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                לכבוד                                                                                                                  

    מר גלעד ארדן                                                                                                                 

                                                                                                                  השר לביטחון פנים.

sar@mops.gov.il 

 א.נ.,

                הנדון : בקשה לבחינת מגמת החשדתם ומעצרם של  ממוני בטיחות בעבודה                       

לבחון מחדש את המגמה החדשה,  433הב לאל השר להורות למשטרת ישר אבקש מכבוד                 

תחת עיניהם קודש למניעה ובלימת תאונות בעבודה וזאת לעצור ממוני בטיחות  העושים מלאכתם 

הות.לבטיחות ולגהפקוחה של מפקחי העבודה ולעיתים בליווי של המוסד   

דה וכאשר הפועל תחת שליטה ופיקוח של  משרד העבו הביא למעצר ממונה בטיחות היגיון ל אין זה

                                           עובדים נפגעים בתאונת עבודה, נעצר הממונה גם אם הוא לא במשמרת.

                                                           הקים וועדה משותפת שבה שחבריה: השר ל אני מציע לכבוד

                                                                                בטיחות מטעם המשטרה. ומחי מקצוע בא. מ

                                                                                 הות.והגממינהל הבטיחות בכירים ב. נציגים 

בישראל.                                                                           על הבטיחות  ג. נציגים מארגון הממונים

       ד. יועצים משפטיים.                                                                                                           

או גורם  ומועיל  האם מעצרם של ממוני בטיחות חיוני ישקלו ויבחנו המדינה ש משקיפים מטעם מבקר ה.

 3500 –עובדות ועובדים שבטיחותם תלויה לא מעט ב  4.000.000נזק בלתי הפיך לעתיד בטיחותם של 

  ממוני בטיחות בישראל.

                           :                      על פי הצעתי כלים רבים יעמדו לרשות הוועדה כאקט מניעה ושיפור

א. לברר ולחקור את הסיבות והנסיבות לכל תאונת מוות או/ו תאונה קשה של עובד.                             

וש  מסמכים הנוגעים להדרכת העובד, תסקירים, סקרי סיכונים, תכנית לניהול בטיחות ותכתובות רב. לד

                                                                                                                         עם המעסיקים.

                                  ג. לזמן את ממונה הבטיחות לבירור וחקירה.                                               

                                                    ד. חוות דעתה של הוועדה  המקצועית תכריע על דרגות ענישה.   

      ה. הממונה  יוזמן לשימוע.                                                                                                    

                                                                              ו.  יבחנו דרגות ענישה על פי חומרת המעשה. 

                                                                   אפשרויות של הדחה לתקופה קצובה.. 1                   

                                                                                      .פסילת רישיון או הדחה .2                   

,                                                                                                        . קנס כספי3                   

                                                                                                 .הכשרה חוזרת. 4                   

                                                                                                הגבלת פעילות.  .5                   

   ועוד דוגמאות.  ספציפיבתחום מניעה מעיסוק  .6                   
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2.                                                                    

התחמקות וזאת כאשר יהיה זה פשע בעיסוקו תוך מעצר או עיכוב ממונה יבוצע בהמלצת הוועדה לדעתי 

או  כספי השתמטות, הזנחה וזלזול מביצוע התפקיד ולא חטא או עבירה בגינה ישנם חלופות של קנסאו 

                                                                                                                               הדחה.

גימלאי צ.ה.ל שעם שחרורו בחר לעסוק  76  -ממונה הבטיחות מר דב זליקוביץ בן הסיפורו העצוב של 

ף הבנייה, לרוע מזלו באתר בו נליחות כשכיר בעבתחום שהיה ייעוד בחייו, הוא החל לעסוק בתחום הש

 הועסק נהרג עובד סיני כתוצאה מנפילת חפץ על ראשו.

433פלס  -דב הוזמן לתחנת משטרת ירושלים מקום מגוריו, נחקר ע"י צוות חוקרים ממשטרת ישראלמר    

ימים בבית  6כ וצוות חוקרים מהפיקוח על העבודה, הנייד והמחשב נלקח ממנו והוא הורד למעצר ושהה 

                                                                                          המעצר במגרש הרוסים בירושלים.

ממונים על בשליחותם כהמעצר האוטומטי של עובדי ציבור ההחשדה ואבקש מהשר לבחון את עניין  

עדות באירועי  קיצון. מלאכת קודש ולהסתפק בגבייתהבטיחות העושים   

                                                                                                                              בכבוד רב, 

                       יעקב עזרא ממונה בטיחות,                                                                           

 מייסד ומנהל קבוצות ארגון ממונים.                                                                                             

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

mailto:Jacob-s@013net.net
mailto:Jacob-s@013net.net

