ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
בס"ד

ישיבת הנהלה מס'  20תאריך 03.10.18
נוכחים הנהלה :יצחק סלחג'י הכהן ,עדי קרני ,ירון חי ,זלמן שוסטר ,דניאל ראש ,חיים ששון ,מאיר
זייפלד
חברי וועדת ביקורת :חיים ויין ,יורם ערד,
מזכירה  -שוש אסולין.
אורחים  :ד"ר אייל ביקלס ,יעקב ברנשטיין ,דניאל לוין.
יצחק סלחג'י הכהן :אני רוצה לפתוח את הישיבה ולומר שלום לכולם ,תקופת החגים הסתיימו ויש
להיערך לכנס שנתי.
בשבועיים הקרובים יש לעשות מאמץ רב לגייס ממונים ונותני חסות.


הארגון התחייב לרישום של  300ממונים.



נרשמו  109ממונים.



נותני חסות  10נציגים.

הוחלט פטור מתשלום לחברי הנהלה ורכזים פעילים.
הצבעה גמלאי הנחה בשיעור של  - 50%הוחלט פה אחד.
זלמן שוסטר :בתאריך  25/10/18יתקיים כנס מכשור אוטומציה ובקרה  2018בכפר המכביה.
אני מרצה בכנס ומציג את הארגון חצי שעה ,מבקש לקבל סדר יום לכנס השנתי שיערך בתאריך
 12/11/18ב"לאגו" אירועים.
חיים ויין :הציג את חברת א.א .בטיחות בהנהלתו של ד"ר אייל ביקלס.
אני אישית עבדתי אצל אייל לאחר פרישתי מחברת נשר.
חברה גדולה עם צוות אדיר ומעניין ,עובד עם מספר רב של מכללות.
בהזדמנות זו אנו מודים לאייל על התנדבותו לעריכת שני ימי עיון.
הממונים העבירו תשבחות על יום העיון ,מעניין ,מרתק.
ד"ר אייל ביקלס :אני מוותיקי הארגון ,חבר בארגון משנת .1977
צריך לדבר קצת על ההיסטוריה של הארגון .במשך שנתיים וחצי יו"ר חטיבת איגוד בלשכות המסחר.
ובניגוד לארגון להם יש הסכם עם משרד הכלכלה וועדה פריטטית שמתכנסת פעם בשנה ואותה וועדה
שמתכנסת מגיע מנכ"ל משרד העבודה.
ב  2013היתה בעיה בקניית ביטוחים לממונים ו אנו לא רוצים לחזור בחזרה.
אז עלה בי הרעיון לראות את ממונה הבטיחות כעובד ציבור שיש לו הגנה ציבורית.
מי מוגדר עובד ציבור ? מי שהמדינה מנתה אותו לפעילות.
בישיבה האחרונה מיכאל אטלן ,מפנה את המכתב ליועצת המשפטית בודק מוסמך לעניין חסינות.
הגדרה של החוק בדיקה האם לבצע בדרך חקיקה או בצורה הגיונית.

ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
מדי פעם יש התכתבויות  ,היועצת המשפטית רינת ויגלר לא מגיבה ,שתיקה בעייתית.
בחודש ספטמבר נשלח מכתב למבקר המדינה וליועצת המשפטית ,עו"ד רינת ויגנר משרד המשפטים.
בקשה להתערבותם ועזרתם לקבלת מענה למכתביי מיום  18.3.18ומיום  ,4.7.18שעניינם הכרה
ממונה בטיחות בעבודה "כעובד רשות ציבורית".
תחילתו של ענין זה עוד בשנת  2013ביום  , 15.9.13בהודעת מייל מהיועץ המשפטי דאז ,עו"ד מיכאל
אטלן ,אשר על פיה ניתנה הוראה לעו"ד שבמשרד הכלכלה לבחון לתת מענה לסוגיה זו .החל ממועד זה
ועד היום טרם נעשה דבר למיטב ידיעתי.
כפי שציינתי בעבר ,לעניין שבנדון ,יש עניין רב לציבור ובמיוחד לציבור מהנדסי וממוני הבטיחות.
העתקים נשלחו ליו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות – אמיר פרי ,יועצת משפטית ארגון הממונים על
הבטיחות והגיהות בישראל – טלי שקד ונשיא איגוד לשכות המסחר – אריאל לין.
בזמנו היתה תביעה נגד ממונה בטיחות יורם אלעזרי ,ע"י הביטוח הלאומי.
כתגובה נאמר :אם אנחנו נתבע את ממונה הבטיחות הם לא יעבדו .
כשמור יוסף ישב שם חודש בתפקידו הגעתי אליו ,וביקשתי ממנו שלא יעשו שיבוב נגד ממוני בטיחות.
יצא סיכום שלא יתבעו ממונה בטיחות עצמאיים רק חברות שנותנות שירותי בטיחות.
בעוד מספר ימים יהיה דיון בעליון הצעת חוק הפיקוח לפעוטות מגיל ..0-3
כיום אין חקיקה וכל אחד יכול לפתוח גן.
עבר קריאה ראשונה מקווה שיעבור קריאה שניה ושלישית .בחוק ייבדק הבטיחות של המעונות ,דירות
הפרטיים .יקבעו מומחים הם אלו שיבקרו וייתנו חוות דעת.
סעיף ביצוע בדיקות ומתן חוות דעת החלת דינים החלה כדין עובדי מדינה ע"י חיקוקים אלה.
חוק העונשין ההוראות הנוגעות כל מה שאפשר.
מול חוק העונשין פקודת נזיקין לעניין הרשלנות סעיף הגנה.
יצא מכתב ליו"ר הוועדה סשה ביטון שמבקש לחזור ולדון בסעיף .הוחלט על ישיבה נוספת שבה ידונו
בכל ההסתייגויות כולל המכתב שלי.
מכתב יצא מלשכת המהנדסים.
ממליץ מי שקטין יכול להגיש עד גיל  25הסמכות לשנתיים עם חידוש.
על כל ממליץ לאגודת מהנדסים לשקול .אם מצליחים להעביר פתח  /התחלה תיקון לפקודת הבטיחות
.2016
תקנון לשמירת הבטיחות הבריאות והגיהות בעבודה המדינה רשאית לעשות בקרה ופיקוח על הבטיחות.
השר רשאי לביצוע תפקיד ,השכלה וניסיון ,התמחות ,מגבלות רפואיות.
תפקיד זה מוגדר מכח סעיף  173א'.
דין מי שקיבל הרשאה דינו כדין עובד ציבור עפ"י חוק העונשין ולא הוכנס פקודת הבטיחות עובד ציבור
(עובד מדינה לרבות עובד ציבור).
מבקש נציג מארגון הממונים שיצטרף אלי וביחד להגיש בקשה לשר לצורך קידום הנושא.

ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
ירון חי :מלבד ייצוג שאנו ניתן לאייל ביקלס אנו שותפים להגשת הדרישה בשיתוף לשכת המסחר
ולשכת המהנדסים – הצבעה פה אחד.
איל ביקלס :יתכן וארצה לצרף אמיר פרי.
יצחק סלחג'י :הכהן מציע נציג מארגון הממונים יעקב ברנשטיין.
יורם ערד :מציע שביקלס ייתן הרצאה בכנס.
ביקלס התננדב לבדוק הסכם העברת כספים מטעם המוסד לבטיחות וגיהות.
וכן בדיקה להעביר לארגון הממונים משרד ללא עלות בבניין בטרם בטיחות.
ירון חי :מבקש לקדם עיתון באתר ארגון הממונים ,יש מספר כותבים שפנו אלי.
הצבעה – פה אחד.
קיימתי שיחה טלפונית עם סימה שחר לגבי אישורי כשירות.
סימה שחר הציעה "לצאת מהקופסה" לממונים נמאס לשבת על הכיסא ולשמוע הרצאות ,מציעה לערוך
סיורים במפעלים לממונים.
כמו כן רצוי לקיים פגישת עבודה עימם ולהעלות את בעיית חידוש כשירות לממונים ואישורי הכשירות.
אסיפה כללית :מבקש הירתמות של כל חברי ההנהלה ,יש לפנות לחברי ההנהלה מהעבר למתן יעוץ
ועזרה וכן לפנות לרכזים מהעבר לעזור להביא את הממונים לרישום לוועידה.
מבקש שכל חבר הנהלה יביא מציג.
סדר יום לאישור ישלח לאחר הישיבה לאישור סימה שחר.
חיים ששון :יש להוסיף בלו"ז את נושא ההרצאות של עורכי הדין .ממונה צריך לקבל תמצית מה יהיה.
חיים ויין :מבקש מחיר לוועידה השנתית לגמלאי  - 50%אושר
מציע להזמין חולצות לבנות מכופתרות עם לוגו למנהלים ולרכזים – הוחלט להזמין  10חולצות לחברי
הנהלה.
במהלך השנה פורסמו  6דוחות בנושא ליקויים ,צר לי לבשר לכם שמעט מאוד ליקויים תוקנו.
עד לוועידה השנתית יש לטפל בנושא ניהול תקין לשנת .2017
יש להוציא מכתב לטלי המסמיך את דניאל לוין לטיפול בנושא רשם העמותות ואירועים המוניים.
הוחלט לקיים שתי פגישות נוספות לבחינת סטטוס נרשמים ,מציגים ועוד 17 .ו 30לאוקטובר.
אנו נפיק דוח שנתי מסכם לקראת האסיפה .אנו נקריא את הדוח לפני האסיפה.
מבקש שוב לעבוד בשיתוף פעולה ביחד ובכבוד האחד לשני.
ממליץ לגזבר עדי קרני לקבל חפיפה מהגזבר הקודם דוד פייג.
יש להכין תקציב שנתי.
עדי קרני :מבקש לדון בישיבה הבאה בנושא התקנון.

כתב ירון חי מזכיר הארגון.

