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 לכבוד

                                                                                                                            היועץ המשפטי לממשלה   

                                                                                                                                       מר עמיחי מנדלבליט

 א7נ7,

 נגד ממונים על הבטיחות בעבודה גזירת כתבי האישום  בקשה להורות על הפסקת  או ביטול הנדון : 

כי במדד המתרשלים, , המדינה תגלה ככל שתוקדם ותוקם וועדת חקירה לבירור נסיבות תאונות העבודה

וחבל על העוולות הרבות, עוגמת הנפש  ,אחרון החשודים  בסבירות הנמוכה ביותר הוא ממונה הבטיחות

 ותפירת תיקים שלא תופסים מים7

ממונה בטיחות לא דחף את העובד אל מותו, ממונה   ממונה בטיחות אינה נהג שדרס ברכבו עובד, 

                              7                                                                         בטיחות לא נמצא בכל מקום ובכל זמן 

איבדה את הגבלתה, כי מישהו מחפש קורבנות  בסביבה7              אחריותו , חליפת תפקידו מוגבלת בזמן

   משטרת ישראל  לוחצת בקלות על הדק ההחשדה והמעצר לשותפיה בשרות הציבור7

ונה על הבטיחות, את המפקח אם אנו שואפים לחברה מתוקנת, אסור  למנהיגי המדינה לעצור את הממ

                                                                                                                            על העבודה ואת המוסד לבטיחות ואחרים, אלה גופים מגינים ומוגנים7

הנשלחים למשימות מניעה, א מסירות הנפש  ארגז הכלים עימו מגיע ממונה הבטיחות בשליחותו הי

וזאת  ומעצם נוכחותו כצופה ראשון במקומות העבודה השונים בהם הוא מסכן את לימה והצלת  חיים  לב

 חייו, בטרם יסתכנו חייהם של העובדים7

ביטחון העובדים ולממוני הגדול ביותר הוא שמנהיגים אינם שמים לב לוהבטיחותי  הסיכון הביטחוני 

 הבטיחות7

/ מי שאמורים לקבל את הגנת השולחיםממוני בטיחות בעבודה כאנו עדים על  סיטונאות ההחשדות נגד 

 המדינה ושליטיה7

והיא בשמי ובשם חבריי, אני מבקש להסיר את המלכודות הטומנים לנו בדרך בה אל המטרה המשותפת 

 ים לשגרת חיים7שסילוק תופעת תאונות העבודה שהפכו ברבות ה

קים וועדת חקירה הכוללת אנשי מקצוע מתחום הבטיחות,                                                                    לה

 של יזמים ואחרים7 מפקח ובודק בטרם ביצוע עבודהציבורי  להקים גוף 

ת חייהם הממונים אינם מגן אנושי וגם לא הכספומט  של  העובדים משוגעים/מטורפים שמפקירים א

 7היא דרך חייםבעיניהם שהרשלנות משום 

                                                                                                                          אדוני היועץ המשפטי:

 אבקש לשקול מחדש את: 

 מחיקת כתבי האישום7 7א
 תאונות7לחדול מהחשד בממונים בכל הנוגע ל 7ב
 להקנות לממוני הבטיחות מעמד של  חוקרי ועדי תאונה7 7ג
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