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20.06.21 

 עמודים 5                                                                                             

 בודלכ

 חברי ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל.

 

    1009לארגון הממונים בעניין תקן  סיכונים והזדמנויותלהלן דו"ח הנדון: 

 רקע

                                               .קשר הארגון"הלנתח את " דורש 4.1בסעיף    5001:2015 ת"י

 ,הנהלת הארגון נדרשת ללמוד ולנתח את הסביבה בה הארגון פועל, הן במישור הפנימי

                                            השוק בו פועל הארגון.  -בתוך הארגון, והן במישור החיצוני 

                                                                                                הבנת ההקשר של הארגון היא תהליך. 

                   הארגון.  יו וקיומו של יים להשפיע על מטרותתהליך זה קובע גורמים אשר עשו

                                         גורמים פנימיים כגון ערכים, תרבות, ידע וביצוע הארגון.  נדרש לשקול

ק, תרבותית, וסביבה משפטית, טכנולוגית, תחרותית, שו כדוגמת גורמים חיצוניים כמו כן 

 לית.חברתית וכלכ

הארגון יבצע את לימוד הנתונים והניתוח לפחות אחת לשנה, בעיקר לפני סקר הנהלה וכל 

רשים נדה שינויים משמעותיים בסוגיות הפנימיות ו/או הסוגיות החיצוניות,ב שיש צורך פעם 

                                                                                                            טיפול רלוונטי בהתאם. בחינתם ובב

 בפני הנהלת הארגון. ניתוח עכשווי ראה בנספח ט'. שזוהוהארגון יציג את השינויים 

                                                                           הארגון יבצע ניתוח חולשות וחוזקות  ,בפועל
(SWOT analysis strengths, weaknesses opportunities and threats )                

                 וחיצוניות עליהם היא צריכה לתת את הדעת.מיות במטרה לזהות את הסוגיות פני
 )ראה נספח א' ונספח ט' במדריך איכות(.

 
מהניתוח אנו לומדים על החולשות והחוזקות של הארגון ומהם ניתן ללמוד על הסיכונים ועל 

                                                                                                       ההזדמנויות של הארגון. 
נויות שיש לארגון לכבוש את השוק, סיכונים לקיומו, תפעולו הצלחתו של הארגון, ועל ההזדמ

 להתבלט, להצליח ביחס למתחרים.
 

באופן , בא להנחות כיצד לטפל פעולות המתייחסות לסיכונים ולהזדמנויות -בתקן  6.1סעיף 

על מנת למזער או לבטל את הסיכונים ולהשיג את  ,בסיכונים ובהזדמנויותמוצלח 

 הצלחה.בההזדמנויות 
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 :פי הניתוח שבוצע הםהו על והסיכונים שז

 "ארגונים, אגודות, עמותות בטיחות אחרות  " .9

 : הבטיחות ענףאו מנסים להתחרות על קיימים מתחרים  .1.1

  אחד מאחד בתוכו מהנדסי  בטיחות שהם גם מממונים וחלקם גם עובדים

חברים(, החברים בקבוצה זאת  150 בתור ממונים על הבטיחות וגיהות )

                    חברים בהסתדרות המהנדסים ופועלים בחסות הסתדרות המהנדסים. 

 "לארגון "לא מהווה סיכון

 " ,קבוצה/עמותה חדשה בת מספר חודשיםהשני "                               

  יותר להתעלות על ארגון הממונים ולמשוך ותנסה מנסה העמותה החדשה

                              ,כארגון יציג ויותר ממונים אליו וגם לזכות בהכרה בפני הרגולטורים

בה, אם בכלל, לא ידוע פעילים החברים הכולל של ה מהו המספר)לא ידוע 

על כינוס, אסיפה, סמינרים, כנסים, ימי עיון חינמיים הרכבה, ומתי מתקיימים 

 ."לארגון נמוך מהווה סיכון" .(בה בחירות

 

 הפעולות שננקטו: .9.1

  לארגון ושבופעילים היו לא שגיוס ממונים רשומים בפנקס החברים. 

 גיוס ממונים חדשים שזה עתה סיימו קורס ממונים. 

 שימור הממונים הפעילים בארגון. 

 .הפקת כרטיס חבר שנתי 

  במהלך כל השנה. ימי כשירות בחינםוארגון הדרכות 

  לממונים ומשפחות כולל שני ימי כשירותמסובסדים כנסים ונופשונים. 

 

 של ממונים מעצרים וחקירות במשטרה .1

המטפלים בארגונים בהם יתרחשו מעצרים וחקירות במשטרה של ממונים  .2.1

 תאונות קריטיות או כאלה שנגמרו במוות של עובדים.

הנהלת הארגון פועלת לבלימת המעצרים והחשדה בגרימת מוות וזאת לאור  .2.2

כי האקט מחליש את הממונים ואת המטרה שלשמה קיימים העובדה 

 השליחים הללו.

רשויות האכיפה הרלוונטיים הם משרד העבודה )באמצעות מנהל הבטיחות(,  .2.3

פועלים ללא סיכון, יחידה ייעודית  - משטרת ישראל )באמצעות יחידת פלס

( ופרקליטות 433לחקירת תאונות עבודה, המסונפת ליחידת העילית להב 

 ינה. המד

  אירוע בטיחות שמסתיים במקרה מוות, נפתחת חקירה פלילית כנגד החברה ב

בטיחות וכו'(, כמעט  ממוניהמעורבים השונים )מנהלי עבודה, מנהלי פרויקט, ו

 באופן אוטומטי. 
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לאפשרות שיובל לחקירה בתחנת המשטרה, לעיתים  ףחשוכל ממונה בטיחות 

למעצר של ממש מאחורי סורג ובריח, עד כדי העמדה לדין פלילי, בשל אירועי 

 .בטיחות ותאונות עבודה, גם כאלה שלא הסתיימו במוות

 

מדיניות זאת מהווה גורם לבריחה של ממונים מהמקצוע ורתיעה של צעירים 

                                 "מהווה סיכון"ר הדבלבחור במקצוע ממונה בטיחות. 

חייהם של  טבכלל ובפרהחברה הישראלית דבקה בקדושת חיי אדם 

 משא ומתן.ללדין ודברים או כפופים עניין לציבור ואינם  העובדים שהם

 הפעולות שננקטו: .1.3

 להפסיק את המעצרים  למפע"רו יצאו מספר פניות למפקדים במשטרה

 האוטומטיים של הממוני בטיחות,

  בוצעו הדרכות לממונים בארגון כיצד לפעול במקרה של מעצר וזימון לחקירה

 במשטרה,

  פנקס כיס הכולל מידע והדרכה לממונה הבטיחות, למניעת תאונות הוכן

עבודה ולהתמודדות לאחר תאונת עבודה. הפנקס חולק בחינם לחברי 

 הארגון.

 

 :ההזדמנויות שזוהו על פי הניתוח הן

 :שיפור רמתם המקצועית של הממונים .1

שיפור רמתם המקצועית של הממונים חשובה מאוד לשיפור הבטיחות  .1.1

 בסביבת העבודה ומניעת תאונות.

  העברת מידע מי ממונים שרכשו ניסיון מעשי בתחומי פעילותם עשויה לעזור

 כנסו לתחומים חדשים. בחיזוק הידע של ממונים חדשים או כאלה שנ

  לא בכל התחומים ישנה חובת השתלמות ענפית שהיא גם מקנה ידע רב

 באותו תחום.

 

 הפעולות שינקטו: .9.1

  בארגון הממונים אשר יוכלו לספק ידע מקצועי מבעלי הקמת תאים מקצועיים

 ניסיון מקצועי בתחום פעילות התא.

 .יצירת שיח בין ממונים העוסקים באותו תחום 

 

 

  :לנושא הבטיחות וממוני בטיחות המודעות של הרגולטוריםהעלאת  .2

כנסת בוועדות המתאימות לנושא הבטיחות החברי העלאת המודעות של  .2.1

מתמודדים הממונים על הבטיחות וגיהות, חשובה מאות  בכלל ולבעיות בהם

התאמת החקיקה והשפעה על השפיטה של  לשיפור מדיניות הבטיחות,

 הגורמים שנמצאים אחראיים.



                                                       

                                                    

4 
 

 

 

 

 :ושינקטו הפעולות שננקטו  .2.2

 ולובי הבטיחות  , שדולה ת העבודה בכנסתוועדשרי ממשלה ועילות מול פ

 .הצגת הבעיות הפתוחות - בכנסת

  בחקיקההנדרשים בעת הזו הצגת השינויים.  

  הצגת פתרונות רצויים בתחום ביטוח מקצועי, שיפור מעמד הממונה

 בעבודה,

 זימונם פגישות עבודה,  -מונים בארגון יצירת קשר בין הנציגים בכנסת למ

  ה השנתית, לכנסים ואפילו לישיבות הנהלה.לאספ

 

 :שיתוף פעולה עם ארגון מהנדסי בטיחות .3

ישנם גם מטרות משותפות ושניהם פועלים לשיפור הבטיחות הארגונים לשני  .3.1

                                                                                                   בסביבת העבודה. 

, ההנדסאים, הטכנאים האקדמאים חלק נכבד מהחברים בארגון המהנדסים

                                                                 פועלים כי ממוני בטיחות. ואחרים, 

 חלקם היה ממונה בטיחות לפני יציאתם ללימודי הנדסה וניהול בטיחות 

                                           וחלקם הפכו לממוני בטיחות עם סיום לימודי התואר.

ארגון מהנדסי הבטיחות הוא ארגון קטן אבל הפך לענף בהסתדרות 

 המהנדסים ולכן יש לו גב חזק.

 ממוני בטיחות השומרים על כשירותם כממונים. בשני הארגונים ישנם 

  שני הארגונים מספקים ימי עיון וקורסים בתחום הבטיחות שגם מוכרים כימי

, פרט ליתרון העצום שמספק ארגון הממונים לחבריו, כאמור ימי עיון כשירות

 בחינם.

  בשני הארגונים כממוני בטיחות בעיות דומותהחברים לחברים העובדים 

 הדורשות טיפול רגולטורי וחקיקתי.

 

 הפעולות שמומלץ שינקטו: .2.1

 הוותיקות והמובילות במשק. פגישת עבודה בין הנהלות הארגונים 

 ,פעילות משותפת בכנסת להשגת צורכי הממונים וקידום חקיקה מתאימה 

 והמשטרה. , המוסד לביטוח לאומי פעילות משותפת מול מנהל הבטיחות 

 

 :על הבטיחות וגיהות בישראל כי ארגון מקצועי הכרה בארגון הממונים .3

 נכון להיום: .4.1

 שרותי התעסוקה מכירים בתפקיד ממונה בטיחות כמקצוע.

 פעולות שמומלץ שינקטו:ה .3.1
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 וותיק ומבוסס.הכרה בארגון הממונים כארגון מקצועי יציגהמשך ה , 

  שיתוף ארגון הממונים על הבטיחות בוועדות הסמכה, כפי שהיה נהוג שנים

הכרת הקולגות החדשים ב חשובה בוועדות הןתרם תרומה  ,רבות

.                 תהליכי הבטיחות השונים , בהכרה ובשיתוףוהפוטנציאל המקצועי

החלטת מנהל הבטיחות לא לשתף עוד  את נציגי הארגון לא נומקה 

 וסיבותיה עדיין עלומות.                       

 

 

 

  

 על פי דרישות התקן: ולהזדמנויות פעולות המתייחסות לסיכונים

 : מערכת ניהול איכות – בתקן 1.9.9דרישות סעיף  .9

נלקחו בחשבון החוזקות והחולשות שזוהו בניתוח הקשר  בתכנון מערכת ניהול איכות

        הארגון ולקחו בחשבון הסיכונים והזדמנויות שזוהו בעקבות הניתוחים שבוצעו 

 )ראה נספח א' ונספח ט'(.

 

 :טיפול פרטני בכל סיכון וכל הזדמנות - בתקן 1.9.1דרישת סעיף  .1

, מפרטים מעלה וגם חלק הזדמנותמול כל ו ןסיכוכול מול פרטנית הפעולות שבוצעו 

 באו לידי ביטוי בתוכנית העבודה השנתית שהוגשה לרשם העמותות.

 

  בדיקת אפקטיביות: –בתקן  1.9.1דרישות סעיף  .2

הפעולות שננקטו ו/או ינקטו בהמשך ייבדק, בסוף השנה, לפני בדיקת אפקטיביות 

 סקר הנהלה בתחילת שנת העבודה הבאה.

 

                                                

                                                                               

בברכת הצלחה לכל חברי הארגון                                                                          

ולממוני הבטיחות המצטרפים    .                                                             

 החדשים.

                                                                     

 יו"ר הארגון. -יעקב עזרא                                                                       

ארגון הממונים על הבטיחות                                                                                          

  1565והבריאות התעסוקתית                                    .                                  
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