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                                                                                                                                                                          לכבוד
                                                                   שר המשפטים                                                                            

                                          מר אבי ניסנקורן                                                                                                            

 א.נ.,

 נגד ממונים על הבטיחות בעבודה גזירת כתבי האישום  ת על הפסקת  או ביטול בקשה להורוהנדון : 

 הקדמה:

אדון נכבד, כמי שעמד בראש ארגון העובדים במדינה וכמי שנבחר לשר המשפטים ראוי שנצפה 

 להתייחסותם של  המסרים והבקשות הבאות: 

, נסיבות תאונות עבודהאת  תבחן לעומק ותברר ש ממלכתיתברמה ככל שתוקדם ותוקם וועדת חקירה 

 כי במדד הגורמים המתרשלים תגלה  ותתעורר, היא מהר מאוד  תתעשתהמדינה שכי לאחר אנו מניחים 

 על הבטיחות הוא בסבירות נמוכה ביותר. ממונה הבכל תאונת עבודה, אחרון החשודים  בשליחותם או 

יצבים בחוד החנית של המלחמה אז למה מציבים אותנו בפרונט החשודים כאשר אנחנו הלוחמים הנ

                                                                                                                                       בתאונות ללא נשק הגנתי עלינו.

                                                   עוולות רבות,  שליחי המדינה ולגרום להם  ,אין כל הצדקה לשובב ממונים

 שהקשר בהם רחוק מהמציאות.תפירת תיקים כתוצאה משרבובם בעוגמת נפש 

                                                                                                                                                              

 הוא לאונה על הבטיחות ממ. 1

                                                                                                                    נהג שדרס ברכבו עובד, א. 

                                                                                                דחף את העובד אל מותו, הוא זה שלא ב. 

.                                                                                                       לא נמצא בכל מקום ובכל זמן הוא ג. 

 ום או/ו בכל שעות היממה במקום העבודה.  נמצא בכל זמן ובכל מקד. 

                  . ממונה הבטיחות הוא כן :                                                                                                     2

                                                                 . A 4ולא כתבנית על דפי  , בעיקרבמדינה העיניים של הבטיחות א. 

         רוצה למנוע תאונות עבודה.                                                                                                     . ב

                                                      ג. נוכחותו מגבירה את הבטיחות במקום העבודה.                         

 ד. נציג ושליח החוק ולצידו במטרה משותפת.

                          :                                                                                                          מבחן התוצאה. 3

                                                                                                                           האישום ותביעות בסכומים הזויים החלישו את כוחו וסמכותו של ממונה הבטיחות. ההחשדה וכתביא. 

משימות מניעה, בתפקיד ארגז הכלים עימו מגיע ממונה הבטיחות בשליחותו היא מסירות הנפש  ב. 

      תאונות.                                                                                                                      לימה בו

וב לודאי שמספר הנפגעים היה משל את עצמו ואולי אף יותר.               ג. לו לא היו קיימים ממוני הבטיחות קר

היא כמלאך צופה לשמירה על חיים.                                                                                נוכחותו ד. 

                                                ו. ממונה הבטיחות הוא כרטיס הביקור והמוניטין של כל ארגון.           

 ז. מעולם לא הוזכר כי ממונה בטיחות מסכן אף את חייו לא פחות מהעובדים. 



                                                                                                                        : הסיכונים המוטלים על הממונה מצד שולחיו קרי השלטונות

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

 בחזית המלחמה בתאונות העבודה אך קולם לא נשמע.כאמור, לשומריהם הממוקמים ו

המדינה  לקבל את הגנת מי שאמוריםממוני בטיחות בעבודה כאנו עדים על  סיטונאות ההחשדות נגד ב. 

 קברניטיה.ו

               :                                                                                                                            סיכום

וטנציה  הממונים אינם מגן אנושי וגם לא הכספומט  של  העובדים  משוגעים/מטורפים/ מתאבדים בפ

היא בעיניהם שהרשלנות שמפקירים את חייהם בגלל הרגלים הרסניים , ניסיון מעוות וקיצורי דרך, משום 

                                                                                                                                              .דרך חיים

                   :                                                                                                                            הבקשה

בדרך בה אל המטרה הממונים, בשמי ובשם חבריי, אני מבקש להסיר את המלכודות הטומנים לנו א. 

 ים לשגרת חיים.שונות העבודה שהפכו ברבות הסילוק תופעת תאוהיא המשותפת 

                               וועדת חקירה הכוללת אנשי מקצוע מתחום הבטיחות,                                      ב. הקמת 

הכלי יוקם אתר בנייה או כל גוף אחר,  כלומר בטרם  גוף מפקח ובודק בטרם ביצוע עבודה ג. הקמת 

  . 4בשער יהי הסמיטריילר של הבטיחות כדוגמת טופס  הראשון

 . מחיקת כתבי אישוםמניעת הגשת כתבי אישון ו .א
 לחדול מהחשד בממונים בכל הנוגע לתאונות. .ב

מוסמכים על בסיס פרמטרים  תאונהתאונות עבודה להקנות לממוני הבטיחות מעמד של  חוקרי  .ג

 של הכשרה.

 וזקוק להגנה.על העובדים  אסור  למנהיגי המדינה לעצור את הממונה על הבטיחות הוא מגן  .ד
 

 אשמח לתשובתך,

 בכבוד רב,

 יעקב עזרא

 ממונה בטיחות

s@013net.net-Jacob 

 04-1125014פקס:   052-6181606
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