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                                                                        07.06.2020          
 אגרת מס' 2 לחברי ארגון הממונים על הבטיחות !

 ממוני הבטיחות מ אוחדים ומחזקים את הבית 
ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות בישראל מתנהל:                                  

א. ביציבות כלכלית.                                                                                         
ב. שומר על השקעתם של ממוני הבטיחות.                                                     

 ג. משביח את כספיהם בהישגים השונים.
ד. מספק גב חזק לממוני הבטיחות במדינה.                                                        

ה. חברי הנהלת הארגון, מצוידים עם משקפות רחבות אופקים בתמיכה 
בחברי הארגון וגם בממונים שאינם חברים ומבקשים עזרה וטרם הצטרפו 

  לארגון.
ו. הנהלת הארגון עושה את מלאכת הקודש בהתנדבות מוחלטת ללא 

 מטרות רווח. 
ז. אין משכורות לפעילים המתנדבים העוסקים ללא תמורה, לשם שמים.  

במשך למעלה מ - 50  שנות פעילות.                                                                           
ח. הנהלת ארגון הממונים ואנחנו הממונים החברים בו, התגברנו ביחד על 

סערות רבות, שהשפיעו על הפעילות  לכל אורך המסע המשותף שכל 
מטרתו יציבות ומעטפת ביטחון לממוני הבטיחות העסוקים בדאגות            
 היום יום ואינם מבחינים  בשיבושים המתחוללים מתחת לרדאר שליחותם. 

 
המחווה הקולגיאלית ורצון האיתן לעזור הוא ללא משוא פנים, כך נצליח 

למנוע פגיעה  מהמהמורות האורבות לממוני הבטיחות נכל מיני 
 כיוונים.             

 
 להלן מודלים בטיפול: 

1. מעצר ממוני בטיחות.                                                                                     
כמעט ואין מעצר אוטומטי של ממוני הבטיחות ראה מקרה דב  זליקוביץ 

שנעצר ל 5 ימים ) מאז ועד היום אנו מלווים אותו באהבה (.                                    
על הפרק בקשה ממשטרת ישראל  למניעה פגיעה במלאכתם של הממונים.                                                                                                             

א. להורות לחוקרי המשטרה החוקרת תאונות עבודה להימנע מחקירת 
ממוני בטיחות במשטרת ישראל.                                                                                                        

 ב. להימנע מתשאול ממוני בטיחות במשטרת ישראל. 
 

 ידידינו מר דב זליקוביץ הוא מבין הממונים הבודדים שנעצרו בגין תאונת 
עבודה קטלנית,  מעצרו גרם לזעזוע בקרב כל 4500 הממונים במדינה וגם 

ל 4000 ממוני בטיחות בעבר ופתח בור של חוסר ביטחון במערכת 
השלטונית שאמורה לספק מעטפת לשליחותנו,                                                   

שאלות פתוחות כמו  האם כדאי לשקול מחדש בבחירת המקצוע שבחרנו 
 כדי להציל חיים.                                               

 
נמשיך לפעול למען השינוי בגישה של גביית עדות ממונים ולבקש מגורמי 
אכיפה הפונים לממונה הבטיחות לדרוש:                                                      

 מסירת מידע אודות פעילותו במקום העבודה.
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*אנו ממליצים לגבש וועדת אתיקה מקצועית, הבקיאה בתחום פעילות 
הבטיחות שתבחן את תפקודו שלך ממונה בעת אירוע חריג הדורש 

 התערבות כירורגית מאת השלטונות במדינה.  
 

אין כאן דילמות, יש  שיקולים הם רציונאליים,                             

 אפילו התורה קובעת " אין דוחים נפש בנפש " 

                                                                           

חייו של ממונה בטיחות אינם נתונים למשא ומתן במושגים אנושיים 

כמי שעוסקים בתחום טהור שבקדושת 

 החיים.                                                                               

מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם חברך.                           

)הגמרא סנהדרין(. "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי"   

 

2. תביעות שיבוב                                                                          

כאמור, בעודנו מתמודדים מול חשיפה לפגעים רבים בשליחותנו, 

סדקים רבים נוצרו בקיר החזק הזה, משום שלא היו בו מספיק 

ממונים שיתמכו בו ויחזקו אותו למען המחר והעתידשלנו ושל 

משפחותינו.                                                                                     

כמו כורי עכביש החלו להפציע כל מיני מזיקים הפוגעים בתפקידנו 

ובנו כבני אדם.                                                                                    

תביעות שיבוב נגד ממונה בטיחות.                                               

תכל'ס אחלה אקזיט לתובעים,  מתוצרת עברייני בטיחות 

ומעסיקיהם,  חסרי תרבות כבוד לחוק ולקדושת חייהם,                     

המשובבים ומערבבים את ממוני הבטיחות באמצעות צמאי הדם 

הניזונים מהישגי תביעות ופסיקות בבתי משפט, שלעיתים רחוקות 

 מכל היגיון או מציאות וקרובים יותר למחוזות תאבי בצע. 

וואלה, איזה סכומים ארבו ואורבים לחברינו הממונים  )אפילו 

באירועי תאונות דרכים לא חזינו בסכומים כאלה עם כל הצער 

 שבדבר(.                                        

רבאק,  איפה אנו חיים...  תוקעים סכומים שלא נשמעו או נראו 

במחוזותינו, ספק אם שופט היה מסוגל לשלוף מהכיס את מה שהוא 

 שולף מהפה כלפי הממונה.                                                            

התקדים הוא סכנה למדינה שאינה מונעת ובולמת קומבינטורים 

 ומניפולטורים, ממזריים המחפשים כיסים של שליחי חיים.          
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ואין הגנה  ואין רחמים,  כי רחמים לא ידע,  הוא ידע !  

                                                                          , ומה עושים ?  רעש חיובי

ברמת דציבל שיגרום לגורמים להקשיב להבין ולהימנע מלפגוע 

באנו, על פי מודל, לוחמי הפלמ"ח מחטיבת כרמלי אשר  גלגלו 

חביות מלאות באבנים במורד הוואדי, זה השמיע רעש חזק שהפחיד 

את האויבים והם ברחו באימה מחשש שמגיע כוח צבאי גדול,  

 חיילנו הם שדרדרו חביות ממהר והבריחו את האויב. 

                                                                                        

 יקיריי,

עושים ?                                                                              ומה 

מתלכדים ויוצרים עוצמה.                                                                             

אנו נדרשים להתאחד ולצרף את כל הממונים תחת ארגון הממונים 

על הבטיחות והבריאות בישראל על מנת להגן, להיאבק, לתקוף, 

להבריח ולחסל באופן חוקי את מבקשי רעתנו ואת אלה המנסים 

לשנות את הקונספציה, ההשקפה והמחשבה השגויה כי אפשר 

לצמצם, לפגוע ולטלטל את הממונה כמריונטה.  

? הוזמנתם לחקירה? חברת הבטיחות רוצה לדבר אתכם ?  חטפתם תביעה 

ומי ממתין לכם ? מתקשרים מחסוי ? עצרו ! קחו את מספר  חוקר הביטוח לא 

 הטלפון של המתקשר והבטיחות שתחזרו אליו. 

היזהרו ! מקליטים אתכם ! פנו מייד להנהלת ארגון הממונים ולעורכי הדין  

הם בקיאים ברזי החוק הנוגע לבטיחות הייעוץ הוא בחינם   לנו שבפורומים ש

 ובאהבה. 

אתם לא כל כך מכירים את השפה וההצגה המתרחשת בבתי המשפט  

 ובמערכות הביזנס הזה. 

 יש כבר ממונים שאכלו אותה בגדול על בלוף. 

 היו עירניים. 

 אנחנו בארגון שם רק בשבילכם  

 

ממשיכים...                                                                                   

בעניין הפסיקות ההזויות נגד ממוני הבטיחות, פניתי לשרת 

המשפטים הגב' שקד והצעתי לה שתכשיר שופטים בהשתלמויות 
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הנוגעת לשליחותו של ממונה הבטיחות, כנראה שהעניין מסובך או 

 שאנחנו לא מעניינים. 

 האם היא ענתה ?                           

 

                                                             : למען הגילוי הנאות אזכיר 

א. מכתבים  מנומקים נשלחו לשר המשטרה ארדן, למפקד להב  

433 "פלס" ולקצין מודיעין ראשי בעניין בתאריך 04.07.2019 לגבי 

 "עליהום" על הממונה על הבטיחות. )המכתב מצ"ב(              

מאז ועד כה אירעו תאונות מוות לא מעטות לצערנו ולעניות דעתי 

כן בבירור עם ממונה בטיחות מעורבים, אין כל עדות על מעצר 

 ממונה בטיחות.    

                                                     : ניתן ללמוד, להסיק מסקנות  ולהפיק לקחים כי

ן...  ) מקרות גדולות - משלי כז כד (.                                                                      א. לֹא לְעולָם חוֶס

ב. לפעול במשנה זהירות ולפעול בתפקידנו ושליחותנו כמצווה.                      

ג. לתעד ולשלוח העתקים לכל גורם הנוגע לעניין.                                          

ד. לעקוב אחר פעילותינו ולעדכנה בכתב מעת לעת.                                             

ה. לשתף כל גורם אפשרי בעת סכנה או מקרה מסוכן במסגרת 

תפקידנו, על מנת למזער את הסיכוי שאי פעם נמצא את עצמנו 

במקום שמעולם לא חלמנו עליו כפי שקרה לחברינו ממונה 

הבטיחות מר דב זליקוביץ מירושלים ששילם מחיר יקר כאשר נעצר 

 4. ל 5  ימים, חיין נחרבו עליו, אנו  מלווים ותומכים בדוב עד היום.

הביטוח הלאומי - שוחחתי עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מר 

מאיר שפיגלר והעלית בפניו את הסוגיה הוא אף הפגיש אותי ואת 

יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות מר יצחק הכהן עם המחלקה 

המשפטית, הגענו למוסד בירושלים והחדרנו לתודעה של נציגי 

המחלקה המשפטית, מי הוא ממונה בטיחות שאסור לשובב.                  

 אני בתחושה שמשהו קרה מאז.

                                            

3. פיטורים                                                                                                     

מעסיק מפטר ממונה בטיחות  באופן  לא מוצדק כי נס לחו מהממונה,              

פרפקציוניסט,  או  Over Qualifiedאו אולי  כי בא לו, או אולי הממונה 

מתוחכם מדיי, או שהשד יודע למה ושום הגנה בסיסית אין לממונה.             

 אפילו כדוגמת ההגנה על נאמן הבטיחות המגובה מפני פיטורים.

 

  



5 

 

 4.חל"ת -  ללא תאום עם השלטונות וחשיפת הממונה לתרחישים.
 

5. זילות מחירים כתוצאה מהצפה  של השוק -                                              
ללא חשיבה מערכתית אסטרטגית באבחנה בין הצורך באיכות הממונים 

 לכמות הנשלחת בחינם שוק.
 

6. ה ר.י.א.                                                                                                      
 רגולציה בהטלת אחריות מוגברת על הממונים בדרך לחקיקה.  

 
7. מורשה בטיחות                                                                                             
בדרך  לחקיקה  " מורשה בטיחות " בהובלת לוביסטים בשם אינטרסנטים 

 המבקשים לגזור חלק מפרנסת הממונים.
 

8. ביטוח אחריות מקצועית                                                                            
חוסר רצון של המדינה לבטח אותנו בביטוח אחריות מקצועית כאשר היא 
שולחת אותנו כשליחי כחלוצים לעמוד על המשמר, כחוד החנית במאבק 

 בתאונות עבודה.
 
 
 

                                                                                                                           
 
 
 
 

9. לייצר אינטראקציה וקורולציה                                                                          
בין כל הגופים והגורמים העוסקים בבטיחות קרי הפיקוח, המוסד לבטיחות 

 וארגון הממונים.
 

10. בטיחות היא נחלת הכלל                                                                                     
כל חומר הנוגע לבטיחות לא צריך להימכר בכסף, חיי אדם הם עניין 

לציבור, המדינה אמורה לממן זאת, החומר או מחירו של הספר יקר ככל 
שיהיה אינו שווה את מחיר החיים.                                                                          

אין כל תבונה בכך שנכתבים ספרים שיש בכוחם להציל חיים והם נשמרים 
 באבק הספרייה בשל זכויות יוצרים, על המדינה להרים את הכפפה.

 
11. ימי עיון                                                                                                         

המחיר שממוני הבטיחות משלמים ) ולא המדינה ( על מנת להגביר את 
 הלימוד והיישום בשמירה על חיי העובדים אינה נתפסת  במוחי.

 
12.  סיור משותף                                                                                                      

אני ממליץ כי צוות שיורכב מהפיקוח על העבודה, מהמוסד לבטיחות 
ומנציג ארגון הממונים יערוך ביקורים מתואמים בארגונים ומפעלים שונים 
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על מנת להעמיק בהבנת הצרכים של הממונה הנשלח לשטח ללא ארגז 
 כלים מושלם.     

 
 
 

13. להדליק משואה   השנה שלחתי מכתב פנייה לשרת התרבות הגב' מירי 
רגב להעניק את הכבוד לנציג ממונים על מנת שישתתף בין נבחרי מדליקי 

המשואות , וזאת לאור העובדה  של 4500 ממוני הבטיחות הינם שליחי 
המדינה בבטיחותם ובריאותם של 4.000.000 מועסקים במשוער.                     

לא פחות מכל אומן מגיעה הזכות ההכרה בשליחותנו כ " אומני החיים " 
 המונעים ובולמים תאונות עבודה.

 
                                                                                                                     

אלה ועוד, ללא ספק יהפכו לפרק בספרי ההיסטוריה,                                          
נדמה כי נותרנו עדיין שקופים ומוזנחים במובן שעוד לא קם מישהו שיאמר 
ממוני הבטיחות במדינה הוא פיגורה הכרחית וחשובה לגביה נדרש מאתנו 

 לעטוף אותה במטרייה של ביטחון.
 

המחויבות שלנו כארגון מגובש וחזק כלפי כל ממונה בטיחות לא משתנה, 
חברים  רבים היום מתגייסים לעזור, משום שאף ממונה בטיחות לא יכול 

 לעשות זאת כיחיד.                                                                                          
 
 
 
 
 

אנו קוראים   לכם חברים  להתאחד, כדי לסייע בהתגייסותם חברים 
 נוספים ככלל,  כך שנצליח לעזור  לאלו הפגיעים ביותר בזמן משברים.     

 
 

כולנו נדרשים  לתמוך בממוני הבטיחות בעבודה  ולחפש דרכים לעזור לנו 
 לנווט בזמן סערה,.

 
החוכמה בחיים היא לשמש דוגמא  ולהתייצב כקפטן באונייה הנקלעת 

לסערה במשולש הברמודה ולצאת ממנה בשלום ושלא יצאו ממנה חסרי 
 אחריות על מנת להטביעה בעצות אחיתופל.

                                                                                                                         
הארגון, הלשכה, החמל, ההנהלה, המזכירות ואלפי המתנדבים הממתינים 
להסתער, הכול כלול בתוך הארגון.                                                               
במהלך החודשים האחרונים, ראינו הרבה מאד טוב לב ונדיבות, תמיכה , 

סולידריות וקור-רוח יוצאים מן הכלל.                                                            
 בזמנים כמו אלה, אומץ לב, נדיבות ועמידות עושים הבדל גדול.

 
 צו השעה היא, התגייסו כי :                                                                              



7 

 

האנושות הופכת יותר ויותר למרוץ מרתוני בין צורך קיומי  לבין וקטסטרופה,  

מה    .בשבילי  , אם נמשיך באדישות ובאמונה שאותי זה לא מעניין, לא עשו כלום 
כטעות בתפיסה והמילה   אני צריך את זה, אני מבוסס, הדבר עלול להתברר  

משמעות.   קבלת " חבל"   
ימים החוזרים על עצמם :                                                   3  - החיים מורכבים מ 

     לעתיד.              ים היה וחלילה עלול להותיר סדק הוא כבר - יום האתמול 
הצפוי והבלתי צפוי.                                                                           - היום שיהיה 
                                                                    מי יודע מה יהיה ?!     - ויום המחר  

יום אחד תתעוררו   כי  הצטרפו לכוח  " כוח" ארגון הממונים על הבטיחות הוא 
או מן הסתם לעצת הזהב. להזדקק לתמיכתוחלילה  ותגלו שאתם עלולים            

 
בני אדם מאבדים את בריאותם כדי להשיג את כספם                                    "

                                                      ואז מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם,   
בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את העבר וכך חיים לא למען 

ההווה ולא למען העתיד,  ובו בזמן שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו , הם 
                                                                                     ." מתים כאילו מעולם לא חיו

 )קונפוציוס גדול הפילוסופים של סין  -   551 לפנה"ס( 
 
 

 

 

 

 
 

לסיטואציות בהן נדרש   אנו עלולים להיקלע  בעולם הסולידארי בו אנו חיים 
היגיון רב מול הזיות בלתי מוסברות ולכן אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר  

אסור   ךא  , להעיר , אפשר לקבל דעה ואפשר שלא, אפשר להתמודד על הנהג
 לוותר על הבית היציב המאפשר לנו בנייה של רשת ביטחון . 

 
שפט שלום שיפטו  ומ "ושמרתם את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, אמת  

ח'.    בשעריכם. זכריה   
 

פלס.  433מצ"ב העתק המכתב שנשלח למפקד יח' להב   
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 בס"ד 

                                                                                            04.07.2019 

        לכבוד                                                                                                                        

                                                                                                                    ניצב יגאל בן שלום     

                                                                                                               433מפקד יחידת להב 

                                                                                  08-9545002  050-60273437טל: 

hofeshm@police.gov.il                                                                                                                             

 ישראל                                                                                                            משטרת   -מטה ארצי  

 א.נ., 

 מניעת  מעצר  ממונה בטיחות  הנדון :                               

  לאור ריבוי תאונות העבודה שהפכו למכת מדינה, נראה כי הפתרון למערבולת המסובכת

המתאפיינת  בפעילות מתואמת, חוצה גבולות הגיוניים ומלבה את המגמה ב עליהום,                 

את  ישועת המניעה והשמירה על  א  ,  לא תבי עצר ממונה בטיחות מבאזיקה וכבילה,  בכבילה, קשירה, 

 החלשת  הבטיחות במקום חיזוקה.  אולי אף תשיג תוצאה הפוכה, ב   חיי עובדים,

ממונה על הבטיחות  למעצר...  את עמיתנו, שלחה לאחרונה     433באמצעות פלס  משטרת ישראל 

                                                                                                                            זאת לאחר תאונת עבודה, בה קיפח את חייו עובד.ימים  5למשך   

    :                                                                                        החשד  של המשטרה כלפי עמיתינו

 כאחרון הפושעים.                                                       , ליאתו עם  עברייניםגרימת מוות ברשלנות, תוך החרמת המחשב והנייד, כ 

, בחירוף נפש,  אומץ בשיתוף, ב פועלת  ה  ממונה בטיחות במשוער   1000אנו קבוצה המונה 

                                               ממונים מכובדים שכל מטרתם היא:                    נוספות הכוללות אלפי בסולידאריות עם קבוצות ו

                                           מיליון עובדות ועובדי המדינה.    4בטיחותם ובריאותם של  שמירה על  

                                                                                                                                                                                                   פועלים מתוך תחושת שליחות ומחויבות  לשלומם של כל אנשי העמל במשק.                                        אנו 

ני הבטיחות, מתוך כוונות  משטרת ישראל, שולחת זרועות  חיבוק דוב ומעיק לממו - בא כוח המדינה 

                     טובות לאומה.                                                                                                         

אולם, יש כאן טעות ביסוד הבנת מהות עיסוקנו והוא: שליחות אנושית ומקצועית, תוך מאבק  

                                                                     ינוך של דרך ארץ וקביעת סדר יום של תרבות בטיחותית בעבודה וכיבוד החוק.                                                         מתמשך להטמעה בח

בודה ובליווי מקצועי  זאת  תחת פיקוחם  לכאורה של מפקחי העבודה ממנהל הבטיחות שבמשרד הע

 של המוסד לבטיחות ולגהות.  

האצבע המאשימה והמופנית אל בין  עיניהם של הממונים אינה מעבירה שום מסר,                               

                                                            היא מחטיאה את המטרה משום שהיא:                                                                                  

                                                                                   א. נוגסת בכוונות המשותפות של משרד העבודה, ממוני הבטיחות והמשרד לביטחון פנים ואחרים.                                          

 ב. פוגעת ברקמה הרגשית, ההגיונית והחוקית, בלב ליבה של המדינה בכל הנוגע להצלת חיים.   

                                                                                       המדינה משוועת וזקוקה לאנשי מקצוע שכמותינו.  ג. מבריחה את מיטב אנשי המקצוע בתחום בו 

  -  מחייבותוהסמכות הכשרות   הכוללת ספרייה של   היותנו בעלי השכלה אקדמית והנדסית)

מעידות על כך כי שיפור מתמיד ביחס שלנו  ,   מעמידות אותנו בתנאי ומבחני הגבלות תוקף למינויה

 החיים.                                                                  כי אם צו   ,  אינו רק צורךש  לערך חיי אדם

סוגיה שלא באה ליד ביטוי בהתייחסותו של  ,  24/7  לכל הקפצה  וכוננים עסוקים אנו הממונים 

                                                .( המחוקק למעמדנו ולפועלנו
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ד. חושדת ועוצרת ממונים, גורם  המערער את הביטחון העצמי שלנו, מזיק ופוצע  בסמכויות שנמסרו  

                                                                                לידינו  כחוק.                                       

                                                                                                                      חשופים בחזית ללא תמיכה והגנה מאף גורם שלטוני או ציבורי. ,  נותרנו  כיתומים במערכה 

מעמיד בסימן שאלה את בטיחותם  של העובדים ואת ביטחונם ומעמדם  ה. הנזק הגלובלי והמקיף  

    כשומרי הסף בשמירה על חיי אדם בעבודה.של הממונים 

                                                                                                                                                      

 ו. מגביר את יכולת הזלזול של מעסיקים כלפי ממוני הבטיחות.  

                              המוגבלת  שלנו כלפי העובדים,  הפכה לבלתי מוגבלת והיא בלתי נסבלת,האחריות  ז.  

                                                                                             ואיזו תוצאה תושג.               "וַמאי ָנְפָקא ִמַנּה" 

                       נבהלות, בורחות ומתחמקות מלבטח אותנו.  ביטוח במדינת ישראל הת  וזו גם הסיבה שחבר

                                                  .                                 יבטח את ממוני הבטיחות אף גורם שאין  

עד לרגע שה מ.ל.ל החל לתבוע ממוני   חברת הביטוח האנגלית " לוידס "  הסכימה לבטח אותנו

    בטיחות בתביעות שיבוב.                                                                                                        

                          מסרבת לחסות על ביטחוננו בביטוח אחריות מקצועית(.  חברת "לוידס"  כיום   

ח. חשיפתנו אינה מסתיימת בהיבט פלילי,                                                                                  

ידות את חיינו על בריקאדות זמניות,                         היבט האזרחי והתביעות הכספיות, ההזויות,  מעמ

 ללא יציבות.   

,  מהווה את החלק העיקרי של כוח התוקף                            היותנו שליחי המדינה מכוח  הלפיד שאנו נושאים,  ט. 

ולמנהל הבטיחות.                                                                                   לפיקוח על העבודההכפוף 

שאין לו אימא  ,  מה מי ו  את הוואקום שנוצר בחלל הריק  של כל  ים ממלאוזאת לאור העובדה שאנו  

 .                        ואבא בבטיחות

ים שם תפקידים נוספים, דומים או קרובים, גם אם לא   - משלימים  בעמיתיי ואני  את הריק הזה, 

 תמיד יש קורולציה והתאמה ביניהם.                                                                                            

 . ברמה הלאומית אנו חשים כי דמנו הותר י. 

יסודות:                                                                           2להתקיים . למיטב ידיעתי  לעבירה פלילית,  חייבים  אי

     . היסוד העובדתי.                                                                                                              1

                                                                                                   . היסוד הנפשי.                       2

                                                יסודות אלה  אינם כרוכים  ומעולם לא נכרכו בממונה על הבטיחות. 

מלחקור ולברר את התשתית   ברוחב דעתי, צריך לטרוח ולרדת לשורשי התקלה ולא להירתע 

העובדתית בשעת דחק וזאת בטרם יחרץ דין, מעצר אוטומטי אינו אקט של חינוך במניעה ובלימת  

 תאונות עבודה. 

אנו,  שותפים שלכם בהגנה על שלומם אזרחים בכלל ועל עושי המלאכה בפרט.                               

 על חיי אדם.   מקבילים אליכם, במשימות השליחות והשמירה 

                                                                                                                                     אדוני,   

                                                                              ,  433  - ב  מכוח תפקידך וסמכותך כממונה על יחידת פלס

אבקשך לבחון את סוגיית ההגנה הבסיסית על כל  ממוני הבטיחות באשר הם ולהימנע מביצוע  

                                                  מעצרם. 

המסייע, המכוון, המדריך העוזר,    ,  יחד נשנס מותניים למצב את ממונות וממוני הבטיחות כאיש אחד 

 בת ציבור העובדים.                                         שכל ייעודו, לטו והאוכף,   מרתיע ה מתריע, ה
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מוודאים שלא יאונה רע לאף אזרח  או/ו עובד, אם במישור העסקי,  עושים ו כפי שאתם כחולי המדים

 התעסוקתי  ובכל פעילות אחרת.  

טומטי של עמיתנו,                                       אנו  פונים אליך בבקשה לשקול מחדש את הוראות מעצרם האו 

 הממונים הם "העיניים של הבטיחות במדינה"                                 

במעמד זה,  אבקש לזמן אותנו לפגישה עמך, על מנת להציג בפנייך את פעילותנו הרבה,                 

 יות הטהורות. והזהה בחלקים  ניכרים  מהפעילויות המשטרת

          :                                                                                                                             העתק

                                         . ניצב גדיאל  סיסו                                                                                       1

       ראש אגף חקירות ומודיעין                                                                                                       

                                                                                                                        02-5427121      :טל 

                                                                                              02-5898756    פקס:  

                                                                                                     . לשכת  המפכ"ל            2

                מ"מ מפכ"ל                                                                                                                    

                                                                                                                     ניצב מוטי כהן    

      02-5898095פקס: 

                                                                                                                            בהוקרה והערכה, 

         ממונה בטיחות                                                                                                                 – יעקב עזרא 

 Jacob-s@013net.net  דוא"ל:   052-6181606נייד:   04-9925014פקס: 


