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 בס"ד          

                                                                                                                                                       31.10.2021  

   םעמודי 7                                                                                                                                            

                                                פרוטוקולים של וועדות בטיחות ההיבטים המשפטיים בסוגיית 

  .ביום פקודה ,והשפעתם על ממונה הבטיחות

 .הבטיחות עדתשל ממונה הבטיחות בוו ו החוקימעמדו ומהות .א

  הפיקוח על העבודה,                   ת עבודה בהתאם לדרישות חוק ארגוןעל הבטיחות מועסקים על ידי מקומוממוני

    1996ולתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(  התשנ"ז  

                                                          

 בעבודה. בטיחותהממונה  ו של תקנות וועדת הבטיחות קדמו למינוי                                                                                  

 1960-תשכ"אשנת מ )ועדות בטיחות ונאמני בטיחות( 1954, תשי"ד דהתקנות ארגון הפיקוח על העבו

                                    1954-ה, תשי"דעל העבודלחוק ארגון הפיקוח  43-ו 20, 11לפי סעיפים  ף סמכותתוקמ

 

                                                                               .ת להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנהעל ועדת הבטיחו בהתאם לתקנה 

                                                                                                                       לא התכנסה הועדה כאמור, 

   עד כאן.  "הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום אותה יכנס"

                                                              

                                                                                                    :את האחראים על בטיחות העובדים תפקידיו הנוספים של הממונה להנחות .ב

           יושגו.                                                           מטרות ויעדי הבטיחות כך ש לעדכן את חברי וועדת בטיחותו א. לייעץ

                                                                                                                               לישיבות וועדת בטיחות.  הממונה מוזמן מהסיבות בגינם .   אלה 

                                                                                                                                  הקודמת. בטיחות יסקור את מצב הבטיחות מישיבתהב. ממונה ה

                                                                                                          נה הבטיחות אין זכות הצבעה.  ולממ. ג

                                                                                                     הממונה רשאי להזמין יועצים ומומחים מקצועיים.. ד

                                       ו. הממונה אינו מחליף יו"ר ולא  ממלא מקום של חבר וועדה שנעדר ואף לא צופה,                      

 לא כונסה.ו במידהכאמור יכנס את הוועדה 

 : נושאי משרות ותפקידג. 

החוק מפרט מספר נושאי משרות כמו דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנהל  .1

                     ועוד.                                                                                                                        

 הגדרה הרבה יותר רחבה לנושאי משרה היא כוללת גם תפקידים יותר זוטרים כגון:  בפקודת הבטיחות, ישנה

 כל מנהל ופקיד אחראי.

בכל מצב שבו מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה חשופים נושאי המשרה לתביעה פלילית מעצם היותם . 2

שלוחית", התביעה הפלילית אחראיים על הפעילות הספציפית ועל העובדים. אחריות זו בחוק נקראת "אחריות 

נגד נושא המשרה לא באה עקב כך שהוא אישית עבר על החוק, אלא עקב כך שהוא "שלח" )היה אחראי(, עובד 

                                                           לבצע עבודה בניגוד לדרישות החוק, ומכאן גם ההגדרה "אחריות שלוחית".

שזה מאוד הגיוני ובלתי נמנע, מצער לדעת שהגברים והנשים שתפקידם הוא להגן על  אכיפת החוק למרות

 הציבור עוסקים בעבודה כ"כ מסוכנת.

, או שאולי לא גד חבר וועד בטיחות או יושב ראשהככל הידוע לי עוד לא נתקלתי ולא הצליח למצוא תביעה נ. 3

 ?מצאתי 
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חוק, אתה בהחלט בסיכון גבוה יותר  ופורעמפר או  ן בטיחות, דה שלך באה במגע ישיר עם עברייכאשר העבו. 4

 , למה ? כי הנשק החוקי שברשותך הוא כמעט ללא תחמושת.אחרמאשר במקום עבודה 

אינו הוא הוא אינו בעל זכות הצבעה, נוכחותו של ממונה הבטיחות חיונית בכל ישיבה של ועדת הבטיחות, אך . 5

.                                                                           של יושב ראש הוועדה ואינו מחליטתפקיד ממלא מקום ממלא 

          לצד זה, תפקידו להנחות, לעדכן ולייעץ לחברי ועדת הבטיחות, להשגת יעדי הבטיחות ומטרותיה בארגון.    

ממונה הבטיחות, מוזמן קבוע לכל ישיבה של ועדת הבטיחות, כאמור לממונה הבטיחות אין זכות הצבעה.   . 6

הממונה רשאי להזמין יועצים מקצועיים, בהתאם לצורך הממונה רשאי להזמין לוועדה יועצים מקצועיים לפי 

 הצורך.

                                                                                                                                               פשרות ונורמותד. 

אזי  אילוצי המחר  ,האילוצים בשטח מביאים לפשרות, אולם כאשר הפשרה של היום הופכת לנורמה של מחר

 חדשות  וכך הרמה הולכת ויורדת.מביאים לפשרות ונורמות 

 

  שאלת מעמדו של יועץ ה.

                               בתי המשפט נדרשו לאורך השנים לשאלת היקפה של חובת ההתייעצות ואופן קיומה.                            .1

                               חשיבותה של ההתייעצות נעוצה בכך שהיא מאפשרת קבלת מידע של גורמים מקצועיים,  .2

מנקודת מבט שונה משל בעל הסמכות לקבל את ההחלטה, ולכן היא משפרת את הליך קבלת  נתהנית

                                                                                                                                                 ההחלטות. 

                 .השפעהעליה יש שהחלטה  שלבלעיתים, הגורם עמו הרשות מחויבת להתייעץ מייצג ציבור מסוים 

על ידי  שר העבודה בעניין הכנת קובע כי תקנות שהותקנו  1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד .3

     :                                                                                                             כנית בטיחות טעונות התייעצות עםת

                                                                          "ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה" 

 " ארגון מעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר ".   ועם  

למשל, קובע חוק בתי המשפט כי נשיא בית המשפט  כך, טלת מכוח חוקבדרך כלל, חובת ההתייעצות מו .4

 עדת אתיקה לאחר התייעצות עם שר המשפטים. והעליון ימנה ו

עדת הפנים ויחות יותקנו בהתייעצות עם וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים קובע כי תקנות בעניין סדרני בט .5

 והגנת הסביבה של הכנסת.

ת בטיחות או ועדלעיתים מוטלת החובה מכוחם של מקורות אחרים, במבחן ההתנהגויות ראוי תמיד לייעץ לו .6

במקומות בהם יועץ הבטיחות מוצא לנכון וראוי שיעשה זאת מכוח ומתוקף סמכותו ותפקידו  וזאת  לארגון

 יחות וחלילה לא יתעלם.   כממונה על בט
 

                                                                                                                                                                  התנהגות וצדק ו. 

"                                                  בשב ואל תעשה" יש התנהגות שאינה מעשה ואף אינה מחדל, אולם מתבטאת 

 ) חיים הכהן ז"ל, שופט בית המשפט העליון בעבר (.
                                                                                . וא נדבך ויסוד מהותי ברצף קיומנוצדק לכאורה הא. 

צדק לכאורה חושף את הפער הבלתי נתפס בין המציאות בשטח לבין זו המתוארת באלפי החלטות בהן ב. 

          כותבים השופטים על ניקיון כפיים ומיצוי ההליכים.                                                                               

התקצוב שותפים להובלת תהליכי השליטה עלינו.                                       כל מנגנוני הממשל, המשפט, התכנון וג. 

צדק לכאורה מתמקד בתפקיד שממלאת קבוצה אחת מצומצמת בהיקפה, אך מרחיקת לכת בכוחה ד. 

מאותם אנשים  שקיבלו פיסת סמכות ומסעפים אותה על פי רוחם  ולא תמיד על פי הצדק, אלא על פי משבי 

 של דעת הקהל, העיתונות ואנשי שלומנו. הרוח
 בתי המשפט נדרשו לאורך השנים לשאלת היקפה של חובת ההתייעצות ואופן קיומה.ה. 

                                                            משפט מנהלי אינו מאפשר לתובע לקבל פיצוי כספי על עוול שנגרם לו. ו. 

כמו כן, פרק הזמן בו ניתן לפעול במסגרת הליך מנהלי מוגבל, שכן , ה או פתרוןההליך נועד לספק תגוב

                                                                                                   שיהוי יכול להוביל לביטול ההליך ופסילתו.

ו היא מתייעצת בלב פתוח ובנפש קולטת,                           על הרשות הציבורית לשקול את עמדתו של הגוף עמז. 

                             אך אין פירושו של דבר שהיא רשאית להתפרק משיקול דעתה.                                          

 .על הרשות לבחון בעצמה את העצה שניתנה לה, ואל לה לקבלה באופן אוטומטי
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בית המשפט לנושא האחריות של נושאי משרה מצד ההנהלה בוועדת בטיחות מפעלית/ארגונית  התייחסותז. 

                                                                                                                                                      ומוסדית.

בית הדין האזורי לעבודה ביושבו בדיון בעניין תביעה שהוגשה נגד מאן דהוא, כאשר עלה נושא אחריותם של . 1

בבית המשפט שיושב ראש וועדת בטיחות של הדירקטוריון גורמי וועדת בטיחות דירקטוריון, התובע הוכיח 

בהיותו גם עו"ד במקצועו, לא ידע כלל מהי וועדת בטיחות, סמכויותיה, חובותיה ובראש וראשונה, תפקידם של 

                                                                                                   חברי וועדת בטיחות.

 בית המשפט התייחס כלאחר יד, לכאורה כנורמה מקובלת שאין מטילים אחריות על וועדת בטיחות.. 2

כלל ממוני הבטיחות לרתום את חברי וועדת בטייחות לכל נושאי האחריות באמצעות העלאת נושאי . נדרש מ3

 הבטיחות הסיכונים, המפגעים המניעה והבלימה.

 ולוודא  מפקח עבודהלבדוא"ל שליחת הפרוטוקול להשתתף בכל הוועדות ולוודא אני ממליץ לממונה בטיחות . 4

 במקום העבודה. לבקש את התייחסותו במידה וקיימות חריגות לא מקובלותאף הפרוטוקול וקבלת 

                                                                מה שנאמר ושנכתב.ונים כך שלא ניתן לחרוג מכיום הפרוטוקולים מכוכי  בל םשי. ב5

                                                                                                                                               :וועדת הבטיחות ח. 

מספר חברים זהה קרי מצד ההנהלה ומצד העובדים תהיה נוכחות י הארגון, וועדת בטיחות כוללת יו"ר ועובד. 1

                                                                                                                       חלוקה שווה, ) וועדה פריטטית(

ע לבטיחותם ובריאותם של העובדים גוברת על אחריותו של אחריותם של חברי ההנהלה ושל היו"ר בכל הנוג. 2

                                                                              כיועץ לוועדת הבטיחות.  כממונה הבטיחות של הארגון וכל שכן ממונה הבטיחות בעבודה במעמדו 

                                                                                  ת הבטיחות: בפרק חובות וסמכויות וועד 3 -ו 2ראה סעיפים: 

                                                    מתפקידי חברי וועדת הבטיחות, לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות,  2סעיף . 1

                                                   להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.                                                                                 . 2

                                                                                                                                                  . לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם. 3סעיף . 3

                                                                                                           יו"ר הוועדה יקרא את סדר היום. .4

להוציא לפועל סיכומים והחלטות  ולקבוע זמנים על פי רמת הסיכון ובעיקר ליישם  וועדת הבטיחות אמוריםחברי .5

את מסריו, חוות דעתו והמלצותיו של הממונה על הבטיחות.                                                                    

 העבודה ,                                                יישלח לפיקוח על וכאמור ופץ ויובא לידיעת כלל העובדים, פרוטוקול הוועדה י.6

וות  עדות לכך כי הממונה, ) המקצועי, הפעיל להביום מן הימים לשפוך אור ועשוי הפרוטוקול הרשמי  .7

                                             פקודו.טיל ספק בתולמי שילארגון  של אור  הדליק זרקורוהדינאמי( עשה את שלו ו

                                                                     .אייה והעובדה לפועלו של הממונה על הבטיחותביום פקודה המסמך יהיה הר
                                                                                                                         .חברי וועדת בטיחותאחריות  .8

, חובת ההצלהל קדושת החיים ולמכרעת בכל הנוגע חברי הוועדה אינם תמונה או קישוט, יש להם אחריות 

                                                                                                       וזאת, עזרה והושטת להרחקת העובד מהעבירה או הסיכון והמפגע

 .                                   , במניעה, בלימה והצלת נפשות מפני הבאות"לא תעמוד על דם רעיך"   בהתבסס על חוק: 

                                                                           (. 13הצעת חוק של חבר הכנסת חנן פורת הכנסת  1998לחוק התשנ"ח  1הוראת סעיף  )

                                                                                 שאין לו אחריות או סדר,  אינו גוף אמורפיעדת בטיחות וו .9

 זכויותו ערך תשוו)וועדה פריטטית המורכב מנציגי ההנהלה ומנציגי העובדים,דינאמי גוף  הוועדה הינה 

                                                                                                                                                   הצבעה(.

                                  , 1954   התשי"ד ארגון הפיקוח על העבודה, מתוקף חוק

א' המעביד ,                                                                                          17נים מוגנים מכוח סעיף חבריו הנאמיוזכר שא.  .10

                                                                                                                                                        . המעביד יקל על וועדת הבטיחות במילוי תפקידה. 1סעיף ב. 

ו כחבר הוועדה יוועדת בטיחות בשל פעולות . לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר2סעיף ג. 

                       ולא יפטרו בשל כך.                                                                                                            

ד כאמור, רשאי חבר התעוררו חילוקי דעות בין חבר  הוועדה ובין מעביד בקשר למעשה של המעביד. 

                                  הוועדה לפנות לשר והוא יחליט בעניין.                                                                                          

המערכת של חברי וועדת הבטיחות גוברת על אחריותם של ממוני בטיחות וראוי שאחריותם כאמור ה. 

 המבצעת והאוכפת תתייחס לנושא.
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 ( 1960-תשכ"א ) ונאמני בטיחות ועדות בטיחותו - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה .ט
 עדתועובדים לפחות תהיה בו ו 25מפעל שמעבידים בו ) א 10סעיף , חובת הקמת ועדות בטיחות .1

 (.המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווהבטיחות 

                       הבטיחות או את מקצתם,  לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לוועדת (ב')10סעיף  .2

הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שנקבע לכך,  רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד

של עובדים מ ח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותרישל ומשעשה כן,

 .                                                                                          ל לפי הענייןוהכ במדינה או לארגון המעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר,

הבטיחות לפי רעות עיניו, הן מבין עובדי  מנות חברים בוועדתלא קוימה הדרישה, רשאי המפקח ל

 המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; השר רשאי לקבוע המפעל והן שלא מבין עובדי

המפעל ומונה כאמור כחבר  בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעביד למי שאינו עובד

                                                                                                   בוועדת הבטיחות.

הבטיחות או את מקצתם, לא יהא בכך כדי לפגוע  לא קבע אחד הצדדים את נציגיו לוועדת ( ) ג'10סעיף  .3

 .עדה לפעול בתוקף החלטותיהווה שרה שלובכ

עביד להקים ועדת בטיחות לפי והמ העובדיםעובדים, רשאים  25-מפעל שמספר העובדים בו פחות מ .4

לקבוע בתקנות הוראות בדבר  ואולם רשאי השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,, הסכם

 ובלבד שמספר חברי ועדת 25-במפעל שמספר העובדים בו פחות מ החובה להקים ועדת בטיחות אף

 .בטיחות במפעל כאמור, לא יעלה על ארבעה

או יתמנו על ידי העובדים  ציגי העובדים בוועדת הבטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרונ ( ) א'11סעיף  .5

קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת , בתקנות ל כפי שייקבעובו או על ידי ועד העובדים, הכ

חד שהוא מועצת ייצור, גם א בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים, ואם יש במפעל ייצור

שנתמנה נציג כאמור, לא יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע  נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים

 אחר

האפשר יהיו ביניהם מנהלי עבודה  נציגי המעביד בוועדת הבטיחות יתמנו על ידי המעביד, וככל)ב(

 הבטיחות. ואחראים מטעם המעביד לענייני

 ובמכתב רשום, הודעה על  הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הועדה, בהקדם האפשרי ( ) א'12סעיף  .6

 למפקחיודיע המזכיר , חברי הוועדה, היושב ראש והמזכיר למפקח עבודה אזורי ויפרש בה שמות

                                                    הוועדה. עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בהודעה על הקמת

                                      26המוקם לפי סעיף  העתקי הודעות לפי סעיף זה ישלח מזכיר ועדת הבטיחות למוסד ( ב' )

                                                        .( המוסד לבטיחות ולגהות) 

להתחשב בהן בבחירתם או במינוים  והסגולות שישועדת בטיחות ו תקופת כהונתם של חברי ( ג') 

 ייקבעו בתקנות.

 ,ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, .7

נציג העובדים  של נציג העובדים בוועדת בטיחות שהוא חבר ועד העובדים או ובלבד שתקופת כהונתו

חדל להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת  לפני המועד האמור אםבמועצת ייצור, תסתיים 

 הייצור.

את הפרוטוקול  למפקח עבודה פעמים בשנה ולשלוח  8הוועדה נדרשת להתכנס אחת לחודש וחצי או  .8

                                              אזורי.

                                        יושב ראש הועדה.  ברוב קולותעדת בטיחות תבחר מבין חבריה וו ( ) א'13סעיף  .9

 יושבי ראש, אחד מנציגי המעביד בוועדה שנתמנתה על ידיו באין רוב כאמור יהיו לוועדת הבטיחות שני

                                     .                                          הנציגים לכך, והשני מנציגי העובדים בוועדה שייבחרו על ידי

 שתקבענה הועדה. יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות
ובכל מקום עבודה בו קבע  במפעל ובארגוןהבטיחות והגהות  נושאילקדם את של הוועדה הוא תפקידה  .10

עובדים, בין שהם עובדים בשכר  25המפקח על הקמתה וקיומה )בדרך כלל במפעל בו עובדים לפחות 

 או/ו קבלני משנה(.

                                                                                                                                                   13סעיף  .11

מספר קולות שקול נגד קולות  כל צד, בהצביעם פה אחד, בוועדת בטיחות יהיו לנציגי בכל הצבעה  ( ) ב'

                                                                                                                                                  נציגי הצד השני.

השלישי רשאים להשתתף בישיבות  מפקח עבודה ונציגי המוסד לבטיחות ולגהות כאמור בפרק ( ג') 

 הצבעה, בין ביוזמתם ובין לפי הזמנת הועדה או חבר בה. ועדת בטיחות ללא זכות

 בחוק זה או בתקנות. הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו ( ד') 
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לקדם את ענייני הבטיחות שניהם מעוניינים , בתחום הבטיחות צועדים המעבידים והעובדים במישור אחד .12

                                                     למנוע ולבלום תאונות עבודה. והגהות בארגון
הגדרת נושאי המשרה כוללת את כל בעלי התפקידים האחראים על עיצוב תפקיד, כחבר וועדה הינו בעל  .13

הארגון, על הפעילות בארגון, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, וכל בעל סמכות הכפוף במישרין למנכ"ל 

 בחברה. שליחותי ממלא תפקיד ולמנהל הבטיחות כ

                                                                                                                               ( ) א'14סעיף  .14

 :אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות

 .במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה(  1)   .15

 .שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות, להמליץ על ( 2)   .16

 .את פעולותיהם לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם ( 3)   .17

 להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל. ( 4 )  .18
                 , (א')לסעיף קטן  2או  1כאמור בפסקאות  לא קיים מעביד את המלצותיה של ועדת בטיחות (  ב')  .19

                הזדמנות להשמיע את דבריו;  בודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לוע רשאי מפקח

הראשי, או בית דין  עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה צו כאמור יעמוד בתקפו כל

                                                 המעביד. אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש

ג' יחולו  8קיים צו שיפור, והוראות סעיף  דינו כדין מי שלא ( ב') מי שלא קיים צו לפי סעיף קטן  ( ג')   .20

 המחויבים. בשינויים

 ולוועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששל מפקח עבודה ישלח לוועדת הבטיחות ( א )15סעיף  .21

 במילוי תפקידיה. למעסיק בענייני בטיחות וגהות העלול לסייע לוועדה

על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו  ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעביד ( ) א'16סעיף  .22

באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם  בטיחות, מפורשים או מקובלים, ומעביד רשאי לנקוט מקיים כללי

 אמצעים אלה:

 .אך לא יותר משכר שבוע -ניכוי משכרו  (  1 ) .23

 .דתו עד שבועיים ימיםהפסקת עבו(  2) 

 מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר,  העברה לתפקיד -במקרים מיוחדים המצדיקים זאת (  3) 

                                                                                                     פיטורין. -רה יאפשרות של העב ובאין(  4)       

                            .הממנ עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח

                                                                                          יעמידו המעביד לרשות ועדת הבטיחות,  ( א') 

שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות  מעביד משכרו של עובד לפי סעיף קטן על מנתסכום שניכה (  ב') 

                                                                                                            על פי חיקוק. הות או הרווחה במפעל, שאין המעביד חייב בהםהג או לשיפור

 חובות המעביד כלפי ועדת בטיחות            

.                                                                         יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה( 1)המעביד  ( ) א'17סעיף 

             ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ו לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר( 2 )

כאמור,  ועדה ובין מעביד בקשר למעשה של המעבידוה התעוררו חילוקי דעות בין חבר , יפטרו בשל כךא ול

 בעניין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, רשאי חבר הוועדה לפנות לשר והוא יחליט

נעשתה כתום עדת בטיחות שפוטר כאמור שוו לא ייזקק השר לפניה של חבר , והחלטתו תהיה סופית

 הפיטורין.  יום מיום שלושים

 לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של , השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ( 2)    כז.     

.                                                                                                             תפקידיה לוועדת בטיחות במילוי המעביד

 מקצועות או אזורים. שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, תקנות כאמור יכול

                                                                                                                           סדרי התנהלות ועדת הבטיחות 

                                                                                                  . החברה ירשום טיוטת פרוטוקול של הישיבהמזכיר  .1

                                                                                                                   .םהיויו"ר הוועדה יקרא את סדר . 2

   .                                                                                                   ייבדק סטטוס החלטות מישיבות קודמות. 3

.                                                                     האחרונה ממונה הבטיחות יסקור את מצב הבטיחות מאז הישיבה. 4

.                                                                                                                 תינתן רשות הדיבור לכל נציג בוועדה. 5

 .                                                                                                           עריכת דיון בנושאים שיעלו בישיבה. 6
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                                                                                               ריא את טיוטת הפרוטוקול לאישורה.מזכיר הוועדה יק.7

 סיום הישיבה תוך ציון מועד משוער של הישיבה הבאה..8

 

 

                     שיכול לעשות משהו בנדון.    וזה הראשון  שמבין את חומרת המצב הממונים על הבטיחות הם הדור 

                                               חברתיים והרעלים הפיזיים של עולמינו.      -*רובינו מתכווצים אל מול הרעלים הפסיכו 

                                                                                                           *הבטיחות הפכה לאבן ריחיים ולעול כבד על ראשינו.                                   

                                            * עלינו להפוך לתלכיד של שותפים, ברצון למקסם את התועלת כמכפיל כוח של מערך הגנתנו.   

                                                                                 .מחדש, מישהו אחר יעצב אותם עבורנו* אם לא נעצב את חיינו 

                                                       * ההחלטות והפעולות שנעשה היום, יכולות לשנות את הדרך שבה יראה המחר שלנו. 

                                                                                                )המעוגן בחוק ובתקנות(.   וטורי מעמד סטטב נו הינותפקיד*

        .                                                            דים מעטים מאוד יש מעמד סטטוטוריבמציאות החוקית שלנו רק לתפקי*

הקביעה הזאת בחוק נועדה להדגיש את חשיבותו המיוחדת של התפקיד הנוגע לבטיחות בעבודה בהיררכיה של *

ישות משפטית אוטונומית למחצה אשר פועלת מתוקף חוק ויכולה להחזיק בסמכויות חקיקתיות, ביצועיות  -הארגון כ 

                                                                                                                                 ושיפוטיות.                          

                           גוף סטטוטורי הוא יוזמת חקיקה ממשלתית בכנסת, ולעיתים זהו גוף פרטי שמקבל סמכויות בחוק.                                         *

         .                                                                                          "מעוגן  על פי החוק". המונח   "סטטוטורי"  פירושו 

 

                                                          חברות וחברים יקרים:                                                                                

עשוי לספק תחמושת ושפע פרספקטיבות לעוסקים במלאכת והוא  בהשראת פעילותי כממונה בטיחותהחומר חובר 

הקודש , שליחי מצווה אמיצים המתמודדים עם מגוון עצום של נושאים שונים ומגוונים  ושקועים בכל רגע במחשבות 

איך וכיצד לפתור את חידת מלכודת התאונות, בשיטות רבות, באיתור דרכי מניעה ובבלימה של מארבים מסוכנים של 

                                                      .     מיד נספיק להדוף אותםונסתרים מעיננו, המגיחים לעברנו במהירות שלא ת

במגמה לספק  וזאת  פיקוח על העבודה ותקנותיו ופקודת הבטיחות בעבודהחוק ארגון ה -ציטוטים מבחמר המפורט, 

אף אחד מאתנו לא יכול להרשות כי  ידע, מידע ולהגביר מודעות לרענן  את הזיכרון  וליצור נכונות להגברת הבטיחות

                                                                                                                    .לעצמו  תאונה ולשאת בתוצאות

יחה בטיחות, אנו עדיין איתנים בדעתנו לאמץ כל דרך במחשבה ההופכת  ליותר מרכזית, משמעותית, יציבה המבט

                                                                                                                                            .עוד לא מאוחר להפיח חיים בקדושת החייםמפני ש בחיינו ובחיי זולתנו

 .                                                                                                            ) יעקב עזרא (. מתוך: "חיים בצל אי הוודאות "

 

            בר : יעקב עזרא  ממונה בטיחות,  .                                                                                             המח

 יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות.

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

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

                                                                                                                         .      1990עמותה רשומה משנת *

הודיע שר העבודה והרווחה רענן כהן על מוסדות הנוגעים בדבר לפי חוק ארגון הפיקוח על   15.11.2000בתאריך *

לחוק ארגון הפיקוח על העבודה כי ארגון הממונים על הבטיחות נכלל כמוסד הנוגע בדבר  א' 28העבודה לעניין סעיף 

אוניברסיטת תל אביב, האוני' העברית, הטכניון, מכן התקנים, המוסד לביטוח לאומי  וחברת  -מתוך רשימת מוסדות 
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