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 י"ב טבת תשע"ד                                         
                   15/12/2013  

 439095 :מספר מסמך                  
 

 
 לכבוד

 מפעאזים
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 
 

 שלום רב,    
 
 

הוראה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות  :הנדון
 כפיפותם ותפקידיהם - המקומיות

        
( לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על 0)א()0-( ו5)א()0(, 3)א()6 (,9)א()6)סימוכין: תקנות 

 (1333 –הבטיחות(, התשנ"ו 
 

להתנגד למינויו של ממונה על הבטיחות או אף לפסול כידוע לכם, התקנות שבסימוכין מאפשרות לכם 
אירגוני של האירגון בו הוא פועל, או שתפקידים אחרים את מינויו, באם מעמדו וכפיפותו במערך ה

 את תפקידו כממונה כנדרש בתקנות. לו לבצע מאפשריםלא עליו,   מוטלים ש

 

באחריות רבה ומגוונת על פני שטח מאחר והממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות נושאים 
 מוניציפאלי גדול, יש לנהוג בהתאם למפורט להלן:

 

 כפיפות הממונה על הבטיחות ברשות המקומית .1

רשות המקומית יהיה בכפיפות ישירה כל אופן העסקתו של הממונה על הבטיחות בהמטרה היא כי 
 למעביד, קרי ראש העיר או מנכ"ל העירייה. 

 לפיכך, 

ינוי חדש של  ממונה על הבטיחות בכפיפות לבעל תפקיד אחר ברשות לא יאושר מ .א
המקומית זולת המעביד, אלא אם כן אישר זאת בכתב מפקח עבודה אזורי ולאחר שנועץ 

 עם הממונה על הבטיחות ברשות המקומית.

לגבי מינויים קיימים שכבר אושרו, יש לבצע בדיקה מול הממונים על הבטיחות  .ב
 ., יש לדרוש תיקוןמתקשה לבצע תפקידו עקב כפיפותו באירגון ובמקרים בהם הממונה

 

 תפקידיו של הממונה על הבטיחות ברשות המקומית .2

תחומי העיסוק שלהלן, אינם כלולים במסגרת תפקידו של הממונה על הבטיחות כפי שהוגדרו 
המקומית, בתקנות. לפיכך, עיסוק בתחומים שלהלן מעבר לתפקידיו של הממונה על הבטיחות ברשות 

כמו גם עיסוקים אחרים, טעון אישור מפקח עבודה אזורי, לאחר שנועץ עם הממונה על הבטיחות 
 ברשות המקומית:

 בטיחות מוסדות חינוך. .א

 בטיחות באירועים המוניים. .ב

 בטיחות בתיאטראות והיכלי תרבות. .ג

 בטיחות באולמות ספורט. .ד

 בטיחות בדרכים ובתעבורה. .ה
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 בטיחות מתקני משחקים. .ו

 אש. כיבוי .ז

 

 ב כ ב ו ד    ר ב

 

 ורדה אדוארדס

 מפקחת עבודה ראשית בפועל

 וראש מינהל הבטיחות

 

  
      
 

 העתקים
 נשלח ב: דוא"ל  , .  yehudaa@barzi.health.gov.il מר יהודה )אודי( אבי צור , כתובת:  דוא"ל

     נשלח ב: דוא"ל  , .  meirsa@ptikva.org.il מר מאיר סאיג , כתובת:  דוא"ל


