
                                                      

 

 

 

 

 

 

    

 

                       עלם צביעיהממהערות והארות  ,תקציר תגובות

 העצומה             
 

 בעד העצומה. ערות המצביעיםסעף השנרשמו ב כפי ככתבם וכלשונםהמסרים 

שיצאו בבוקר לעבודה ישובו לביתם  השליחים שמבקשים שהעובדים .אנחנו1

ולמשפחתם  שממתינה לשובם בשלום, תאונה קטנה משפחה הרוסה, את זה נמנע אם 

 תתנו תשומת לב ועדיפות לנושאי הבטיחות ותמצאו מקום ראוי בחוקי העבודה.

 . יישר כוח אתכם לאורך כל הדרך.2

וח אחריות מקצועית" . מבקש להוסיף את הבעיה החמורה ביותר לממוני בטיחות "ביט3

 שאין גוף בארץ שמוכן לבטח אותנו.

, אך חושש יום יום . ממונה בטיחות בענף הבניה, אוהב את עבודת הקודש בה אני עסוק4

 מכך שהמדינה לא באמת מגבה אותי....

להאשים ולתבוע ממונה בטיחות בגין פעולה לא נכונה של עובד, זה כמו להאשים את .5

הבוחן בגין תאונה שעשה נהג שהוכשר והוסמך על ידם, ממש הזוי, אנו מורה הנהיגה או 

ממוני הבטיחות בעצם " שק האגרוף " של העובדים שפעלו בפזיזות, רשלנות ונפציו. 

הבעלות של מפעלים וקבלני בניין שמשרשרים את הממונה בגין תאונת עבודה, המוסד 

י זווית הראייה המשונה לביטוח לאומי שתבע את ממוני הבטיחות והשופטים בעל

 שמשווה את אחריות האדם הבוגר לאחריותו של ילד בגן ילדים.

חשוב ותודה. מאשר, תומך, מסכים לכל הנאמר.  מצטרף לעצומה מפורט. .חזק ואמץ.6

 כל הכבוד היוזמה. מצטרף למחאה, בהצלחה.



 

 

עויות של . אני פנסיונר שעובד קשות , ממש לא עבריין !!! לא רוצה "לשלם" על ט7

 אחרים.

. החשבון פשוט, אי הגנה על הממונה תברח אנשים איכותיים שבכוחם לקדם את 8

 הבטיחות.

תאם לרוח התקנה גם אם . התקנה חייבת לתת הגנה לממונה הממלא את תפקידו בה9

של הארגון אותו הוא משרת . זה נוגד את המדיניות ו/או התנהגות המנכ"ל או הבעלים 

יר שהאחריות הביצועית, לאחר מתן הייעוץ המקצועי של הממונה, התקנה חייבת להגד

 מנכ"ל החברה ו/או הבעלים... –היא של המחזיק בחצרים 

 . מציע שנהיה עובדי מדינה כחוק.10

. חייבים לפעול למען שינוי היחס לחיי אדם חייבים לפעול למען שינוי במעמד ממוני 11

 הבטיחות.

 ב ממשלתי למרות שאנו עובדים יד ביד עם הרשויות.. אנו לא מוגנים בכלל, אין ג12

שלום רב, בהתאם למפורט לעיל, אבקש להתייחס ל: נוסיף ונציין, כי הממונים על . 13

הבטיחות, אינם מוגנים ומגובים על ידי חקיקה בפני עוולות, פיטורין או איומים אף אם 

חייב על פי חוק, כך הם מרומזים ע"י מעסיקם נותן השכר, במהלך ביצוע עבודתם כמת

                    יוצא שהממונה על הבטיחות מצוי בין הפטיש הפלילי ) דרישות החוק ( לבין הסדן 

ף ו) מעסיקו ומפרנסו ( **  קיים חשש לבצע תפקיד כהלכה  מאחר וממונה בטיחות חש

המוגברת לפיטורין בכמעט כל מקום עבודה במדינת ישראל, אודה מאוד להתייחסותכם 

 ל**  בברכה.

שלום רב, חסר לי רק "המעסיק" צריך שהמעסיק שלנו תהיה המדינה הרגולטור ואזי  .14

ישתנה ויקבל זווית של מבט שונה ותקין כפי שנדרש כל ההתייחסות אלינו והמעמד 

 וצריך להיות, תודה.

. אני מצטרף עם החתימה שלי וחותם עם עומק ההבנה לכל מילה ומילה ביחס 15

 מכתב זה.ל

. מהלך חשוב מאוד. הנושא חשוב לא רק לממוני בטיחות, גם לקידום הבטיחות בכל 16

 הארץ. 

 . למען קידום הבטיחות הגיהות ואיכות הסביבה גם לדורות הבאים.17

שנה מפרנסת לבד  שתי בנות, חייבת לדעת שאני  20. אני ממונת בטיחות יותר מ 18

 ובדים שבעבודה..מוגנת עבורן, כשם שאני מגנה על הע

. אני כעת נמצא בהליך משפטי על לא עוול בכפי, כאשר עובד הכניס את ידו למכונה 20

 , איפה הצדק וההיגיון.ברוב טיפשותו, אני צריך לשלם על כך



 

. רק אכיפה וענישה נגד עברייני בטיחות ללא פחד , תוך הבנה שזו עבודת המפקחים 21

תביא להגברת הבטיחות, כשכואב בכיס הראש  בדומה לעבודת שוטרי סיור ותנועה,

מבין... ולומד להיזהר ולהישמר ולהשקיע ממון ומחשבה בהגברת הבטיחות בעשייה 

 להבא...

 .אפשר לצרף גם קציני בטיחות בתעבורה אשר גם סובלים מאותן בעיות.22

ם . כל המפורט בגוף המסמך נכון וצודק, לכן חייבים הממוענים למסמך לפעול ולייש23

אותו, אני גר .... במקום בו קרה האסון נהרגו ונפצעו רבים, לצערי עד כעשיו לא ראיתי 

ולא שמעתי על הטיפול ברשלנות של הגורמים שהיו מעורבים וחבל. מקרה דומה יכול 

 חזור בגלל אי הסקת מסקנות לרשלנות..

 . יוזמה מבורכת, יוזמה מבורכת.24

 

 

 נעשה ונצליח,

                                                                                      

 

 הנהלת ארגון הממונים.                                                                                  


