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 בס"ד

                                                                                                                                  14/10/2021 

                                                מודים.                                                                                                                       ע 3                                                                                                                       לכבוד   

                                                                                הגב' אורנה ברביבאי.                                                                 

         שרת הכלכלה.                                                                                                                   

                                                                                                                                              מדינת ישראל.

sar@economy.gov.il                                                                                                                           

                                                                                                                             074-7502291טלפון: 

                                                                                                                                074-7502337פקס:  

                                                                                                                     , ירושלים   5כתובת: בנק ישראל 

 א.נ.,

     התנגדות לביצוע רגולציה פוגענית בממוני הבטיחות ללא עמדתם                                                    הנדון: 

 תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודות בנייה ( )

                                                                   על ממונה הבטיחות. ) ר.י.א (דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי להלן 

                  על ידי  בטרם קידומה וטיובה  כפי שחוברההשפעת נטל רגולטורי על ממוני הבטיחות בעבודה 

 וחה. ומשרד העבודה והרשב מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתממר רן כהן 

   נושא פרסם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית את הדו"ח שבנדון 07/10/2019בתאריך  .1

היא שיטת עבודה המנחה תהליכי קבלת החלטות, ומשמשת    (RIA)הערכת השפעות רגולציה

             .ת  להגברת האכיפהכלי עזר בקביעת מדיניות רגולטוריכ
הדו"ח פורסם לבעלי עניין בכתיבתו ולא הובא לידיעת ממוני הבטיחות הרבים בכלל ובפרט  .2

 ולגורמים רבים העוסקים בענף הבנייה.  ת והגהות בישראל לארגון הממונים על הבטיחו
את כלל הממונים  "ח השתתפו ונועצו במקורות מידע ובממוני בטיחות שאינם מייצגים ובהכנת הד .3

 (. 58)עמ' ר.י.א וכלל הדעות שבענף הבנייה ואף אותם יועצים אינם ברשימת התפוצה של דו"ח 
ון הממונים להיוועצות או לשמיעת עמדה ואף לא בעת הכנת הדו"ח, לא הייתה כל פנייה לארג .4

 בפרסומו.
 לא עודכנו על כך. ככל הידוע, חברות בנייה בהן אין ממונה .5
                                                                                                     ,הדו"חות הדו"ח התייחס "לתיקוף"  .6

מבדקים וכו' במתבצעים על ידי הממונה ונמסרים לתופס ולמנהליו לביצוע  ) קרי סקרי סיכונים 

משימות הנוגעות לבטיחות ( כנושא שבאחריות ממונה הבטיחות בעוד שממונה הבטיחות לא 

מפקחים נמצא בכל שעות היום או בכל יום כפי שמנהל עבודה או מנהל הפרויקט, מהנדס ביצוע, 

ידיהם והם אלה הנדרשים "לתקף" את הדו"חות, לבדוק,  הם אלה שמקבלים את הדו"ח ל .ועוד

 לתקן ולאשר ביצוע תיקון הליקויים, המפגעים והסיכונים שהציג ממונה הבטיחות. 
תיקוף דו"חות יחייב הימצאות ונוכחות ממונה בטיחות בכל אתר במשרה מלאה, שכן אתר   .7

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

נהל.  יממוני הבטיחות הם הזרוע המקצועית של משרד העבודה והם חוד החנית בשער של המ .8

 פעילותם מתבצעת ממניעים ושיקולים מקצועיים תחת הסמכה מוגדרת של תפקידים חקוקים. 
כחלופה לאלה המחויבים על פי והרצון להפוך את ממוני הבטיחות כשותפים לאחריות במעשיהם 

 ראה חובתו של מחזיק המקום וכו'.  למלא את חובתם בחוק, חוק

                          מוכח וידוע שבאתרי הבנייה בהם מנהל פרויקט ואחרים  מחויבים באחריות לבטיחות,  .9

הצדקה להטיל עול נוסף על הקיים על כתפיו  הדבר לא מתבצע כיאות בגין שיקולים אחרים אינו 

 הבטיחות.של ממונה  וחייו

תפקידם של מנהלים אלה לבצע את הוראות הממונה ועל הממונה לוודא ביצוע בביקור הבא ולא   .10

 לתקף.
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בעלי התפקידים הם בעלי המשאבים, השולטים וקובעים ולהם היכולת בהכול יכול החל מהיזם   .11

 משנה השלישי והרביעי האחרון. ועד לקבלן ה
לאור המחסור בממוני הבטיחות באתרי בנייה השל חוסר רצונם של ממוני בטיחות להצטרף  .12

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

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

                                                                                     אחזקה או מתקיים אתר בנייה.

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

 בתחום. דו"חות
 וכיצד יבוצע. לא הוגדר מהו " תיקוף " , פרק הזמן לכך,  .14
הדו"ח מתעלם מבעלי תפקידים הנמצאים בכל חברה , אלה בעלי השפעה גדולה על רמת   .15

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

 לוגיסטיקה, שמקבלים החלטות משמעותיות על הקצאת משאבים ואופן ביצוע תהליכים. 
החלופות"  "המצב המוצע" סעיף ז' מציע שממונה בטיחות לא יפיק דו"ח , "ניסוח 27בעמוד  .16

באתר דינאמי , תוך התקופה המחויבת   חדש, בטרם בדק את תיקון הליקויים בדו"ח הקודם.

לדיווח התיקוף, התווספו מספר קומות ומס' ליקויים חדשים אשר לא הופיעו, לא דווחו ולא טופלו. 

                                                                    ."ו"נס לח דם ש חסות תהיה לדו"ח קויכל ההתי

מדוע צריך להמתין לממונה הבטיחות שיוודא?                                                                 

הבטיחות  מדוע שמנהל הפרויקט וכל בעלי התפקידים הכפופים אליו באתר, שקיבלו מאת ממונה

 את הדו"ח, לא ידווחו בכתב ויוודאו שהליקויים טופלו ?!
מוצע ו "הומצא" תפקיד חדש "מנהל אתר" שמוגדר כיום כ"מנהל הפרויקט"   27ה' עמ'   1בסעיף  .17

כמו כן הועלה כי להגדרה זו יש צורך ב"סט דרישות מקצועיות" שלא קיים אצל מנהל הפרויקט.  

                         אחריות על ליקויי בטיחות שנתגלו באתר,  הצעה כזו תתפרש כהתחמקות מלקיחת

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

                                    טרם טיפולו בליקוי בטיחות שמובאים אליו וכוללים הוראות ברורות לביצוע.
המהנדסים באתר יודעים לקרוא את הדו"חות ובמידת הצורך, יתייעצו ויקבלו את כל המידע  .18

                                                                                 מאת ממונה הבטיחות.   יםוההבהרות על הליקוי

לתקף ולדווח למבצע ,. פול בזמן אמתכל שעל מנהל הפרויקט או מי מטעמו לבצע הוא לוודא טי

 הבנייה ולממונה הבטיחות.

מוצע בזאת כי יוגדר שבאחריות מנהל הפרויקט לתקף ולוודא ולדווח לממונים עליו על תיקון  .19

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

 ההתקדמות באתר. 
 על פי פקודת העיריות. אחריותם של העיריותלא הועלתה בדו"ח  .20
                             "  "האחראי לביצוע השלד" המופיעים בהיתרי הבנייה -מוצע כי " אחראי לביקורת ו .21

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

 ר.י.א לתיקון נושא זה.  - ת היש להציג א
לא הוגדרה אחריותם של בעלי הציוד לבניה, לעניין עגורנים, משאבות בטון, מכונות, עגורנים  .22

 מיידים וכד'. 
להלן סיכום המסמך שפורסם באתרי האינטרנט                                                                       .23

                                                                                                                 ציטוט:                   

מתודולוגיה: מדובר בהוספת סנקציה מנהלית לצד הסנקציות הפליליות לגבי הפרה על הוראות  

                 ה במסגרת צו.קיימות במתכונת הקיימת, זאת לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבוד

התהליך הוא בסיסי ומצומצם ואינו עוסק בניתוח העלויות של קביעת  – RIA לפיכך, ככל שנדרש 

הנורמה שכן מדובר בהחלת אמצעי אכיפה נוסף על הנורמות הקיימות מזה זמן, הרי שאין  

 .ההוראות בסנקציות החדשות כדי להטיל עלויות על המפוקחים שממילא היו אמורים לקיים
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:                                                                                                      להלן עמדת ארגון הממונים על הבטיחות  .24

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

                                                                                                     יק המקום. ב. על פי חוק תפקידו יועץ למחז

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

 אחראים. 

  יותם של אחריםעל אחר להקלף את ממונה הבטיחות וקלתמבקש לה כי הוא ועשהופץ מסמך המ

                                                      ולהכביד על עבודתו של ממונה הבטיחות  בניגוד לתקנות.

                                                                                                               ממונה בטיחות: מ  להלן ציטוט

הדו"ח מפספס הזדמנות לממש את הפוטנציאל הגלום בתפקיד הממונה על הבטיחות ומותיר על כנם את 

                                                                                                                                        העיוותים הקיימים: 

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

.                                                                                       הממונה על הבטיחות של דוחות ב. היעדר אפקטיביות

                                                                                 ג. קושי לאכוף את החובה למנות ממונה על הבטיחות.  

להקמה,   לאחריות חייבים לכלול התייחסות תרי בנייהעגורנים: הסדרת מדרג האחריות לבטיחות באד. 

 , ) אין הכשרה למרכיבי עגורן צריח (.בטוח בעגורן, משום שמדובר בגורם סיכון מהותי  תחזוקה, ושימוש 

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

  ,                                                                    וכחות מתמדת יותר של ממונה הבטיחותמדוע לא מחייבים נ

לענף שהוא  אינה תחליף להפיכת ממונה הבטיחות כנאשם הבא וראוי שהמדינה תקצה משאבים ר.י.א -ה

 הענפים המסוכנים בתבל.  10 - מ אחד 

למר רן כהן, בכיר מינהל   13.04.2020זו שנשלחה בתאריך גילוי נאות: מסמך התגובה לפנייתנו 

 הבטיחות בעניין זה מיאנה להגיע, על כן, הננו לבקש את התערבות המשרד האחראי על שליחותנו. 

                                                                                                                                                  העתקים:

                      סגן שרת הכלכלה.                                                                                                               -מר יאיר גולן 

 ראש מינהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי.  – מר חזי שוורצמן 

 בכבוד רב,                                                                           

                                                                על הבטיחות והנהלתו .                      יו"ר ארגון הממונים                                                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                                                                                      הארגון הרשמי והיציג במדינת ישראל.  , הינו ארגון הממונים על הבטיחות וגיהות בישראל

                                                                                             של שר העבודה והשיכון לשעבר גיורא יוספטל ז"ל. ביוזמתו  1965נוסד בשנת 

 מרכז - צפון מרכז סניף.   רחובות 2 הכישור רחוב  -  והמכללה הלשכה, ראשיים משרדים: הארגון מרכז

                                                  8599303-8-153'  פקס              8599301/2-08 : טל  .       נתניה הכדורגל אצטדיון,  הישראלי הבנייה

                                                                                                                  4933111-052:  נייד      5894333-052:  נייד          4172333-052:  נייד             6181606-052  : נייד

                                                                                                                                                                                                     memunim@netvision.net.il   ל"דוא                  -              http://www.memunim.org.il/   אתר
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