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                                                                        .עידן רולח"כ  אורלי פרומן, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ 

                                                                                               מנהלת הוועדה: ענת כהן שמואל

                                                                                                         .ירושלים - כנסת ישראל

              02-6408315פקס:   02-6408069, 02-6408068, 02-6408067מספרי טלפון: דוא"ל  

      vrevacha@knesset.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 .ג.א.נ

 

 2118על פי החלטת ממשלה    R.I.Aהתנגדות להליך  : הנדון      

      משרד העבודה באמצעות דו"ח השפעת נטל רגולטורי מקדם חקיקה שתשנה את מעמדם החוקי  .א

 .) פלילי ( של ממוני הבטיחות בעבודה

                                 ארגון הממונים שהינו הגוף המייצג את מרבית ממוני הבטיחות במדינת ישראל,  .ב

 .13.04.2020הביע את התנגדותו במכתב שנשלח 
 .למכתב זה לא התקבלה כל תגובה .ג

קרי ארגון , שיח עם בעלי עניין הובא לידיעתנו כי טיוטת הצעת חוק הוכנה וקודמה ללא קיום .ד

                 החלטת הממשלה על פי או כפי שמתבקש ונדרש  הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

 . 2118מס' 

 . הערכת התועלת הצפויה מהרגולציה נמוכה בהרבה מהנזקים שתגרום לעוסקים במקצוע .ה

 ת הרגולציה.אשר את המלצות דו"ח נטל השפעוועדת העבודה והרווחה מתכבדת לא ל .ו

 

 .מצ"ב נימוקי הפנייה .ז

 ,בכבוד רב                                                                                       

 ארגון הממונים על הבטיחות                                                                                           

 .) בית גישות ( 2רחוב הכישור                                                                                            

 ת.רחובו                                                                                                       
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 בס"ד

                                                                                                                           13.04.2020 

                                                                                                                                     לכבוד                                                                                                                        

             מר רן כהן מנהל                                                                                                               

                                                                                                                                      מנהל תחום בכיר,            

        מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית                                                                                          

               במשרד העבודה והרווחה.                                                                                                        

                                                                                                                      074 – 7696187טל:  

 Ran.Cohen@economy.gov.ilדוא"ל: 

 א.נ.,

    הנדון:   התנגדות לביצוע רגולציה פוגענית בממוני הבטיחות                                                      .         

                                                                            ללא שמיעת עמדת ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.             

      תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודות בנייה (                                                                                        

,                                                                1965 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל קיים משנת

נבחרי הנהלת הארגון היציב, היציג והמוכר ביותר לשלטונות, למעסיקים ולעובדים, עושים את 

                                         מלאכתם בהתנדבות מלאה.                                                                                  

נציגי הארגון השתתפו ומשתתפים בוועדות ציבוריות רבות וכמו גם בוועדות הסמכת ממוני 

    בטיחות יחד עם בוחנים ממינהל הבטיחות ומשקיפים מטעם המכללות.                                                                   

ה כי מכין הרגולציה יפנה בראש ובראשונה להנהלת ארגון הממונים ויבקש לשמוע ולקבל את ראוי הי

 עמדתם ברעיון.

אין חולק כי ביוזם והמוציא לפועל פועל מתוך שיקולים טהורים של מניעה ובלימת תאונות עבודה                         

                       -אינם הכתובת למונח גם אם חיי אדם הם עניין לציבור הרי שאנו כשליחים חיים 

                 " ייקוב הדין את ההר "                                                                                                        

ייה הכנת התכנית והגשתה למומחים השונים לא נעשה בדרך מקובלת  מעצם ההתעלמות בפנ

       לארגון המייצג את רוב אוכלוסיית הממונים במדינת ישראל,                                                                         

       לא יעלה על הדעת שרגולציה תתבצע באופן לא דמוקרטי ולא שקוף ותתעלם מארגון הממונים.                                         

ארגון הממונים מתנגד באופן נחרץ לאלה המנסים לרמוז בכוונה לחייבם בהגברת האחריות עליהם,              

 וכך לפגוע בשליחותם של שליחי המדינה.  
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                   להלן דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי על ממונה הבטיחות. ) ר.י.א (                                               

השפעת נטל רגולטורי על ממוני הבטיחות בעבודה בטרם קידום רגולציה חדשה שנכתב על 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית   -מנהל תחום בכיר בטיחות   -ידך,   מר רן כהן 

 שבמשרד העבודה והרווחה.

קתית את הדו"ח שבנדון              פורסם ע"י  מנהל הבטיחות והבריאות התעסו 07/010/2019בתאריך  .1

 ) להלן הדו"ח(. 

הדו"ח פורסם לבעלי עניין בכתיבתו ולא הובא לידיעת ממוני הבטיחות הרבים בכלל ובפרט  .2

 לארגון הממונים על הבטיחות והבריאות בישראל ולגורמים רבים העוסקים בענף הבנייה.

ני בטיחות שאינם מייצגים את כלל בהכנת הדו"ח השתתפו ונועצו במקורות מידע ובממו .3

הממונים וכלל הדעות שבענף הבנייה ואף אותם יועצים אינם ברשימת התפוצה של הדו"ח )ראה 

 (.58עמ' 

בעת הכנת הדו"ח, לא הייתה כל פנייה לארגון הממונים להיוועצות או לשמיעת עמדה ואף לא  .4

 בפרסומו.

 לא עודכנו.חברות בנייה שונות בהן אין  צורך בממונה  .5

הדו"ח התייחס "לתיקוף"  הדו"חות  קרי סקרי סיכונים/ מבדקים וכו' המתבצעים על ידי  .6

הממונה ונמסרים לתופס ולמנהליו לביצוע משימות הנוגעות לבטיחות.                                         

דה שממונה הדו"ח דורש מממונה הבטיחות לבצע משימה בלתי אפשרית וזאת לאור העוב

דה או מנהל הפרויקט, מהנדס הבטיחות לא נמצא בכל שעות היום או בכל יום, כפי שמנהל עבו

תפקידיו מדגיש "שמירה על סביבת עבודה בטוחה באתר הבניה" (.                  12מתוך   9) שסעיף ביצוע

                                                                         כמו גם מפקחים ועוד.                                                 

הם אלה שמקבלים את הדו"ח לידיהם והם אלה הנדרשים "לתקף" את הדו"חות, לבדוק, לתקן 

 ולאשר ביצוע תיקון הליקויים, המפגעים והסיכונים שהציג ממונה הבטיחות. 

ממונה בטיחות בכל אתר במשרה מלאה,                                  תיקוף דו"חות יחייב הימצאות ונוכחות .7

 שכן אתר הבנייה הא דינאמי ובכל רגע נתון, יכולה להיווצר תקלה או ליקוי או מפגע מזדמן.

ממוני הבטיחות הם זרוע  מקצועית של משרד העבודה, הם שליחי המינהל, חוד החנית בחזית  .8

עילותם מתבצעת ממניעים ושיקולים מקצועיים תחת הסמכה המלחמה בתאונות עבודה,  פ

 מוגדרת של תפקידים חקוקים.

הרצון להפוך את ממוני הבטיחות לשותפים באחריות מעשיהם של אחרים וכתחליף  לאלה        

 המחויבים על פי חוק למלא את חובתם בחוק, כפי שהמחוקק קבע, אינו מתקבל על הדעת.

בנייה מנהל הפרויקט ואחרים,  מחויבים באחריות לבטיחות,                          מוכח וידוע שבאתרי ה .9

זה שהדבר לא מתבצע כיאות בגין שיקולים אחרים, אינו הסיבה שרמת הבטיחות באתר תוטל 

 כולה גבוה על כתפיו של ממונה הבטיחות.

ולדווח על הטיפול תפקידם של מנהלים אלה לבצע את הוראות הממונה, לתקף את הדוחות  .10

 לממונה הבטיחות ולא לחכות לבדיקת הממונה .

כול יכול החל מהיזם , השולטים וקובעים ולהם היכולת בבעלי התפקידים הם בעלי המשאבים .11

 ועד לקבלן המשנה השלישי והרביעי האחרון.
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ף למעגל לאור המחסור בממוני הבטיחות באתרי בנייה וחוסר רצונם של ממוני בטיחות להצטר .12

המסוכן  הזה, אין סיבה להעמיס על גבם של הממונים הקיימים בבנייה, עוד אחריות שתביא 

 לקריסתם. 

ר.י. א  לא התייחס למעמד ממונה הבטיחות במפעל שבו מתבצעות פעולות בנייה,  -הדו"ח ה  .13

                                    אחזקה או מתקיים אתר בנייה.                                                

ממונה הבטיחות המפעליים לא הוכשרו לענף הבנייה והם אינם מיומנים להפיק מסמך שיתקף 

 דו"חות בתחום.

 לא הוגדר מהו " תיקוף " , פרק הזמן לכך, וכיצד יבוצע. .14

קום מבנה מצורף במסמך מבנה האחריות הקיים בפועל ואשר נכון שיתקיים גם בהמשך, במ .15

 בדו"ח ה ר.י.א. 1האחריות בנספח 

הדו"ח מתעלם מבעלי תפקידים הנמצאים בכל חברה , אלה בעלי השפעה גדולה על רמת  .16

הבטיחות באתרי בנייה כגון: מנהל אזור, מהנדסים ראשיים, סמנכ"לים, מנהלי רכש, מנהלי 

יצוע תהליכים לוגיסטיקה, שמקבלים החלטות משמעותיות על הקצאת משאבים ואופן ב

 ומקבלים את דוחות ממונה הבטיחות ואת הייעוץ המקצועי בבטיחות ממנו.

 

, "ניסוח החלופות"  "המצב המוצע" סעיף ז' מציע שממונה בטיחות לא יפיק דו"ח 27בעמוד  .17

                        חדש, בטרם יבדוק את תיקון הליקויים בדו"ח הקודם.                                                

באתר דינאמי, תוך התקופה המחויבת לדיווח התיקוף, יכול להיות שהתווספו מספר קומות ומס' 

                               ליקויים חדשים אשר לא הופיעו, לא דווחו ולא טופלו, כיצד ניתן יהיה לשלוט על כך ?                                                

                  כל ההתייחסות תהיה לדו"ח קודם ש "נס ליחו"  ו/או טופלעל ידי בעלי התפקידים באתר                                                 

מדוע צריך להמתין לממונה הבטיחות שיוודא?                                                                

ע שמנהל הפרויקט וכל בעלי התפקידים הכפופים אליו באתר, שקיבלו מאת ממונה מדו

 הבטיחות את הדו"ח, לא ידווחו בכתב ויוודאו שהליקויים טופלו ?!   זו הדרך הנכונה. 

מוצע ו "הומצא" תפקיד חדש  "מנהל אתר" שמוגדר כיום  כ"מנהל  27ה' עמ'  1בסעיף  .18

                                                                                                        הפרויקט" .                  

להגדרה זו יש  נדרש "סט דרישות מקצועיות" שלא קיים אצל מנהל הפרויקט.                                   

חות שנתגלו באתר                         הצעה כזו תתפרש כהתחמקות מלקיחת אחריות על ליקויי בטי

בתואנה שלמנהל הפרויקט אין ידע כביכול וכישורי בטיחות וכי  הוא נדרש להיות מוכשר,                         

 טרם טיפולו בליקוי בטיחות שמובאים אליו וכוללים הוראות ברורות לביצוע. 

מידת הצורך, יתייעצו ויקבלו את כל המידע המהנדסים באתר יודעים לקרוא את הדו"חות וב .19

וההבהרות על הליקוי מאת ממונה הבטיחות.                                                                                  

כל שעל מנהל הפרויקט או מי מטעמו לבצע הוא לוודא טיפול בזמן אמת,.                               

 ולדווח למבצע הבנייה ולממונה הבטיחות. לתקף

מוצע בזאת כי יוגדר שבאחריות מנהל הפרויקט לתקף ולוודא ולדווח לממונים עליו על תיקון  .20

הליקויים, ולא ימתין לממונה הבטיחות למבדק נוסף בזמן לא מוגדר וארוך יחסית לקצב 

 ההתקדמות באתר.

 ל פי פקודת העיריות.לא הועלתה בדו"ח אחריותם של העיריות ע .21

מוצע כי " אחראי לביקורת וה " האחראי לביצוע השלד " המופיעים בהיתרי הבנייה " יוגדרו  .22

כאחראים על הבטיחות באתר ועל שלום הציבור בחלקים הגובלים של האתר.                                   

 יש להציג את ה ר.י.א לתיקון נושא זה.
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ריותם של בעלי הציוד לבניה, לעניין עגורנים, משאבות בטון, מכונות, עגורנים לא הוגדרה אח .23

 מיידים וכד'.

      עמדת ארגון הממונים על הבטיחות:                                                                                               

הפיקוח על העבודה.                                                                    א. ממוני הבטיחות פועלים מתוקף חוק ארגון 

              ב. על פי חוק תפקידו יועץ למחזיק המקום.                                                                                       

ו"ח מגמתי ואינו נוגע בבעיות הבטיחות כי אם בחיפוש ג. מהות המסמך הוא למעשה לומר שהד

 אחראים.

מהמסמך שהופץ  עולה כי הוא מבקש לתקף את ממונה הבטיחות ולהקל על אחריותם של אחרים וכך 

 להכביד על עבודתו של ממונה הבטיחות.

הדו"ח מפספס ומחמיץ את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל הגלום בתפקיד הממונה על הבטיחות 

      מותיר על כנם את העיוותים הקיימים:                                                                                            ו

א. היעדר קשר בין מסוכנות אתר הבנייה לבין חובת מינוי ממונה על הבטיחות ותדירות ביקוריו 

                                                                                                                        באתר.             

        ב. היעדר אפקטיביות של דוחות הממונה על הבטיחות:                                                                               

נות ממונה על הבטיחות.                                                                              ג. קושי לאכוף את החובה למ

ד. עגורנים: הסדרת מדרג האחריות לבטיחות באתרי בנייה חייבים לכלול התייחסות לאחריות 

 להקמה, תחזוקה, ושימוש בטוח בעגורן, משום שמדובר בגורם סיכון מהותי.

חוק בוועדת העבודה שיש בה ניסיון לקבוע חלוקת אחריות לכל בעלי התפקידים באתר הגשת הצעת 

ובשאלה מדוע לא מחייבים נוכחות מתמדת יותר של ממונה הבטיחות אינה תחליף להפיכת 

 ממונה הבטיחות לחשוד, למורשע או לנאשם הבא. 

לזו של ממונה הבטיחות  ראוי שהעוסקים בעבודות בנייה ואחרות, יחויבו בהכשרת בטיחות מקבילה

                                                                   וכך נצליח לשדרג בטיחות ומאזן הכוחות  הפועלים  כולנו נצליח במשימה.                                                            

 הענפים המסוכנים בתבל. 10 -ראוי שהמדינה תקצה משאבים לענף שהוא אחד מ

                          העתקים:                                                                                                                      

                                               ראש מינהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי.                             –מר חזי שוורצמן 

 Yafit.Ohana@economy.gov.iדוא"ל : 

 בכבוד רב,                                                                         

 הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות.                                                                                          

 הנציגות הרשמית  במדינת ישראל.                                                                                           

 , רחובות. 2ישור רחוב הכ                                                                                           

                                                                                           memunim@netvision.net.il 

 08-8599301טל:                                                                                            

 

 

 

 

 


