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שעיקר תפקידה לייעץ למפקח עבודה ראשי    ת וולונטריעדה  וו  נההי  ,הוועדה המייעצת לפעולה המונעת

                                                   בתחומי עניינה של הפעולה המונעת כאמור בתקנות פעולה מונעת.

                                                        וועדה זו  הוקמה על מנת לתמוך ולסייע בהגנה על העובד ובריאותו.                                    

ועם נציגים    שר המופקד על תחומי פעולה, נדרש הוא לעתים להתייעץ עם מומחיםהבמסגרת סמכותו של  

מנת שיבחנו סוגיות    על  וזאת  כוללות מומחיםשלשם כך נוהגים שרים להקים ועדות ציבוריות,  ,  מן הציבור

                                                                                                                    שונות ויגישו המלצותיהן.

                                                         עדה מייעצת אין כל מעמד משפטי מחייב.  ומובן, כי למסקנות והמלצות ו

תבסס על מסקנות והמלצות הוועדה בהפעלת סמכויותיו או  מבקש לה  ,הממונה עם זאת, ככל שהשר

 .משתמע ומתחייבמהוות אלה חלק מהליך מינהלי, על כל ה  בקביעת מדיניות,

לשקול ולאזן בין    הוועדה תורכב באופן שיאפשרש  נדרשעדה ציבורית מעין זו,  ונוכח אופייה המיוחד של ו

                                                                  .  כלל השיקולים הכרוכים בקביעת מדיניות בתחום מסוים

את חובת    הראוי שוועדה ציבורית תשתף ותשקף מגוון דעות של מגזרים שונים ותקיים  במסגרת זו, מן

 משקל.  כבדיואחרים  הייצוג ההולם, במיוחד כשעל הכף מוטלים אינטרסים כלכליים  

פעולה המונעת  חשיבות רבה לצורך בחינת ההחלטה המינהלית ב   מאוזןיודגש, כי להקפדה על הרכב  

                                 חלק ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית על העבודה בזרוע העבודה.  כאמור  מהווה  ה

ת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.  לתרום לבטיחות העובד ובריאותו באמצעות מניע  היא הוועדה  מטרת  

הקיים בתחומי הבטיחות    מידעפועלת להגדלת ה,  או במועדים שתקבעו/  וועדה המתכנסת אחת לשנהה

והבריאות בעבודה וליישומו במקומות עבודה, ליצירת כלים ואמצעים להפצת הידע ויצירת פעילויות  

עומדים  וזאת מתקציבי מדינה ה  בריאות העובד במקום עבודתואת  מגוונות המקדמות את הבטיחות ו

 השגת יעדים.ול  מטרותהשותה לקידום  לר

.                       ב' ובתקנותיו-34, סעיף  1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  העוגנזו  פעילותה  

                             .                                                                                                          (2001-)התשס"א

                                                                                            תקציבה מהווה חלק מתקציב זרוע העבודה.  

                                                                 .                            התקנות מגדירות את יעדיה ואת נוהל עבודתה

                                                            לצידה של הפעולה המונעת פועלות, על פי הוראת התקנות, שתי ועדות:

                                                                                                                    ,  עדה מייעצתוו .א

:                       דוגמתכרשמיים    כוללת נציגים מקשת רחבה של משרדי ממשלה וגופים אחריםהוועדה  

 :  של הממונים במדינה להלןהרשמיים  נציגם 
  .                                                                 הממונים על הבטיחות והגיהות בישראלארגון  

 

הבטיחות    ובאיתנות ימשיך לפעול בשליחות  משפיע  ,פועלפעל, הארגון    1965מאז  יוזכר כי  

                                                                                                                                          ובהתנדבות מוחלטת.  ללא לאות  בעבודההתעסוקתית  והבריאות  
 

כיווני פעולה רצויים לקראת כל  ות בפעולעל  ממליצה  בה משתתף נציג הארגון,  ועדה זו  וכאמור  

                                                                                                                          שנת עבודה.

.                                                                  חבר בוועדה זומשתתף כהרשמי  משתתף נציג ארגון הממונים  כבכל שנה  

                                                                                 .  על הבטיחות  הממוניםהשתתף יו"ר ארגון     2022 בשנת 
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ביקש  ובנימוקיו לוועדה  ממוני בטיחות  הכשרת  מימון  תקצוב ועל  הוועדה    בפניהמליץ  הארגון  יו"ר  

לטובת  מהתקציב  חלק לא מבוטל    הכוונתבחיוב  לשקול  המליץ היו"ר  כלל ההמלצות  מנגזרת  כי  

                                                                                                                               ,.  ממוני הבטיחותהכשרת  

 

                            :                                                                                 המלצהואלה נימוקי ה

ממוני  בקרב    בירו את המוטיבציהיג  ,רשות הוועדההכספים העומדים לממימון ההכשרות   .1

                                                                   הללו.  ת  הכשרולהשתתף ולהעשיר את הידע מה אשר ייאותו  הבטיחות  

על  הממונה    טיפוח בביותר  , הגיונית וצודקת  מתאימה,  נכונהשהוזכרה:  מטרה  ל. ניתוב התקציב  2

ובמילים אחרות    בחזית המאבק במלחמה בתאונות העבודההמהווה את חוד החנית    ,יחותהבט

 "העיניים של הבטיחות במדינה".

ההשקעה בממונה על הבטיחות תקל על הוצאותיו האישיות בהכשרות שלא נגמרות.                          . 3

 לעניות דעתי, מדינת ישראל אמורה לממנם.

                                                                                                                       ,  הקצאה משרדיתעדת  ווב. 

                                                                    עדת תמיכות, לפי העניין.ו ועדת מכרזים וכווהפועלת כוועדה  

                                                                    "פעולה המונעת" הוגדרה בתקנות כאחת מהסוגים הבאים:ה

                                          פעולה שנועדה למנוע, במישרין או בעקיפין, תאונות עבודה ומחלות מקצוע..1

                                   תית, הבטיחות או הגהות התעסוקתית.מחקרים בתחומי הבריאות התעסוק.2

                                                                 (.2)-( ו1פרויקטים ניסיוניים בתחומים האמורים בסעיפים ).3

                              עבודה.הקמה וניהול מאגרי מידע בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגהות ב.4

                הכשרה מקצועית, הדרכה והסברה בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגהות בעבודה.  .5

                                                                                             מכאן נגזרות מטרות הפעולה המונעת:

                                                                        יצירת ידע חדש, איסוף ידע קיים ועדכונו, והפצת המידע. 1

                                                                         פעולות לקידום הבטיחות והגהות במקומות עבודה. 2

                                               ירת כלים לקביעת נורמות, ולפיקוח בבטיחות ובבריאות בעבודה בדיקה ויצ. 3

כבסיס לקביעת דרישות בטיחותיות ותוכניות עבודה של מינהל    יישום תוצאות ומסקנות מחקרים. 4

 .הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 :במספר אפיקיםמתבצעות פעילויות  ה

לכל  מוצע  מפרסמת "קול קורא" בו ש    והפעלת מחקרים וסקרים באמצעות "קול קורא"מימון   .1

                                          ין, להגיש הצעות לביצוע מחקר או פרויקט ניסיוני, בתחומי התעניינותה.  יהמעונ

ה שגובש  הטיפול בהצעות עד לאישורן ואח"כ הפעלתן עד לסיום המחקר, נעשה בנוהל עבוד

 ועובד במהלך שנות העבודה.

 "קול קוראבמיזם "ממוני הבטיחות במדינה ליטול חלק    5000הנהלת הארגון ממליצה לכל  

 חברתית וכלכלית.  לכולנוהחשוב  מאבק הלאומי  להמתפרסם מדי שנה ולהירתם  

  

                                     לארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל ההרשמה             

   memunim.org.ilאתר  ב

 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל.                

 .שרשרת של אחוות ממוני בטיחות                        


