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 ראשון כ"ו אדר א תשפ"ב יום

 2022פברואר  27
 
 

 2022נושא: תכנית עבודה ל , .2022.0222ישיבת הוועדה המייעצת פרוטוקול 
 

 רקע:
 

לסדרי עדיפות ותכנים לפעולה  והיא תציג בפניו את הצעותיהאחת לשנה לפחות, יכנס האחראי את הועדה המייעצת 
 (2001-"א)א( תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )פעולה מונעת(, תשס 5)תקנה . מונעת לשנה הקרובה

 ₪.  6,654,000  יהיה 2022תקציב ל 

 

  13:00-14:30הישיבה התקיימה בזום בשעה 

 

 :השתתפו
 

 מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית -חזי שוורצמן .א
 סגן מפקח עבודה ראשי  –אריק שמילוביץ  .ב
 חברי ועדה מייעצת כמפורט להלן:  .ג

 )המינויים בטיפול( 
 

 
 ע"פ התקנה  –תפקיד  שם הנציג

 נציגת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  הוועדהיו"ר  –  יגל  סיגלית

 נציגת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית רימה כהן 

 ""נציג המוסד ד"ר מיקי וינקלר 

  "נציג האגף לנפגעי עבודה קלוזנר כהן אילת

 ד"ר מרק טרגין "ונציג הייעוץ הרפואי של המוסד לביטוח לאומי

 "משרד הבריאות "נציג ד"ר אלי רוזנברג

"שלושה נציגים של קופות חולים, בעלות יחידות לרפואה תעסוקתית,  ד"ר אלון פרץ

 ד"ר סער לחמי "אחת מהן שירותי בריאות כללית

 ד"ר לאוניד מזור

זאב פוטרמן )התאחדות 

 התעשיינים( 

"שני נציגי מעבידים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון מעבידים 

 "לדעת השרשהוא יציג, 

 מתי רביבי )בוני הארץ( 

"שני נציגי עובדים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים,  מיכאל כוכבי )ההסתדרות(

  "מאורגנים בישראל המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים

"נציג ארגון הממונים על הבטיחות, המייצג את המספר הגדול ביותר  יעקב עזרא

 "הממונים על הבטיחותשל 

שלושה חברים בעלי ידע בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות " 

או הגיהות התעסוקתית, מהם אחד לפחות נציג מוסד להשכלה גבוהה, 

 "1958-לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

 אליס לובר )אונ' בן גוריון( 

 מאיר סאיג 
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 מהלך הישיבה:
 

 .2022וכן הציגה חלק מטיוטת התכנית של מינהל הבטיחות ל  2020-2021הנעשה בשנים  את הציגהסיגלית  .1

 

 

 מציע לעשות סיורים מקצועיים למתמחים ברפואה תעסוקתית במפעלים. –ד"ר אלון פרץ  .2

 י תצרף אותו לישיבה מתוכננת בתחום .כסיגלית ציינה  ד"ר אלון פרץ מציע לעשות מחקר רפואי. .3

 נכון לאפשר מחקר בתחומים רחבים:מציין שתומך בייעוד תקציב מהקרן למחקר יישומי.  -ד"ר אלי רוזנברג .4

מלא ברפואה תעסוקתית ובריאות העובד, והבטיחות משולבת מאד בעולם הזה. ויש תכנים קיים עולם תוכן 

 משותפים. וניתן להתמקד בנושא מדי שנה או לבחור נושאים, שייבנו לקראת יישומיות.

בשלב ראשון, אפשר  מבחן בסוף ההכשרה.ל ולכל חשוב של בעלי התפקידים בהכשרות –ד"ר אלי רוזנברג  .5

  ע, אך השאיפה היא להגיע להפגנת כשירות )וכך להתכוונן בבניית סלבוסי הקורסים(להסתפק במבחן יד

. לאמץ את המושג של מקומות העבודה , במקום תעשייה. ציע ד"ר רוזנברגהש בעד נושא המבחנים -פוטרמןזאב  .6

, נעשה  בטיחות". סיגלית הגיבה שקיים פיתוח של קורס "נאמני שצריך לקדם נושא שחשוב מאד –נאמני בטיחות 

 . באמצעות מיכרז חשכ"לע"י ספק שנבחר 

 לדיווחים סיגלית הציגה פעילות שמתוכננת אל מול המוסד לבטיחות ולגהות: שיפור אפליקציית קו לחיים .7

י "המוסמכים ע בתחום הבטיחותהקמת מערך בחינות ארצי לבעלי התפקידים ,  ( ₪ 150,000 :עלות משוערת)

 –הגדלת מספר מקומות העבודה המקבלים "אבחון בטיחות" מהמוס"ל ,  (₪ 50,000 :עלות משוערת)ר "מפע

 240,000לשנה  ,₪ 120,000 :פרויקטור לחצי שנה) מסוים תעשייהים )ככה"נ במיגזר הערבי( ובענף במיגזר מסוי

 .  (עלות מעסיק - ₪

יש הרבה חזרה על   בדיווחים על תאונות עבודה )למינהל, לרופא, לביטוח הלאומי, לחברות הביטוח( -מאיר סאיג .8

פרטים, אותם שדות שנשלחים למספרים גורמים, החל משלב קבלת טיפול הרפואי, דיווח פנימי לממונה בטיחות, 

יחות, הגשת תביעה לביטוח הלאומי ולחברות הביטוח. מאיר ממליץ לאפיין מערכת מידע, דיווח למינהל הבט

שתקלוט את תאונות העבודה על כל שלביה בממשק של כל הגורמים, עם רמת מידור והרשאות מתאימה. הוא 

, שיפור רואה הרבה יתרונות בכך: דיווחים אוטומטיים, חיסכון בזמן הקלדה, חיסכון אקולוגי )ביטול ניירת(

)₪( סכום  נושא   

 תואר שני בבריאות תעסוקתית –מבחן תמיכה גופים אחרים   .1

 סטודנטים(  ₪50 *  15,000) 
750,000 

השתלמות ענפית השתתפות בעלות השתלמויות לממונה על הבטיחות :   .2

 )מכרז/ קול קורא( בגהות  בבנייה, בחשמל וכן השתלמותבחקלאות, 
1,000,000 

 טרם נקבע מכרז מוקדים )בדיקות ימיי כשירות מ"ב, וועדות הסמכה מנ"ע(   .3

 )הערכה(  1,500,000 )באמצעות מכרז חשכ"ל( הכנה לוועדת הסמכה למנ"ע  –קורס דיגיטאלי   .4

ע"פ תקנות עובדים עם חומרי הדברה )באמצעות מכרז  –קורס דיגיטאלי   .5

 חשכ"ל(
 )הערכה( 400,000

 2,600,000 רופאים תעסוקתיים )באמצעות משרד הבריאות( הכשרת  –מבחן תמיכה   .6

 250,000 באתרי בנייה )מכרז פומבי(   רחפניםהפעלת   .7
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במעקב מינהל הבטיחות אחר התאונות, מיטוב הידע ושימורו באופן המאפשר לאתר שורשי התאונות והענפים 

 הטעונים שימת דגש במשק. 

חזי מברך על הרעיון, מנסים לאחר מערכות. עובדים כל פעם על מערכת ועוד מערכת. מערכות לווייניות שלבסוף 

המדינה עצמה הקימה את ישראל דיגיטאלית ורשות התיקשור, לכן הנושא   זה ייקח זמן.  יתחברו למערכת אחת.

 ייקח זמן. 

מפעל ועוד. הקופות לא מקדמות בגלל סדרי עדיפויות.  מימשק אל מול הקופות קבלת ניטורים, תיק -ד"ר אלון פרץ .9

 . 2021ותוקצב ב  סיגלית הגיבה כי הנושא נמצא בתכנית של מערכות מידע

 ד"ר אלון שאל לגבי היכולת שלנו לחייב ספקים לדווח לקופות באופן דיגיטאלי.  .10

תי שאל לגבי המומחה תוכן של הקורס. אריק מטאלית להכנת מנ"ע לוועדה. ילגבי מערכת דיג –מתי רביבי  .11

צריך להיות מעורב  מטה הבטיחותלטענת מתי שמילוביץ ענה כי המינהל ממליץ על מומחה תוכן אדם ולא על גוף. 

. סיגלית ציינה כי תקשר את מתי ממטה מקצועית  ולהשתמש בידע שלהם. לא כמפתח, אלא להתייחסות

 ס. הבטיחות אל מול הספק שיפתח את הקור

 .בתל השומר זאב שאל לגבי הרישום. חזי ציין כי הרישום ממשיך להתקיים .12

 מ"ב בחוד החנית. מברך את אלון על הרעיון של ליווי מתמחים ברפואה תעסוקתית.  4,500קיימים כ  -יעקב עזרא .13

ציגה בטבלה שה 6יעקב עזרא טוען לגבי חלוקת התקציב כי התקציב עבור התמחות רופאים תעסוקתיים )סעיף  .14

למען כל המ"ב ולמען העוסקים במלאכת הבטיחות והגהות. למשרד  2( צריך לעבור כתמיכה לסעיף סיגלית 

 הבריאות יש תקציבים משלהם. 

. יש הרבה ב בתחום הרטט, רעש כחלק מהשתלמויות נתמכות ומסבוסדותיעקב מציע להרחיב את הידע של המ" .15

 מחלות מקצוע ופגיעה.

 הנושא לא באחריות מינהל הבטיחות.–האירועים המוניים יעקב עזרא מציין כי יש לשלב את המ"ב בתחום  .16

, שהמינהל יגדיר מי יכול יהיה להיות מנטור לחנוך את המ"ב החדש. מציע מנטורים וסטאז'רים  -יעקב עזרא .17

י שעו"ד מקבל הסמכה, כפי )כפ כל עבודה כשיר לביצועסיגלית הגיבה כי ככל שבעל תפקיד מוסמך, הוא כבר 

ד"ר לאוניד בעד לבצע פיילוט בהשתתפות  שצריך לבחון את נושא ההכשרה.. יתכן שרופא מקבל הסמכה ועוד( 

 קופ"ח מאוחדת, מותנה במבחן תמיכה.  

אם יש חשיפה במקום עבודה. כדי לקבוע כיום נדרש גהותן בשירות רפואי/ קופ"ח. רופא צריך ידע נוסף  -רימה כהן .18

כללית עדיין יוצאים למפעלים, קופ"ח. להאם אפשר לעשות העסקה של מומחה כדי שיעשה הערכת חשיפה לה שא

 שאר הקופ"ח פחות יוצאים לשטח. ד"ר לאוניד בעד.  

עליית מדרגה מכל תהווה מאד חשוב ומינהל הבטיחות -שיפור המימשק המיחשובי קופ"ח -ד"ר סער לחמי .19

מבוטח עובר קופה )ואז ח , ככל שבין הקופ"של מבוטחים . מדגיש הנושא של המעבר ביחס למצב הקייםהבחינות 

הרשומה הרפואית כביכול "נעלמת" וכל ההיסטוריה(. ד"ר אלון אומר שכל התיק הרפואי לא עובר.  סער מציין 

חונה ופ"ח מעבר בין הקשיש הבדל בין תיק רפואי רגיל לבין תיק רפואי תעסוקתי. אריק מציין שלדעתו הנושא 

סער מעלה את הנושא של מבוטחים שעושים בדיקות בשירותים רפואיים מוסמכים. אין רצף. במשרד הבריאות. 

 המגדיר אופן ניהולטיוטה של החוזר הוכנס לבמשרד הבריאות ובעבר ד"ר אלי רוזנברג ציין שהנושא נדון 

אריק מציין שנקים  כלה והתעשייה.הועבר למשרד הכלאשר לתקנה( מאז הומר מסמך שמרפאות תעסוקתיות )ה

 צוות להצגת הבעייה והמלצות. 

קיים ערבוב בין נושא השירות למבוטח/ מעסיק לבין נושא המידע. גם לביטוח הלאומי חסר הרבה  -אילת קלוזנר .20

. צריך לשמור על הפרטיות , צנעת הפרט, ועל אבטחת מידע. צריך שהאדם רגישפעמים מידע . השיתוף מידע מאד 

ר לאן המידע שלו יזרום האם למינהל, האם לביטוח הלאומי, הם יזרום לגורם שלישי. המידע כיום מאד לא יבח
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ממוחשב. לביטוח הלאומי יש נישה רחבה יותר , אמנם בדברים שכן חופפים, מחקרים רפואיים מאד פרקטיים 

 גם לביטוח הלאומי, מיקרו טראומה, מחלות מקצוע. 

 י אילת. יהיה שמח להשתתף בעתיד.מסכים עם דבר –ד"ר טרגין  .21

וד"ר  , ד"ר מזור חזי שואל את חברי הוועדה לגבי דעתם לתואר שני בבריאות תעסוקתית, ד"ר אלון, זאב ד"ר סער .22

  אף אחד לא התנגד. הביעו תמיכתם. אלי רוזנברג 

 סיגלית הודתה לכלל המשתתפים .  .23

 
 
 
 

 בברכה:
 סיגלית יגל

 הוועדה מנהלת תחום פעולה מונעת, יו"ר
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