
       

             

  09.06.2022 הממונים על הבטיחות והגיהות ארגון   -ים ארגוני פרוטוקול פנ                   

הפועלת לקידומם המקצועי של ממוני הבטיחות ולפעול  למען רווחתם הנהלת ארגון הממונים על הבטיחות 

, ישיבה שהתקיימה באמצעות הבטיחות וצוות משרדו יזמה ישיבה שלא מן המניין בהשתתפות ראש מינהל

                                    .על הבטיחות הממונים  הם של ענייניובה נדונו  נושאים שונים ובוערים  הנוגעים ל תוכנה לקיום שיחות "זום" 

מפקח עבודה וות ה משותפת בין ראש מינהל הבטיחהתקיימה ישיב 10:00בשעה  06.06.2022בתאריך להלן: 

אריק טייב. מנהלת מר אריק שמילוביץ, מנהל תחום רישוי והסמכות מר  סגן המפע"ר , מר חזי שוורצמן ראשי 

הסמכות הגב' סימה שחר, ראש לשכת מינהל הגב' יפית אוחנה.                                                         תחום הדרכות ו

יעקב עזרא, היועץ המשפטי על הבטיחות והגיהות מר  יו"ר ארגון הממונים השתתפו: נציגי ציבור הממונים מצד 

 הגב' , חברת הנהלהמאיר סאיגוהיועץ לארגון  מר החבר יו"ר פורום הרשויות,  עו"ד רונן וורדי, של הארגון 

 יעקב אליהו.מר ו וב יאסראימר יוסי דולינסקי, מר פארג' דאהר, מר  חברי הנהלה וורדית ביקלס, 

  הנושאים הבוערים שהועלו:

 שנים. 3וותיקים יקיימו ימי עיון מופחתים שידווחו אחת ל המלצה להפחתה דיפרנציאלית בימי עיון, קרי  .1

 הכרה בממוני הבטיחות כעובדי ציבור ) לא עובדי מדינה ( והגנה על ממונה הבטיחות. .2
ממוני  800 -הוזכר כי על העצומה חתמו קרוב לתמיכה במאבק לביטוח אחריות מקצועית ממלכתי )  .3

 בטיחות עצמאיים ברובם (.
 הוספת תכנים והעשרה בימי העיון. .4

 מתן הדגש על התמחות בקורסים והשתלמויות והכרה מלאה. .5

 ילוב נציגי הארגון בוועדות הסמכה לממוני בטיחות.ש .6
 אפ ובאתר.-הוזכר כי לארגון אמצעי תקשורת הגדול במדינה לממוני בטיחות בקבוצות הווטס .7

  .גיוס ממוני בטיחות  פנסיונרים לפעילות סיוע במינהל הבטיחותאפשרות ל .8
יו"ר ארגון ממונים הזכיר את שמו של מר מאיר שפיגלר מנכ"ל הביטוח הלאומי היוצא ואת תרומתו  .9

הממונים בשנתיים האחרונות ומקווה שמנכ"ל הביטוח הלאומי הנכנס   במניעת תביעות שיבוב נגד

 פרופ' יובל אלבשן ימשיך את המסורת ואת דרכו של מר מאיר שפיגלר.
בוועדות הנוגעות לפי כל דין, הממונים על הבטיחות והגיהות הרשמי ארגון שיתוף נציג הנהלת  .10

ן או/ו חריג.                                                                                          להתנגדות מינוי או פסילה של ממונה בטיחות במקרה קיצו

                                                                                                                                                          ציטוט:

   )א(  על התנגדות למינוי או על פסילת מינוי של ממונה על הבטיחות רשאי הוא או המעביד לערור תוך 

 , לפני ועדת ערר שמינה מפקח העבודה הראשי.8או  7שבעה ימים מיום מסירת ההודעה לפי תקנה .     

ועדת ערר יהיו חמישה חברים, ובהם שניים נציגי שירות הפיקוח על העבודה, אחד שהמליץ עליו וב )ב(            

הארגון היציג הגדול ביותר של המעסיקים, אחד מהמוסד לבטיחות ולגיהות ואחד שהמליץ עליו 

המייצג "  ארגון הממונים על הבטיחות"בהתייעצות עם הארגון היציג הגדול של העובדים, 

דול ביותר של ממונים על הבטיחות. נציג אחד של שירות הפיקוח על העבודה יהיה את המספר הג

 יושב ראש הועדה.

 .הערר ,נוי או שפסל את המינויעדת ערר מפקח העבודה האזורי שהתנגד למיו)ג(   לא ישב בו          

 )ד(  יושב ראש ועדת הערר יקבע את מועד ישיבתה, מקומה, וסדר יומה.          

 )ה(  ועדת הערר תחליט בערר תוך שבועיים מיום שהוגש הערר.          

חברים לפחות  3)ו(   החלטות ועדת הערר יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה ובלבד שנכחו בישיבה           

 ובהם נציג אחד של שירות הפיקוח על העבודה.

משנה )א(, תעמוד ההתנגדות למינוי בתוקף; פסילת )ז(   כל עוד לא ניתנה החלטה בערר לפי תקנת           

 )ב(.8המינוי תהיה תקפה החל במועד שנקבע בהודעה לפי תקנה 



 

             

 

                           :                                                                                                                            מצ"ב 

את כלל כארגון הרשמי המייצג  580049518מסמך מאשר את ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות ע.ר. א. 

                                            י שלטון, גורמים ציבוריים ואחרים.                     הממונים על הבטיחות אל מול גורמ

                                ב. מסמך השתתפות ארגון הממונים על הבטיחות בוועדה המייעצת לראש מינהל הבטיחות.  

 לדיון שהתקיים בישיבת הוועדה לפעולה מונעת. ג. מסמך הנוגע

 -מבחן תמיכה מיליון שח'  2.6 .- יצויין כי בוועדה שהתקיימה, יושב ראש הארגון התנגד להעברת תקציב ע"ס

 שיסיעו בגיהות תעסוקתית בביקורים במפעלים השונים. הכשרת רופאים ל

                        ואין זה נכון להקציב את הרופאים, ים: למשרד הבריאות תקציבים משלו לטענת יו"ר ארגון הממונ

                          ותקציב זה שהוקצה לטובת מינהל הבטיחות נדרש עפ"י דעתו  תעסוקתית  ממוני הבטיחות עוסקים  בגיהות

  קתית.ת בעבודה בתחום הגיהות התעסוחינמית של ממוני בטיחו כשרהלייעדו להיעקב  של יו"ר הארגון 

 

ולאורך שנותיו מתנהל תחת פיקוח  משרד המשפטים וברשותו אישור ניהול  1965יים משנת ארגון הממונים ק* 

                                                                                                                                                           תקין.

פריצת מהווה את    ISO  9001לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל   תקן הוענק  2022בשנת * 

 בבקרה)ניהול האיכות ב בסטנדרטים בינלאומייםברת, ברמת אמינות מוגאיכותית  ת ניהול לעבודהדרך 

 מכון התקנים הישראלי. ( תחת פיקוח ובביקורת

עמותות קיימות במדינת ישראל, עמותת ארגון הממונים הינה מבין הבודדות המניפות את דגל הניהול  44.000* 

 האיכותי והדמוקרטי.

 האוסקר לממונות וממונים מצטיינים בשליחותם. את פרס 2022/3* ארגון הממונים על הבטיחות יעניק בשנת 

                                                                                                                         :בקידום תהליכים ומעבר מטרנספורמציה בהתנהלות מסורתית אל עבר אתגרי העתידפריצת דרך טכנולוגית * 

עם אופציית דיווח  ארגון הממונים על הבטיחות פיתח תוכנת נוכחות לימי עיון הכוללת דיווח ומעקב ממוחשב

                                                                                                                                  משרד הכלכלה. -ר למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ייש

 הטמעת מערכת טכנולוגית מתקדמת לשיפור היעילות התפעולית בתהליכי רישום ימי העיון ודיווח.                      

בימי עיון ) חינמיים כמובן ( שקיימנו בזמן האחרון ובו השתתפו יילוט שהסתיים בהצלחה הנהלת הארגון  יזמה פ

בקיבוץ שומרת.                                        קיבוץ לוחמי הגטאות ובבות, חולון, נתניה, רחו בערים מאות חברי ארגון 

                                   ימי עיון והפקת אירוע ברמה בינלאומית.  2 השני השנה, יכלול סמינר ה 23.06.2022בתאריך 

                                                                                                                                                               ם במלון ליאונרדו פלאז'ה בים המלח.יתקייהסמינר 

                       משתתפים, הבעת אמון גורפת.                                                250 -עד כה נרשמו למעלה מ 

פעילות מקצועית ,  נמשיך להשקיע מאמצים רהבים בבהמשך נקיים ימי עיון בכל רחבי הארץ ובמרץ רב

 קודש למען העובדים ולמען הכלכלה בישראל.העבודת ב ורווחתית למען כלל הממונות והממונים

 

 

 



 



 
 

 להלן עדכון בעניין הוועדה המייעצת למינהל הבטיחות:
 

 לחברים בוועדה המייעצתשלום 

לתקנות ארגון  5תתקיים וועדה מייעצת בהתאם לתקנה  13:00-14:30, בשעה  22.02.2022ביום  
 2001-הפיקוח על העבודה )פעולה מונעת(, תשס"א

  
  

 ע"פ התקנה –תפקיד  חברות שם הנציג  

 נציגת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית V יו"ר הוועדה –  יגל  סיגלית         .1

 נציגת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית V רימה כהן         .2

 ""נציג המוסד   ד"ר מיקי וינקלר         .3

  "נציג האגף לנפגעי עבודה   קלוזנר כהן אילת         .4

   ד"ר מרק טרגין         .5 "הייעוץ הרפואי של המוסד לביטוח לאומיונציג 

 ""נציג משרד הבריאות V ד"ר אלי רוזנברג         .6

"שלושה נציגים של קופות חולים, בעלות יחידות לרפואה    ד"ר אלון פרץ         .7
 V ד"ר סער לחמי         .8 "תעסוקתית, אחת מהן שירותי בריאות כללית

 V ד"ר לאוניד מזור         .9

זאב פוטרמן )התאחדות      .10
 התעשיינים(

V  שני נציגי מעבידים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון מעבידים"
 "שהוא יציג, לדעת השר

   מתי רביבי )בוני הארץ(     .11

התייעצות עם ארגון העובדים, "שני נציגי עובדים שיתמנו לאחר  V מיכאל כוכבי )ההסתדרות(     .12
 V ויטלי שבלב )תע"צ(     .13 "מאורגנים בישראל המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים

"נציג ארגון הממונים על הבטיחות, המייצג את המספר    יעקב עזרא                .14
 "הגדול ביותר של הממונים על הבטיחות

שלושה חברים בעלי ידע בתחומי הבריאות התעסוקתית, " V )אונ' חיפה( ד"ר יונה אמסטר     .15
הבטיחות או הגיהות התעסוקתית, מהם אחד לפחות נציג מוסד 

 "1958-להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח
 V אליס לובר )אונ' בן גוריון(     .16

 V מאיר אסיג     .17
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