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 1220-ב"פ(, תשממונה על בטיחותחוק הרשויות המקומיות )
 

 –חוק זה ב .1
 ארגון הפיקוח על העבודהמי שמונה לפי חוק  - , "הממונה""ממונה על בטיחות"

 ;ממונה על בטיחות ברשות מקומיתלהיות 
 . ראש הרשות או מנכ"ל הרשות -" מעביד" 

בחוק ארגון הפיקוח  הגדרתםכ –"מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" 
 .1954 –על העבודה, התשי"ד 

 ;או מועצה אזורית עיריה או מועצה מקומית - , "רשות"רשות מקומית""
 

 ברשות המקומית. ממונה על בטיחותתמנה עובדים  50מעל רשות מקומית  א() .2
ממונה על בטיחות יבחר בדרך של מכרז כנדרש בתיאור התפקיד של משרד  (ב) 

 .ממונה על בטיחות וגיהותל הפנים
כנדרש  בתוקף אדם בעל אישור כשירותאלא  ,לא ימונה לממונה על בטיחות  (ג) 

 .1996 -בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(, התשנ"ו 
חדל ממונה על בטיחות ברשות מקומית למלא את תפקידו דרך קבע, תפעל  (ד) 

 אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי ממונה חדש.
 

ע"י שנקבע  לא יפחת מהיקף המשרה ממונה על בטיחותהיקף המשרה של ה  .3
העובדים בהתחשב בין היתר, במספר התושבים ובמספר  ,עבודה אזורימפקח 

 .רבע משרה, ובכל מקרה לא יפחת מרשות המקומיתשב
 

במילוי תפקידו כממונה על בטיחות, יהיה הממונה על הבטיחות כפוף  א()  .4
 .למעבידבמישרין 

 ממונה על בטיחותלמשרת ה הדרגותמתח לרבות , של הממונה מעמדו (ב) 
 : לכל הפחות צמוד היהי ,המועסק ברשות עפ"י הסכם קיבוצי

 .תושבים 100,000מעל ברשות מקומית למנהל אגף  (1)
 .תושבים 100,000עד ברשות מקומית למנהל מחלקה  (2)

זה יחול על הממונה  מונה יותר מממונה אחד, סעיףמקומית היה וברשות  (ג) 
 ד.ע"י המעבי קבעכפי שיי

 

לתקנות  לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, ממונה על בטיחותשל ה ותפקידי )א( .5
והתכנון ולקדם את  ני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהוליולתקנים בעני

 התודעה בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של
 .ברשותהעובדים 

 פעולות אלה: ממונה על בטיחותנקוט הי ולשם ביצוע תפקידי )ב( 
 תכנית לניהול הבטיחות. יכין (1)
 ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות. יוודא (2)
 קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות. יוודא (3)
 על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית. יפקח (4)
 מידע והדרכת עובדי הרשות. ינחה ויכין תכנית בדבר מסירת (5)
 הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ. יקבע (6)
 .בטיחות אחר בדיקות ציוד, כלים והתקני יעקוב (7)
 מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים. ירכז (8)
 בטיחות.הפעולת ועדת  ירכז את (9)
 קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה. יקיים (10)

 גדרותה

 מינוי

 היקף משרה

 כפיפות ומעמד

 תפקידי הממונה
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 יספקו של הממונה, יאת דבר מינויו ותפקידלידיעת העובדים יביא המעביד  ג()
 .פשר לו לבצעםיאולו את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו 

 
ממונה על בטיחות רשאי להיכנס בכל עת לכל מקום ברשות שבו מועסקים  )א( .6

תעודה מדיה, עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, לקבל לידיו כל 
 או מסמך הנוגעים לבטיחות ולנקוט בכל הפעולות לצורך מילוי תפקידו.

להורות על הפסקת עבודה בכל מקרה בו נשקפת רשאי ממונה על בטיחות  ב() 
 .סכנה ברורה ומיידית לחיי אדם

רשת וישתתף בימי ההשתלמות ממונה על בטיחות יקבל כל הכשרה נד (ג) 
הנדרשים על חשבון הרשות לצורך הארכת כשירותו כפי שאושרו ע"י מפקח 

 עבודה ראשי.
להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית  רשאי ממונה על בטיחותה (ד) 

, לבטיחות עובדיםובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות 
 לרבות בוועדות מכרזים.

 וחווה את דעתי ממונה על בטיחותביקש חבר מועצת הרשות המקומית שה (ה) 
ממונה על בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן ל

 בעניין. והזדמנות לחוות את דעת בטיחות
  

הרשות  , אלא על פי החלטת מועצתומתפקיד ממונה על בטיחותועבר היא ל )א( .7
לאחר שניתנה הודעה כדין ו, חבריהברוב של שלושה רבעים מכלל  המקומית

יידון באותה ישיבה ולאחר  ומתפקיד ולכל חברי המועצה שדבר העברת
 בפני המועצה. והזדמנות לטעון את טענותי ושניתנה ל

ועל מועד ישיבת  ומתפקיד ממונה על בטיחותר הודעה על כוונה להעבי )ב( 
למינהל הבטיחות במשרד מהתפקיד תימסר  והמועצה שבה תידון העברת

לפני מועד ישיבת  ימים 14-בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ העבודה והרווחה
 המועצה בעניין.

או כל הסכם קיבוצי  , חוזהנוהגסעד, אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל דין,  )ג( 
 .המקומית אחר להם זכאי הממונה על הבטיחות בתוקף היותו עובד הרשות

 
 

 

 

 

 

 לת שקדיאי    נפתלי בנט  
 הפנים תשר      ראש הממשלה  

   

 מיקי לוי      יצחק הרצוג  
 יושב ראש הכנסת   נשיא המדינה  

 

 העברה מכהונה

 סמכויות


