
 

 בס"ד

                                                                                                                                 12.0..2021 

                                                                                                                                                 לכבוד

                                                                                                                       שלום -ניצב יגאל בן

                                                                                                                  ראש אגף חקירות ומודיעין, 

                                               סער להב מטה הארצי.                                                                         

 .משטרת ישראל

 

 מעצרם של ממוני בטיחותהנדון:                                           

ומבקשים  אנו מוחים בזאת על מעצרם של ממוני הבטיחות בעת התרחשותם של תאונות העבודה במשק

 .ברה הישראליתבזאת לשקול מחדש את העניין העלול לפגוע בח

 נראה כי מעצרם של הממונים על הבטיחות הפך בשנים האחרונות כשיטה ונעשה ביד קלה על ההדק.

                   ואלה הנימוקים:                                                                                                               

לנושאים וחוסר התייחסות השלטון שטים על ראשם וגופם של הממונים על הבטיחות המוהאקט והשוט 

 הנוגעים לכלים שהמדינה מחויבת להעמיד לרשות שליחיה 

 .                                                                                    ביטוח אחריות ממלכתית לממוני בטיחות א. 

 .                                                          מידה מול מעסיקים שלא תמיד מבינים את משמעות התפקידכות הממונה בעמידתו שיפור סמב. 

מצד אחד כפופים ארגונית למעסיק המשלם ומאידך כפופים  ג. מבחן הנאמנות והאמינות בה אנו נבחנים

           מקצועית למנהל הבטיחות                                                                                                        

שעות לימוד לעומת  22היא  ד. אין כל חסינות או הגנה השווה להגנה הקיימת  לנאמני בטיחות שכל הכשרתו

                                                                                              ממונה בטיחות בעל תואר אקדמי או/ו הנדסי.

הראשי שמגן על העובדים  קמחלישים את הסמכות והשליחות שלנו ופוגעים ברקמה החברתית ובעורה. 

          .                                                                                                                            במדינת ישראל

.                               2.00.000  הגנה על חייהםמספקים מעטפת  2000ממוני הבטיחות בעבודה שמספרם ו. 

יחות מתוקף תפקידם על פי חוק משמשים כיועץ המעביד לענייני בטיחות ובריאות הממונים על הבטז. 

תעסוקתית ואינם אחראים על נושא הבטיחות במפעלים, באתרים ובארגונים, על אף המחשבה השגורה 

                                                                                                                               .תפקידם חמכו תהנובע

 אנו סבורים שאין הצדקה למעצרו של בעל מקצוע כממונה בטיחות אשר עושה עבודת קודש יום יומית.ח. 

ציבור הממונים אותם אנו מייצגים הינו ציבור אזרחים נורמטיבי ושלילת חירות לא רק שמהווה אקט קיצוני 

ף תכלית למציאת האשמים "האמיתיים" בתאונות העבודה, אלא גם חוטאת שאין בו הצדקה מוסרית או א

 למטרה אליה כולנו נושאים עיניים, והיא למיגור תאונות העבודה במדינת ישראל.

נבקשכם בזאת להנחות את החוקרים ביחידותיכם להימנע מאמצעי אכיפה בלתי מוצדק שבנדון, ולזכור שאנו 

 ח להשגת המטרה.זרוע האכיפה היום יומי שלכם בשט

נראה כי בסדרי העדיפויות טרום חשד או מעצר ממונה בטיחות בעבודה בגין תאונת עבודה , יש לקחת 

בחשבון את שליחותו הסטטוטורית הכפוף מקצועית לפיקוח ולמנהל הבטיחות על כן אנו סבורים כי ברמה 

 ההגיונית, המוסרית והחוקית לאפשר למפקח על העבודה לערוך בירור 

 

 התאונה הבאה לא תיעצר אם תעצרו את ממונה הבטיחות בעבודה"."



 שרת הכלכלה –אורנה ברביבאי 

 ראש אגף החקירות במטה הארצי

 מפכ"ל 

 

 

 

  

 

 בכבוד רב,    

 

 יעקב עזרא                                                     מאיר סאיג 

 

יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות                                                    יו"ר ארגון הממונים 

על                                                                                                                              המקומיות

                                                                                             והבריאות התעסוקתית    הבטיחות  

  memunum@netvi  .161.0.-012   16.1משנת  בישראל

 

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה והרווחה –מר חזי שוורצמן 

 מנהל תחום בכיר חקירות ואכיפה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  -מר דורון עזרא 

 


