטו אדוארד לאופולד פון ביסמרק  קנצלר הברזל השנה בה חיבר 

 בדיקה. על ידו לצורך נרשמו הם   מר חזי,מ התקבלו בהבנה רבה ואחרים  הללוהנושאים 

התקשר אליי מר חזי שוורצמן המפע"ר.                                                                                כשלושה ימים שלאחר הפגישה,  26.06.2020תאריך ביום שישי, 

.                                                                               חזי צירף לשיחת וועידה את סגן המפע"ר מר אריק שמילוביץמר 

 ה:ולהלן השיח

 :  לאופק חיובי מהיר והותירו בי תקווה , סבירזכו למענה ושהועלו   הבקשות והשאלות אציין 

 השאלות והבקשות. 

                                                                                                                                      : ותהבקש  .א

                       הגנה מפני פיטורי ממונה בטיחות.                                                                           אני מבקש גיבוי ו. 1

                                         בהתאם לקווי ההגנה על נאמן הבטיחות, כמפורט בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.                                              

                                                                                                                                                     ציטוט  מהמודל המבוקש:

ובמעמדו בעבודה  : ממונה בטיחות (  ) הבקשהלא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות "

( יחולו בשינויים  2א( )) 17: הוראות סעיף ) כממונה בטיחות (  ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות

לבין מעביד בקשר  ) ממונה בטיחות ( המחייבים על פי העניין, על חילוקי דעות בין נאמן בטיחות 

                                      למעשה המעביד כאמור.                                                                                                          
                                                                                                                                התשובה:  

  (.רבקהיחסי עבודה ישנה היחידה ליחסי עבודה, הגב' ינים של בעני)תגישו הצעת חוק, אנחנו נתמוך. 

 מדוע מוציאים ממונה בטיחות ללא אישור מפע"ר או הקפאת המינוי ?  -לא הספקתי לשאול 
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           בקשה:                                                                                                                         . ב

                                                            בין אם בעזרת המפע"ר או/ו בחקיקה.                                                "ביטוח אחריות מקצועית"תמיכה וסיוע במימוש 

מקצועית ממלכתית לממונה  הפניתי לאריק בקשה  בעניין "ביטוח אחריות  07.10.2019בתאריך 

                              בטיחות" .                                                                                                           

חברה לביטוח עובדי מדינה.                                                                         חברת ענבל לכוונה  הבקשה 

   טולי ביטוח.ת עבודה כאשר הם חשופים לסכנות כשהם נלמקומו ממוני בטיחות הנשלחיםעדיין קיימים 
 

השגחתה   תחת לבצע תפקידוו ומכוח סמכותמתוקף תפקידו הסטטוטורי של הממונה על הבטיחות 

ביד אחת המדינה שולחת אותנו הממונה ראוי למטרייה מצד המדינה לאור העובדה ששל המדינה, 

                                                                                 להגן על העובדים ביד השנייה היא מפקירה אותנו. 

טח ממוני בטיחות במחירים שפויים.                                        לב אמורה לכפות על חברות הביטוח המדינה 

 הדורש מענה דחוף. עדר של הוראה בחקיקה  יהו חסר בדין  - לקונהזוהי 
                                                                                                                                  תשובה:  

מוכן להציג  המפע"ר   ,תיבחן, אולם יחד עם זאת מעצם התעקשותךשל הנושא ידועה והיא תיות יבעיה

 את סוגית האחריות המקצועית מול הגורמים הרלוואנטיים. 

 

                        הבקשה:                                                                                                                        .ג

                                                                                                                            מחשוב ימי עיון:  

לבצע תהליך ממינהל הבטיחות,  תמבקש והבריאות בישראל ארגון הממונים על הבטיחות הנהלת 

רכזת  ולהקל על השיטה הקיימת  בדיווח ל של ימי העיון( ממוחשבבפורמט הזנת תכנים ) "דיגיטציה"

 . שחר סימההרישוי הגב' 
 התשובה :

  תו.בעהוא יבוצע א בתהליכי טיפול ונמצהנושא 

 

 הבקשה :  .ד

                       חלופות לימי עיון:                                                                                                            

 קרי חלופות לימי עיון ממוחזרים.  ,לערוך בחינה נוספת של ערוצים הנוגעים לימי עיון

                                                                                                                                               התשובה: 

 חזי יבחן וישקול את סוגיה זו. 

 

                                                                                                                                            שאלה:    .ה

 ?        8במקום  (לפחות למבוגרים)שעות  4 – האם ניתן להגביל את ימי העיון ל 
               :                                                                                                                             התשובה  .ו

   , בקרות תאונת עבודה.הנושא לא יעמוד במבחן המשפט
                                                     

                                                                                                                                             : שאלה .ז

                                           האשכולות מבלבלים ומקשים, איך ניתן לייצר ערך מוסף מהם ?     

                                                                                                                                       התשובה: 

                        האשכולות יבחנו מחדש.                                                                                                         

                                                                                        אתם מוזמנים לתת את דעתכם  על הנושאים.  

ימים במקצועות הליבה.                                                    15ימים  10ם תן למרצים משקל בונוס במקויחזי י

ולטורית בנושאים בסוג של השפעה רג או/ו ו הצעה קונקרטית כצוות היגוי בנושא תקנותבמידה ותציג

                                                                                    נבחן את שווה הערך לימי העיון. של חוקים ותקנות.  

 ראוי לדעת שהרגולטור מוגבל, היקף השעות נבחן על פי חוק.
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 הבקשה:   .ח

                                                                                צוות היגוי.                                                 

 הנהלת ארגון הממונים מבקשת ליזום הקמה של צוות היגוי קבוע  על מנת לקדם את מטרות הממונים. 

                                                                                                                                  התשובה: 

שיש בה תרומה ושיפור החקיקה.                                      מפקח עבודה ראשי מוכן לשמוע כל הצעה מקצועית 

 ".  מפע"רצוות מייעץ ל  " צוות ההיגוי כ

 

                                                                             הבקשה:                                                           .ט

                      התכנים בימי עיון.                                                                                                            

 התכנים הממוחזרים ?אנו מבקשים לשפר ולשנות את 

          התשובה :                                                                                                                     

 חשמל ועוד. ן להגדיל את נושא הביניים כגון:  גיהות, בתכנית הלימודים של ממוני הבטיחות נכו

 

                                                                                                                      הבקשה:           .י

לחתי ליזום פרויקט בתחום ההשכלה.                                                                ונה מאז קום המדינה הצלראש 

במקבץ בטיחות באוניברסיטת חיפה.                                                                         תחומי רבראשון לימודי תואר 

                                                         סיום.                                                              י סמסטר ראשון בשלב

בסודם.                                                                                          אישור ימי העיון עבור הממונים וסקש את אני מב

                התשובה :                                                                                                                    

 תשלח את חומר הלימוד.
                                                  

                                                                                                                                                   בקשה:  .יא

                               בשיתוף מנכ"לים ממפעלים,עבודה ה  ימפקחי מבקש לקיים יום עיון עם מרצים  מקרב מאנ

            קדושת חייהם ובריאותם של העובדים.                                                                                              ל  את ההבנות והכוונות המשותפות הנוגעות מנת לחדדעל 
                                                                                                                                                   תשובה: . יב

ניתן לקיים יום עיון שכזה ללא צורך באישור כשירות או תשלום.                                           ראשית: 

.                                                           עיון שכזה שאין בו יוזמה מסחרית חזי ואריק נכונים להגיע ליום

                                                                                                    ארגון יתאם, אנחנו נשמח להגיע.שה

          ממונה הבטיחות הם חיילים שלנו.                                                                                              שנית:

 ממוני הבטיחות לא היו קיימים רף התאונות היה במקום אחר.                                                  לו 
 

                                                                                                                                          בקשה:  .יג

" .                                                                                                             משקיפי או סיירי מפע"ר "

, שיצטרפו ממונים שפרשו  4000  הרשומים ומקרב   4500ני בטיחות מבין הצעה ליצירת מאגר ממו

( הממונים מלווי אפליקציית בטיחות)ם, במפעלים ובארגונים באתרים ומשקיפים סייריממונים כלמאגר 

                                                                                 ולסייע להם.                או/ו אתרים  בתאום עם ממוני בטיחות מאותם מפעלים יגיעו למקומות עבודה

ימי עיון.                                                                             3תמורת יום שכזה יזוכו ממוני הבטיחות ב 

                                                                                                                                                   תשובה : 

 זום מודל שכזה, נבחן את יעילותו, כל מיזם יקודם בברכה. ישהארגון י
 

                                                                                                                                  בקשה:  .יד

                                                                                                .50 -ממוצע גילאי הממונים נע סביב גיל ה

 .         באישור כשירותבגינם יזכה   ות בית, להכין עבוד מדוע לא לאפשר לממונה 
 



4 
 

 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  תשובה: 

 תכינו תכנית מסודרת ונבחן אותה, אנחנו קשובים ופתוחים לכל הצעה שתקדם את הבטיחות. 
                                                                                        

                                                                                                                                                בקשה:  .טו

         שתטפל בכל הנוגע לבטיחות.                                               על " בטיחות  "מועצת האם תסכימו להיות חלק מ

  התעשיינים. בעלי המלאכה  בוני הארץ, שפה אחידה  שיכלול המפע"ר, ההסתדרות,גוף שידבר ב

 . וארגון הממונים על הבטיחות

                        תשובה:                                                                                                                       

 אנחנו פתוחים לכל יוזמה. 

 

                                                                                                        שאלה ששאלתי את אריק בעבר והיא:    .טז

?                                                                                                               בימי עיון וכשירות לא יזכה באישור יום כשירות זה  הממלא תפקיד של מרצה מדוע ממונה בטיחות 

                 תשובה מהעבר :                                                                                                                

 א יבחן. הנוש 
 

ביותר ?                                                                                                       גדול הוא הארגון השאלת מי  .יז

הארגון היציג, היחיד והוותיק   1965קיים משנת הוא בית עם לשכה ומשרד, הארגון ארגון הממונים 

                                                                                                                                                        ביותר. 

חברי הנהלה,  משפטי, מבקרים , גזבר, יועץ  ביקורת,יו"ר וועדת  מורכב מ יו"ר, אין חולק כי המנגנון 

                                                                                                                  רכזים ומתנדבים רבים וכמובן חשבון בנק יציב.

ה הוא נהנה מהיתרונות שיש לארגון שח' בשנה ובתמור 360.-שלם החבר בארגון מכל ממונה בטיחות 

                            עבורו.                                                                                                                       

 בחינם. בסבסוד או/ו זכאי להטבות ולתמהיל השירותים הניתנים לו הוא 

 היא ללא עוררין. נגישותם והשפעתםבפורומים הגדולים במדינה ש ונים על הבטיחות נתמך ארגון הממ

קבוצתו של מר דן כראדי מהדרום  מ הממונים הזוכה לחיזוקים לעובדות: מאות ממונים חברים בארגון 

ממוני בטיחות החברים בווטסאפ וניזונים   3000 שמספרם חוצה את  קבוצתי בהם חברות וחברים מו

                                                  ליין" בכל מידע וידע אפשרי בזמן אמת.                                                                                           "און 

                                                   בפורום נכללות מרבית המכללות, אינטראקציה מקצועית, ביקוש והיצע, 

 הפעמון הלאומי של הבטיחות במדינה.ארגון הממונים על הבטיחות הינו 

                                                  לגבי מי מהאנשים המבקשים לנשוף בעורף הארגון ולפגוע בחברי ההנהלה,  

 הם מוזמנים להגיש מועמדות ולייצג את הארגון. 

 אמרנו  " השיירה עוברת ... ...  מסרים השליליים, המעוותים את המציאות כברבעניין ה

הראייה והעובדה שלמרות  ,את פעילותו וקשוב מאוד לממוניםיצוין כי מנהל הבטיחות משפר מדי יום 

באופן חלקי, הבנייה נותרה מחוץ לתחום הושבת המשק פרצות הנגיף על השלכותיו כאשר שבתקופת הת

                                                                                               , על חיוניל במלוא המרץ כמפוהמשיכה לפעו

 במקרה מוות מתאונות.  60%ירידה של עבודה מתחילת השנה ועד כה הוא באחוז תאונת ה

 להלן הנתונים לגבי מספר ההרוגים  :    

 הירידה מתחילת השנה הענף

 2   9 היהתעשי

 2 10 מסחר

 1 3 חקלאות 

 13 23 בנייה

 כל שנבקש לו יהי. הלוואי שאלה יהיו האחרונים,            
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                                                                                                         שגרירים שלנו, ההממונים, אתם  -סיכום: מפע"ר  

בצעו את המוטל עליכם  , אתם תזכו למלוא התמיכה שלנוובארגונים שונים,  באתרים, בביקורנו במפעלים

 ותעדו.

                                                                                                                 

                                                                                                                                       בנימה אישית: 

                                               , אני חייב לציין שחזי ואריק עושים  כל שניתן  על מנת לסייע לממוני הבטיחות ממרומי גילי

                                      הצבעות. לא כולם מבינים ששינויים, כפופים לחקיקה או לתקנה, התלויה בוועדות הכנסת וב

 .   , קרה משהו מאז,  הדרך להשגות מטרות הייתה קשה ומפותלתבעבר

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                        תמיכה וחיזוק ובעיקר דלת פתוחה לכלל הממונים. ,אני עד לכך שיש לנו אוזן קשבת

                                                         אנו נדרשים לסבלנות.                                                                               

י הממשלה אשר כל משרדמדינה ביום שישי לממונה בטיחות כ לא מובן מאליו ולא בכל יום מתקשר עובד

                                                        נעולים.                                                                                                        

 על כך חובה להודות.      

                                                       וכלל הממונות והממונים, הנהלת הארגון ובשם יו"ר הארגון מר יצחק הכהן,  בשמי

                 ע"ר מר אריק שמילוביץ ולרכזת הרישוי תודה רבה  למפע"ר מר חזי שוורצמן  לסגן המפיישר כוח ו

 הגב' סימה שחר.     )המפקחת לשעבר(

                                                                                                                                           

                                                                                                        (.ארה"ב  26  -, נשיאה ה)תיאודור רוזוולט    . " שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשםתאמין   "                           

 

  בטיחות. ממונה –יעקב עזרא   בכבוד רב,                                                                              נעשה ונצליח. 

_________________________ ____________________________________________________________ 

                                                                .1965ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל נוסד בשנת 

                                                                          .הות במדינת ישראלבסיס החוקים ותקנות הבטיחות והג הארגון הוקם על

הות מכל תחומי העבודה והעיסוק  מייצג מאות ממונים על בטיחות וג הינו גוף מלכ"ר )מוסד ללא מטרות רווח(, אמב"י 

                                                                               .כאחת חברות ומפעלים גדולים וקטנים -םרותיישה, במסחר ובי: בתעשי הארץ ברחבי 

                                                 . 8599301-08רחובות. טל: )מרכז גישות(    2משרדי הנהלת הארגון : רחוב הכישור .                        


