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                                    .בטיחות נותאסות חקירהכנסת לת ועדווכינוס גם לאחר  ,םעמו ממונה בטיחותשל מעמדו 

                                                   עמודים.     5                                                                                              .לרבות וועדת אדם

 

  2021 הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון אישרה הממשלה החדשה          

                                                                                                                                 :            הקדמה

                                                                                  מזעור אסונותלהכרחית  ,של ממונה הבטיחותוסמכותו מעמדו על וחסינות ה להגנה הקמת וועד

                 מהווה את חוד החנית בחזית המלחמה בתאונות עבודה ושמירה על חיי העובדים ממונה הבטיחות 

                                                                                                                                .בארץ ישראל

                  לחוק, שר העבודה רשאי בתקנות להורות למעביד על מינוי  25בסעיף   "ממונה על הבטיחות"

                                                                                                                               "אדם מאומן"  

                                                                      :כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת ש

                                                                                                             "עיקר תפקידו יהי בכך". 

"לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור  התקנות קובעות כי 

 .כשירות תקף"

.                                                1996משנת  "אישור כשירות" הינו אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי

                                                              ( 1954 -)כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 בדבר קיום כישורים לשמש ממונה על בטיחות במפעל.

                                                                לא יינתן לאדם אישור כשירות, אלא אם כן הוא אחד מאלה:

בתחום מדעי הטבע,  , 1958-( בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח1)

במקצועו לאחר סיום לימודיו  סיון של שנתיים לפחות בעבודהיהטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם, בעל נ

שר מפקח העבודה הראשי, המקצועיים, עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאי

                                                             .                                      במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר

המקצועיים,  שנים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו 3סיון של י( טכנאי או הנדסאי שרכש נ2)

                        לחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, ועבר בהצ

                                                                                                                               במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר;

                          ( מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על בטיחות, 3)

                    (, ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך להשכלה 2( או )1אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה )

 קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הנדרשת בהן, עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או 

            סיונו המקצועי בתחום הבטיחות והגיהות, יהיה שלוש שנים לפחות, או אם נתקיימו בו יהראשי, ונ

 .15הוראות תקנה 

בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמויות לפחות, לקידום הידע בנושאי 

במסגרות שיאשר מפקח העבודה הראשי; וידווח מדי שנה למפקח העבודה בטיחות וגיהות בעבודתו, 

                  ,                                                          הראשי על ההשתלמויות שבהן השתתף בשנה החולפת

 ר(.)מפקח העבודה הראשי רשאי לבטל תעודת הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמו
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           התקנות קובעות עוד כי בענפים מסוימים נדרש בנוסף כי האדם שימונה כממונה על הבטיחות רכש 

                                                                                                    סיון של שנתיים לפחות בענף עימו נמנה המפעל.ינ

ו בעיותיו.                                                                              ואם כן לא טופלבכמעט שום וועדה  למעט וועדת אדם לא מוזכר  הוא 

 הממונה על הבטיחות בעבודה. נדמה שהוועדה החשובה הנדרשת להתקיים היא וועדת מעמד

                                                                                                                               אסון ערדוועדת 

בעקבות האסון נתבקש מכון התקנים הישראלי להכין תקן  1995ביולי  18-בתא"ל במיל דוד אגמון ע"י 

                                                                                                                  חדש לארגון מופעים המוניים. 

                                   התרחש אסון נוסף, "אסון המכביה".  1997הכנת התקן ארכה זמן רב ובשנת 

  ., יותר מעשור לאחר האסון2007למרות זאת, התקן הוצג רק בשנת 

            ב"כ היועמ"ש אולם בהתערבות  ,משטרת ישראל שללה את האפשרות לטפל בנושא אירועים המוניים

 המתיר לממוני הבטיחות לעסוק בתחום.מסמך שלחה , ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראלשל 

                                                                            הממונים(. באתר ארגון)המסמך 

                                                                                                                               וועדת גונן

                                                                דה בישראל. ועדת גונן מונתה לשם בדיקת נושא הבטיחות בעבו

הוועדה פרסמה המלצותיה לגבי הפעולות השונות הנדרשות לקידום תנאי הבטיחות, הגיהות והבריאות 

                                                                                                           . 1978בעבודה בישראל, בפברואר 

                                                                                                                     בפועל ועדת גונן לא התייחסה כלל להכשרתו, תפקידו, פעולתו ומעמדו של הממונה על הבטיחות, 

  .ארגון הפיקוח על העבודה חוק עם פרסום  1954משנת  נחקק תפקיד זה ה

                                                                                                                                 אלול דו"ח 

היקף משרתו של ממונה בטיחות כי  תו של ח"כ רפי אלול הוצע בוועד ,עניין בטיחותב  1999בשנת 

                                                              .כיתות 300 עליהיו בתחום אחריות בתפקידו כממונה בטיחות 

ההמלצה הכי משמעותית של וועדת אלול מדברת על תקנון בעלי תפקידים של ממוני בטיחות ככלל 

במוסדות חינוך רשותי, שהוא בעל מקצוע שיוכשר ויוסמך על ידי ממונה הבטיחות הארצי במדינת ישראל. 

ך, דבר מר פיטר מגנוס ממשרד העבודה והרווחה.   יתר על כן יוכר מקצוע ייעודי  לבטיחות במוסדות חינו

                                                                                                                              שלא קיים עד היום.   

מכיר בארבעה  )המפקח על העבודה הראשי( היום תחת מעטה הבטיחות, מפקח ארצי על הבטיחות

                          היי טק.                       ,ת בתעבורה, בטיחות בחומרים מסוכנים ובטיחות למפעליים עתירי ידעמקצועות ייעודיים: בטיחו

 משרד החינוך ומכון התקנים חברו יחד להכשיר יועצי בטיחות במוסדות חינוך.

                                                                                                                                  וועדת אסון וורסיי 

                                                         .ורדי זיילרווועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט בדימוס 

                                                                                                                                   מהמוזמנים לחתונה.  23בעקבות אסון ורסאי )אולם אירועים בירושלים( בו נהרגו  2001-ועדה הוקמה בוה

                                                                         ועדה הייתה לדון בעניין בטיחות מבנים. ומטרת ה

ח סיכום החקירה, התייחס גם לתפקידם והכשרתם של העוסקים בתחום הבטיחות "בפועל השופט בדו

                                                                                                                                       בבניה וציין:

שהכשרתם של העוסקים ביעוץ בטיחותי בבניה ובאישור של חלק מהדברים בבניה אינה מוגדרת א. 

                                                                                                                                                         בחוק. 

חלק מהרשויות והמתכננים דורשים את חוות דעתם וחתימתם על מסמכים ומסתפקים בכרטיס ביקור ב. 

                                                                                                                                עליו נרשם "יועץ בטיחות".

                                                                             מעורבותם וסמכותם של היועצים הללו אינה מכוסה בחוק.ג. 

                                                                                                     כולל בתחום יועצי הבטיחות.  שנה לאחר פרסום דוח החקירה לא הושמו המסקנות, 15עד היום, 

בפועל מרביתם בעלי השכלה ממונה בטיחות, וותק בתחום הבניה ובמקרה הטוב, עברו גם השתלמות כל 

  שהיא בתחום הבניה.
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                                                                                                                      וועדת אדם 
                                                                               הועדה הציבורית לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 במדינת  ועדת אדם הוקמה על מנת לבחון את תחומי הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתיתו  א.

                                                                                                                                        ישראל.

                        דו"ח הוועדה על פעילותה, לרבות המלצותיה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ב.

                                                                                                                        .   30.04.2014- הוגש ב

                                        המלצות אשר הוטלו על מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ליישום.    ג.

                                                    הוועדה הרואה את ממונה הבטיחות כגורם מרכזי להטמעת הבטיחות.   ד.

                                                    בהקשר לממונה בטיחות ועדת אדם התייחסה לנושאים הבאים: ה. 

                                                                                       השכלה, הכשרה ומומחיות הממונה  .1

                                                                           מעמד ומיקום במבנה הארגוני של הממונה.2

                                                           ,הגדרת ממונה הבטיחות כמקצוע וקביעת היקף העסקתו בארגון.3

     ?! בצורה פרטניתשל ממונה הבטיחות התייחסה להיקף העסקתו וועדת אדם האומנם 

                                                                                                                                         תדמית הממונה.4

                                                                                                                ביטוח ואחריות מקצועית לממונה.5

                                                      בכל הנושאים הללו היא גם המליצה על דרכי שיפור מהותיים. 

 בפועל עד היום רק חלק קטן מההמלצות הושמו בפועל: 

 בתחום הכשרה של הממונה עדין מרבית ההמלצות לא הושמו.  •

 נפתחו מסגרות לימוד להנדסאים ולתואר ראשון בתחום הבטיחות.  •

 נקבע מסלול התואם את ההמלצות לימי הכשרה, העשוי לשפר את מקצוענות הממונה.  •

                        מעמד ומיקום הממונה במבנה הארגוני עדין נשאר חופשי על פי החלטת הנהלת הארגון.  •

                      מעמד ומיקומו במדרג הניהולית תלוי גם בכישוריו של הממונה ולא רק בתחום הבטיחות, 

 גודל הארגון וגם אם בארגון יש פונקציה של מנהל בטיחות. 

כל בממונה עצמו, בכישוריו המקצוענים, בכושר המנהיגות שלו, בתדמית הממונה בארגון תלויה ראשית  •

 ביכולתו בתקשורת בין אישית ויכולתו להרשים ולהניע עובדים מתחתיו.

 הוצגו מסמכים המעידים להתייחסות לממונה על הבטיחות כמקצוע ולא רק תפקיד.  •

                , מה שנקבע לא מתאים היקף העסקתם של ממוני בטיחותנקבע בהוראות מפע"ר מפתח חדש ל •

 הלוקח בחשבון את גודל הארגון, הסיכונים הקיימים והאם קיימת מערכת ניהול בטיחות.

                                                                  בתחום הביטוח ואחריות מקצועית לא חלו שיפורים כל שהם.  •

 אלא ההפך המצב רק מחמיר לאור ריבוי התאונות והתביעות הן אזרחיות והן פליליות גם נגד הממונים.

, אשר הצביע על עיכוב בישום ההמלצות מחד גיסא וריבוי התאונות  בענף  2016 -מ דוח מבקר המדינה 

                                                                              הבניה מאידך גיסא, הביאו לזירוז יישום חלק מההמלצות. 

 נכון להיום חלקם הושמו כגון המלצות העוגן הכלכלי וחלקם יישומם עדין מדשדש.

הביקורת של  בטיחותם ובריאותם של העובדים -, במשרד הכלכלה והתעשיה 2016דוח מבקר המדינה 

                             ח אדם.                                                             "ם המלצות דוהמבקר עסקה בבחינת יישו

                                                                                      שיפור מצב עגום זה מחייב שידוד מערכות כולל. 

ש את טיפולו ביישום ההמלצות של ועדת אדם, ובעיקר לקדם ללא כל דיחוי על משרד הכלכלה להחי
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החלטת ממשלה שתאפשר לשפר מהיסוד את אופן הטיפול של המדינה בתחום הבטיחות בעבודה 

 והבריאות התעסוקתית".

                                                                                                                                                חולשות:

                                                                                     מסקנות ועדות ודוח מבקר המדינה מיושמים בעצלתיים.

לא קיימות הכשרות ענפיות לכל התחומים המפורטים תוספת שלישית בתקנות הפיקוח על העבודה 

 ממונה על הבטיחות. 

                                                                                                                                                   חוזקות:

 ",מקצוע" - ממונה הבטיחות   כתפקיד ח אדם יש הכרזה של נציג בכיר ברשות התעסוקה על "דוב

בחלק מהענפים ישנה דרישה להכשרה ענפית )על פי תוספת שלישית בתקנות הפיקוח על העבודה 

 )ממונה על הבטיחות(( ולניסיון של שנתיים בתחום.

                                                                                                                                ביטוח אחריות מקצועית
חקיקה הקיימת הוא חשוף ל על הממונה, בהתאם לאור התפקידים הרבים והאחריות הרבה המוטלת 

               האזרחי לתביעות נזקין בעלות היקף כספי עצום.לתביעות הן על פי הדין הפלילי והן על פי הדין 

התובעים וחברות הביטוח מנסות להכניס יותר ויותר גורמים למעגל האחריות על מנת להגדיל את 

                                                                                                                      הסכומים המתקבלים. 

                                 בשנים האחרונות מספר התלונות גדלות וגם מספר הממונים המוצאים עצמם נתבעים גדל. 

הארגון עשה ועושה , מהמוסד לביטוח לאומיגם בשנים האחרונות ממונים נחשפו  לתביעות שיבוב 

 עליהום. -מאמצים לבלום את סחף ה 

יחידת  -לחקירת תאונות עבודה  433חרונות, עם תחילת העבודה של היחדה החדשה בלהב בשנתיים הא

 פלס, ממונים מוצאים עצמם במעצר ובחקירות משטרתיות, ללא תלות באחריות או אשמה בתאונה. 

 הצורך של הממונה להתגונן, לאור שכר הסנגורים, עולה הון תועפות. 

נן מעוניינות לבטח את הממונים ו/או דורשות פרמיות ודמי לאור הריבוי בתביעות חברות הביטוח אי

 השתתפות עצמית גבוהים מאוד.

                  מצב שוק הביטוח גורם לכך שלא מעטים מהממונים חשופים, וכאשר מוגשת תביעה נגדם, 

                                                                                                                          הם עלולים להתמוטט כלכלית. 

דבר המביא לא פעם מהמונים לדרוש דרישות מיותרות, דרישות לא מקצועיות, שעיקר תפקידם "לכסות" 

                                                                                                                                 אותם במקרה של תאונה.

בעיית ביטוח, מאסרים וחקירות משטרתיות, פוגע במוטיבציה של  –המצב זה שהתגבר בשנים האחרונות 

 עובדים, צעירים ומבוגרים, לבחור במקצוע ממונה על הבטיחות. 

                                                                       פניות למפקח על הביטוח במשרד האוצר לא עזרו לשיפור המצב. 

שוק הביטוח הוא שוק פרוע ושוק חופשי, שאינו מאפשר לכפות ביטוחים לאוכלוסיות מיוחדות כגון ממונים 

 על הבטיחות אם לא כדאי למבטח.

עבור דמי ביטוח סבירים יכול להיות שיהיה ניתן לפתור את הבעיה על ידי ביטוח סטנדרטי לכל הממונים 

במסגרת גוף ממשלתי, או אם יחייבו את הממונים בביטוח, מחד גיסא וביצוע מכרזים לביטוח קבוצתי של 

 כל הממונים מאידך גיסא.

                                                                                                                                            חולשות:

בעיה חריפה שאינה ניתנת לפתרון בחקיקה  -בעיית חוסר ביטוח ו/או ביטוח בעלויות גבוהות מאוד 

              לו הממונה יוגדר כעובד מדינה )ציבור(  ,א ניתנת לפתרוןיההקיימת, הפוגעת קשה בציבור הממונים. 

 .בכל מקום עבודה, ולכן יזכה להגנה מלאה
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            משטריות השונות בתכלית מחקירות הסיבות לתאונות הנהוגות  קירותחבדרשת הכשרה להתנהגות נ

 על ידי הממונה במסגרת תפקידו.

                                                                                                                                                      חוזקות:

 אין

                                                                                                                                              :  סיכום

בשנה הקרובה תרכז ותטפל בהם תנושאים בהן  ,הנהלת הארגון לבחור מבין החולשות והחוזקותעל 

                                                                                      חברי הארגון,  -לרווחת בעלי העניין הפנימיים 

                                                                                                  בעלי עניין חיצוניים. -לשיפור הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית של העובדים בישראל תביא ו

                                                                                    תייחס לחולשות כהזדמנויות לשיפור.ארגון הממונים י

                                        "עצומה" - ה והכלי האפשרי, התומך להשגת המטרה הוא ארגז הכלים וב

 בהדגשה לשינוי תקנות הממונים הבאים להאדיר את מעמדו ולהגן עליו במסגרת חקיקה. 

                                 מקבלי ההחלטות.                                                                                                                בדרך אלנציגי הארגון ייצגו את מרבית ממוני הבטיחות 

ולהצביע בעד העצומה.                                                      על כל ממונה חלה החובה המוסרית להיכנס לאתר הארגון

 .נאחל לכולנו בשורות טובות

 ארגון הממונים, כי אין מקום אחר.

                                                                                                                                 יח.לבעזרת השם נעשה ונצ

 

                                    .                                                                                                                            יעקב עזראהמחבר:                                                 

               ארגון הממונים על הבטיחות                                                                                                     יו"ר .                                                                                          

  והבריאות התעסוקתית בישראל.                                                                                   .                  

                                                       

 

                           תודה מיוחדת למאיר סאיג יו"ר פורום ממוני בטיחות ברשויות.

                                                                                                                             16.08.2021  

 


