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 ים המערער                                                                                                          

  
                            

   –נגד   -
 

 

 מר ארווין סני  -מפקח עבודה איזורי                           
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 הודעת ערר                             
 
 

המערערים  תועד טענות  את  לקבל  מתבקשת  החלטת    הערר  את  מיום  ולבטל  המשיב 

 י שיפורט בגוף הערר. והכל כפ 5.7.2021

 

ב  צגיםויהיו מי , אשר  המערערים ידי  בימען להמצאת    מהוויםה  ,לעיל  המצוינים  אי כוחםעל  ,  דין-כתבי 

   .הודעת הערר כנגד המשיב את אתז הנכבד  ועדת עררבזאת להגיש בפני   יםמתכבד

 
  ו/או לפגוע בטענות  כדי לגרוע  ואין בהםלנוחיות הקריאה בלבד  הינן    תאז  בהודעת עררכותרות הפרקים  

 . םהי תויוו/או בזכות מזכ המערערים 

 

 : לערר הצדדים א.

מס'  המערער  .1 ו/או    " הלשכה " )להלן:      580700185מס'    רשומה   עמותה   ה נ י ה ,  1ת 

 ( "  1המערערת מס'  " 

 1נספח  כ זה ומסומן    ערר מצ"ב לכתב    רשם העמותות רישום ב העתק   •
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 ואלה מטרות העמותה :  .2

 ראל ביש ממוני הבטיחות    לפי כל דין לכלל קמת ארגון יציג  ה  . א 

קידו  . ב  למען  מ לפעול  של  לפי המלצות  מם המקצועי  היתר  בין  מוני הבטיחות 

 אדם". "וועדת  

י  . ג  על  היתר  בין  הבטיחות  ממוני  של  רווחתם  למען  כמות  לפעול  הפחתת  די 

לפ  הבטיחות  מממונה  הנדרשת  העיון  בגין  ימי  התשלום  הגבלת  ו/או  דין  י 

 ן. עיו ₪ לכל יום    100ופן שלא יעלה על  ביצוע ימי העיון בא 

ליום   .3 ממונ 12.7.2021נכון  לשכת  מונה  בישראל  ,  הבטיחות  והיא    1952י  חברים 

 ת. ו ח מהווה את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני הבטי 

מס'   .4 כדין   הינו   2המערער  מס'    חבר    "   2המערער מס'  " )להלן:    1אצל המערערת 

 . (   דוד בן שבת" " ו/או  

 

 רקע עובדתי  ב. 

מעסיקתו של מר דוד    -מ לחברת ארקדי קליימן בע"   ה המשיב הור   5.7.2021ביום   .5

שבת  שבת  כי    ,  (   "המעסיק" )להלן:    בן  בן  דוד  של  מינויו  את  מאשר  אינו  הוא 

וכי   המעסיק  אצל  בטיחות  ומינוי  עליה  כממונה  לאיתור  בהקדם  של  לפעול 

לתפק  אחר  הבטיחות  מועמד  על  ממונה  המעסי יד  כשירות  ק אצל  אישור  בעל   ,

הבנייה  בענף  ענפית  ובוגר השתלמות  למעשה  ו ,  (   ההחלטה" " )להלן:    תקף  כאשר 

פסל  ו/או  התנגד  מינ   הוא  ה את  כממונה  שבת  בן  דוד  מר  של  אצל  ויו  בטיחות 

 . המעסיק 

 2נספח  ב  מצ"   ההחלטה עותק   •

ם  יו מ   כי החל   הורה כי מפקח עבודה ראשי    ן המשיב ציי   לעיל   2שבנספח    בהחלטה  .6

הבני ,  .20211.6 בענף  בטיחות  ממונה  של  מינוי  לאשר  ניתן  הוא  לא  אם  אלא  יה 

הבנייה  בענף  השתלמות  מפע"ר " )להלן:    בוגר  נשלל  ינה  שבג   הוראה   -(   " הוראת 

  של מר בן שבת   וריו יט לפ   ך של מר דוד בן שבת ונסללה הדר   מינויו   הלכה למעשה 

 . ללא מתן הודעה מוקדמת אף  

ו ואכ  .7 נספח  ה קבות  ע ב ן,  דו   זומן   8.7.2021ביום  ,  ל לעי   2החלטה  שבת  מר  בן  ד 

מעסיקו   שימוע שיחת  ל  בע"מ   -אצל  קליימן  ארקדי  חשד   , חברת  ביצוע  ל   בשל 

צפוי מר בן שבת לקבל הודעה על    בגינה   אשר   ה משמעת חמור ת  יר עב לכאורה של  

לאלתר  עבודתו  המעסיק   סיום  המוקדמת    אצל  ההודעה  תקופת  שלילת  תוך 

ב  ס הורא כאמור  הוד   10עיף  ות  ולהתפט לחוק  לפיטורים  מוקדמת    , רות עה 

   (   "מכתב השימוע" )להלן:    2001-התשס"א 

 3נספח  מצ"ב    השימוע   מכתב עותק   •

ביום  8.7.2021ביום   .8 הח"מ.  בנוכחות  שבת  בן  דוד  למר  השימוע  התקיים   ,

 המעסיק לשימוע ממנה עולה:   החלטת , התקבלה  11.7.2021

שבת טענות   . א  בן  דוד  בכל    מר  בנ לטענות בנוגע    התקבלו  מתן  ושא  יו  מצג  אי 

 ק בנושא עבירת משמעת חמורה. עסי שלילת טענות המ ל ו   שווא 
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עקב   . ב  המעסיק  אצל  בטיחות  כממונה  מתפקידו  לאלתר  פוטר  שבת  בן  דוד 

 לעיל.   2ההחלטה נספח  

 4נספח  מצ"ב    המעסיק לשימוע   החלטת עותק   •

מס'  6.7.2021ביום   .9 המערערת  שלחה  למשיב   1,  עבודה    , מכתב  מפקח  לידיעת 

ח   -ראשי  שוו מר  ה לידיעת  ו   רצמן זי  זרוע  ראש  איפרגן מ"מ  תאיר  הגב'  .  עבודה 

 כדלקמן:   במכתב התבקש המשיב 

של   . א  המינוי  פסילת  ו/או  למינוי  התנגדות  משמעותה  החלטתו  האם  לפרט 

 מר דוד בן שבת. 

בן שבת לתקופה של   . ב  נוספים בהם    60לאשר את המשך מינויו של מר  ימים 

 . המשיב   בפני   יתבהרו טענותיו 

 5נספח  מצ"ב    6.7.2021מיום    ב מכת עותק ה  •

 עובר לכתיבת ערר זה טרם התקבלה תגובת המשיב.  .10

ר מינהל הבטיחות לא מפורטת הדרך  ינתן העובדה כי באת ובה   ,  10.7.2021ביום   .11

הערר,   לוועדת  לפנות  ניתן  העבודה    הח"מ פנה  בה  במשרד  גורמים  למספר 

א בבקשה   של  ליתן  כי    7רכה  העובדה  לאור  זה  ערר  להגשת  התקבלה  ימים  טרם 

שהח  וככל  לכאורה  וכי  המשיב  הרי  תגובת  למינוי  התנגדות  הינה  המשיב  לטת 

 בלבד.   12.7.2021שלמר דוד בן שבת הזכות להגיש ערעור לוועדה זאת עד יום  

   6ח  נספ עותק הפנייה מצ"ב   •

הגורמים  .12 הפנייה:    ואלה  התבצעה  א אליהם  תאיר  זרוע    -יפרגן הגב'  ראש  מ"מ 

ראש מפ העבודה,   עבודה  ח   -י קח  שוורצמן מר  מפע"ר ,  זי  אריק    -סגן  מר 

מ   , שמילוביץ  יגל,  סיגלית  שילי הגב'  דליה  עו"ד  כהן,  רן  יועמ"ש    -ירחימובר   -ר 

   . (   "הנמענים" )להלן:    במשרד העבודה 

מצד    בנוגע למתן הארכה   תגובה כל  עת ערר זאת, לא התקבלה  עובר לכתיבת הוד  .13

   . הנמענים לעיל 

המ  .14 של  בזכויותיו  לפגוע  לא  מנת  זו   2ערער  על  ערר  הודעת  מוגשת  ימים    7תוך  , 

נספח   ההחלטה  קבלת  בתקנה  ל   2מיום  כאמור  והכל  ארגון  ת ל   9עיל,  קנות 

התשנ"ו  הבטיחות(,  על  )ממונים  העבודה  על  "תקנות    )להלן:   1996-הפיקוח 

 (.   הממונים" 
 

 :הנורמטיביתהמסכת  . ב

 מורה כדלקמן:   הממונים  תקנות  . ב 9סעיף   .15

 ערר"

יחות רשאי  ממונה על הבט של י על פסילת מינו למינוי או ות תנגדעל ה  )א(    .9
,  8או    7יום מסירת ההודעה לפי תקנה  בעה ימים מהמעביד לערור תוך ש הוא או  

 שי.פני ועדת ערר שמינה מפקח העבודה הראל

בועדת ערר יהיו חמישה חברים, ובהם שניים נציגי שירות הפיקוח על   )ב(           
אחד הארגון  עלליץ  שהמ  העבודה,  בייו  הגדול  המעסיקים,  ר  ותהיציג  אחד  של 

לבטיחו שהממהמוסד  ואחד  ולגיהות  הת  עליו  של  ליץ  הגדול  היציג  ארגון 
מייצג את המספר הגדול  עם ארגון הממונים על הבטיחות ה עצות בהתיי ,  העובדים
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של  הבטיחות  ביותר  על  במקור  ממונים  אינה  של    .ר.ש(  -)ההדגשה  אחד  נציג 
 ה. שב ראש הועדהעבודה יהיה יוקוח על שירות הפי

ד למינוי או שפסל  זורי שהתנגלא ישב בועדת ערר מפקח העבודה הא   ( )ג          
 . את המינוי נושא הערר

 ה, מקומה, וסדר יומה.רר יקבע את מועד ישיבתיושב ראש ועדת הע  )ד(           

 ערר.שהוגש הועדת הערר תחליט בערר תוך שבועיים מיום   )ה(           

העהחלט   )ו(            ועדת  יתות  בירר  הנוכחים  דעות  ברוב  ובלבד קבלו    שיבה 
 ירות הפיקוח על העבודה.הם נציג אחד של שחברים לפחות וב 3יבה שנכחו ביש

תעמוד     )ז(            )א(,  משנה  תקנת  לפי  בערר  החלטה  ניתנה  לא  עוד  כל 
ת המינוי  פסילת  בתוקף;  למינוי  תקפההתנגדות  שנהיה  במועד  החל  קבע ה 

 " ב(.)8לפי תקנה בהודעה 

 

 נימוקי הערר  . ג 

יטענו מר  או ה   ת קציר ב  .16 נספח  ה כי    המערערים  בחוסר    ה נגוע   לעיל   2החלטה 

מידתיות   , סמכות  בררנית   , בחוסר  תוך    , אכיפה  והכל  מידתיות  פגיעה  היעדר 

בחוק בערכי  המוגנים  העיסוק    : יסוד   ם  תוך  ו חופש  מר  הכל  של  חמורה  אפלייה 

ב דו  הממונים   ן ד  שאר  מול  אל  ב המבצעים    שבת  בהתאם  עבודתם  מקומות 

השלישית שבת  הבטיחות(,  לתוספת  על  )ממונים  על העבודה  הפיקוח  ארגון  קנות 

 (.   "תקנות הממונים"   )להלן:   1996-התשנ"ו 

 

 בחוסר סמכות: לה  פעו  . 1' ג 

כללי   .17 פעול בהיר  נ כרקע  מנהלי   ו ות כי  כגוף  רגולטור  להתבצע אמור   של  פי      ה  על 

המינהל  חוקיות  מה    : שו פירו   . עיקרון  למעט  הכל,  לעשות  מותר  לאזרח  כי 

לעשו שנאסר   אסור  ולמדינה  בחוק,  לה  עליו  הותר  הדבר  כן  אם  אלא  דבר,  ת 

 . מפורשות בחוק 

נ   יקרון ע  .18 במש זה  יסוד  מתפיסת  על ובע  ולפיה  דמוקרטי  השלטונית    טר  הרשות 

האזרח מחד   של  חירותם  על  האוטונומי י להקפיד  את  לכבד  שלהם  ם,  האישית  ה 

לה  ב ולא  על תערב  אלא  בשרירות,  ס -חייהם  להפעיל  ומאידך,  חוק,  ויותיה  מכ פי 

מכוח   האזרח  פיו  כלפי  ועל  מכוחו  ורק  ואך  משרירו החוק  להימנע  בכדי  ת  וזאת 

 . לרעה של כוחה של הרשות   ל לב כלפי האזרח, ומניצו 

 : נציין   ה לעניין ז  .19

התפרסמה  . א  לעיל  מפע"ר  הבטיחות   הוראת  מינהל      9.3.2021ביום    באתר 

 לשונה: והיא מובאת כ 

מיום   שהחל  מודיע  הבטיחות  אישור  4.7.2021"מינהל  בעל   ,

בבטיחות  או   כשירות  מהנדס  עבודה(,    )שאינו  מנהל  או  הנדסאי 

רק   מבצעת,  חברה  או  בנייה  באתר  והשלים  ימונה  השתתף  אם 

 ה" בהצלחה השתלמות ענפית בבני 

 . 7נספח  עותק הפירסום מצ"ב   •

שלכאורה   . ב  )   הוראת ככל  בסמכות  ניתנה  לעיל  הרי  מפע"ר  המוכחש...(,  דבר 

קובעת   מפע"ר  מיום  שהוראת  החל  רק  החובה  4.7.2021כי  מוטלת    למנות , 
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בטיחות   מבצעת,  ממונה  חברה  או  בנייה  והשלים  באתר  השתתף  אם 

 . ה בהצלחה השתלמות ענפית בבני 

ה בפועל,   . ג  שבת  של  מינוי  הודעת  בן  דוד  הבטיחות    נמסרה מר  למינהל 

ידנית במ  ביום    ל לכ   סירה  בתפקידו  כאשר    23.3.2021המאוחר  החל  הוא 

 21.1.2021ביום  

 . 8נספח  עותק ההודעה על המינוי מצ"ב   •

 לעיל, נכתב במפורש כדלקמן:   2גד, בהחלטה נספח  נ מ  . ד 

ההדגשה  )   6.202101.0תאריך  כי החל מ   ט י החלי "מפקח עבודה ראש 

במקור  בענף    ( ש . ר   -אינה  בטיחות  ממונה  של  מינוי  לאשר  ניתן  לא 

 וגר השתלמות בענף הבנייה" הבנייה אלא אם הוא ב 

נספח   . ה  עולה שהחלטה  לעיל  ניתנה בחוסר סמכות    2מהמקובץ  גם היא  לעיל 

כ  העובדה  מונה לאור  בן שבת  דוד  בטיחות   י מר  ,    21.1.2021ביום    כממונה 

על   ביום  ההודעה  המאוחר  לכל  נמסרה  תחולת    23.3.2021מינויו  וכאשר 

וגם מטעם זה    4.7.2021רק מיום  הינה תקפה לכאורה    ע"ר לעיל הוראת מפ 

 בטל. ת לעיל לה   2דין ההחלטה בנספח  

הן   . ו  פנה  המערער  כי  יובהר  זה  סני   -מפא"ז ל לעניין  ארווין  הן  מר  למנהל  , 

מר    -והן למפע"ר   מר אריק טייב   -במינהל הבטיחות תחום רישוי והסמכות  

אך כל פניותיו הושבו  לעיל    מפע"ר   הוראת  לבטל את  ה  בבקש   חזי שוורצמן 

כ  מבינים  שהמשיבים  מבלי  תקפה,  ריקם  שהיא  ככל  מפע"ר  הוראת  י 

מיום   רק  שבת   4.7.2021תקפה  בן  דוד  מר  של  למינויו  תקפה    ך כ ,  ואינה 

ה  כל מניעה להמשך מינויו שלא  בן שבת   יתה  בטיחות אצל    של מר  כממונה 

מפא"ז  ו   המעסיק  והן  מפע"ר  מר    שלהם   רשלנותם ב הן  של  לפיטוריו  גרמו 

   דוד בן שבת. 

 9נספח  התכתובות מצ"ב  חלק מ עותק   •

נהלי מפע"ר    ברשומות לא פורסמה  לעיל    מפע"ר   הוראת  .20 באתר האינטרנט  בקובץ 

הבטיח  מינהל  התעסוקתית של  והבריאות  שלא    ות  ניתנה  היא  זה  מטעם  רק  ולו 

 לעיל להתבטל.   2פח  ויחד עימה גם החלטת מפא"ז נס   דינה להתבטל ,    בסמכות 

דין החלטת מפא"ז  בנוסף,   .21 גם  ישיר ממנה  וכפועל  לעיל    נספח דין הוראת מפע"ר 

ב   לעיל   2 האמור  בגין  מעיקרם  בטלות  תקנה  ו הורא הינו  ו ) 5ת  ל 5-ב(  תקנות  )ג( 

 קמן: דל כ   מורות ה     הממונים לעיל 

ע "  )ב(  הנמנה  במפעל  הבטיחות  על  לממונה  מעסיק  ימנה  הענפים  לא  ם 

של שנתיים    אלא אם כן רכש ניסיון לישית,  פת הש המפורטים בתוס 

 . ף שעמו נמנה המפעל לפחות בענ 

הבטיחות    לפי  )ג(  על  ממונה  יחוייב  אזורי  עבודה  מפקח  דרישת 

מינויו,   ממועד  שנה  תוך  בהצלחה,  לעבור  כאמור,  במפעלים 

הראשי  העבודה  מפקח  שאישר  תכנית  לפי  ענפית    . " השתלמות 
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בטי   -דהיינו  ממונה  )   חות מינוי  הבנייה  מפעל  בענף  בתוספת  כלל  נ ה הוא 

נסיו השלישית  בסיס  על  רק  שיהיה  יכול  המתמנה   ן ...(,  שנתיים   של  ענף  ב   במשך 

 הבנייה.   בן השנתיים בענף וכאשר מר בן שבת הוכיח לכל את ניסיונו    הבנייה 

הממו  על  מפא"ז,  דרישת  לפי  רק  מכך,  בהצלחה  יתרה  לסיים  שהתמנה  נה 

בבנייה  ענפית  שמעולם דר   -השתלמות  נדרשה   ישה  סמ לא  אין  וכאשר  כות  , 

בבנייה   הענפית  ההשתלמות  של  קיומה  את  לדרוש  למפע"ר  לא  ואף  למפע"ר 

   רק לאחר שנה ממועד המינוי. לא  א   כתנאי למינוי  

תקנ  .22 הוראות  ובהינתן  כן,  על  הממונים   )ב( 5ה  אשר  דרישת   לתקנות  ובאי    לעיל 

א היה בסמכותו של מפע"ר  , ל לעיל תקנות הממונים  ל )ג(  5מפא"ז כאמור בתקנה  

הבני נ   לא   כי    לקבוע  בענף  בטיחות  ממונה  של  מינוי  לאשר  הוא  יתן  אם  אלא  יה 

הבנייה  בענף  חוקתית   . בוגר השתלמות  הינה בלתי  זאת  ועומדת בסתירה    הוראה 

הממונים  לתקנות  ס   הן  להוראות  והן  לעיל 173עיף  לעיל  מטעם   ב  הרי    זה   וגם 

 דינה להתבטל. שניתנה בחוסר סמכות ו 

בעניין מינוי ממונה    15.5.2016מיום    555989נוהל מפע"ר מספר  ל   4סעיף  בנוסף,   .23

ג'  בסיווג  בניה  בחברות  הבטיחות  גב הור   5על  דאז  תה  כתוארה  אדוארדס  ורדה   '

ולר  המפא"זים  כלל  את  המ כמפע"ר  את  צפון בות  כמפא"ז  בתוארו    מפע"ר   שיב 

 כדלקמן: 

שה אינה  )ההדג   אחת על  ימונה ממונה על הבטיחות העונה    ש כי יש לדרו   " 

 : מהדרישות הבאות   ר.ש(   -במקור 

 . בענף הבניה   מוכח   הממונה על הבטיחות הוא בעל ניסיון 

 ענף הבניה. ת ענפית ב סיים בהצלחה השתלמו הממונה על הבטיחות  

ממונה   מינוי  על  מודיעים  עו אם  שאינו  הבטיחות  משני  על  באחד  מד 

הנ"  השתלמות התנאים  יבצע  הממונה  כי  לדרוש  יש  בענף    ל,  ענפית 

לתקנה   בהתאם  מינויו,  ממועד   ) היותר  )לכל  שנה  תוך  )ג(  5הבנייה 

 " לתקנות ממונים על הבטיחות 

 . 10נספח  עותק נוהל מפע"ר מצ"ב  

 הבאות:   העובדות נושא זה מן הראוי שיובהרו  ל  .24

לעיל ע  . א  השלישית  בתוספת  המפורטים  המפעלים  מסוג  הוא  הבנייה    נף 

ע   הדורשים  בטיחות  ממונה  של  לפחות    ם  מינוי  שנתיים  של  מוקדם  ניסיון 

 בתחום הבנייה. 

ג'  . ב  בניה מסוג  היא חברת  קליימן בע"מ  חובת  ועליה    5חברת ארקדי  מוטלת 

שהוא  בטיחות  ממונה  ניסיון   מינוי  הבניה   מוכח   בעל  סיים  ש   או   בענף 

 . ענף הבניה בהצלחה השתלמות ענפית ב 

שבת   . ג  בן  נ למר  הבנייה וכח  מ סיון  י הן  בענף  בטיחות  ניסיון וה   כממונה    ן 

שנתיים  על  הבנייה   העולה  אצ ו   בענף  להעסקתו  מניעה  כל  היתה  ל  לא 

. לעניין  נוהל מפע"ר לעיל   ח ל והן מכ הן מכח תקנות הממונים לעי   המעסיק 

אחר  זה   ולהתחקות  שבת  בן  מר  של  המינויים  להיסטוריית  להיכנס  מוצע 

 ה. ניסיונו בענף הבניי 
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הב  . ד  על  לממונה  שבת  בן  מר  את  מינה  לעיל  בדין המעסיק  כנדרש    טיחות 

שנשלחה   מקוונת  בהודעה    למשיב בהודעה  המאוחר  ביום  י ולכל  דנית 

כי  .  23.3.2021 היא  התנגד ע חזקה  לא  ההודעה  קבלת    למינוי   המשיב   ם 

מ   ר איש למעשה  ו  של  מינויו  המ   ר את  אצל  בטיחות  לממונה  שבת    עסיק בן 

את   מוציא  היית  אחרת  שבנספח  כי  עם   2החלטתו  על  קבלת    מיד  ההודעה 

 ינוי. המ 

על  במועד   . ה  ההודעה  אצל    ו מינוי קבלת  בטיחות  כממונה  שבת  בן  מר  של 

על המעסיק,   שבת    לדעת   המשיב   היה  בן  מר  ביצ כי  השתלמות  לא  מעולם  ע 

מינהל  ל   ח מעולם לא דיוו   וזאת לאור העובדה כי מר בן שבת   פית בבנייה ענ 

 . כי סיים השתלמות ענפית בבנייה   הבטיחות 

הי   למשיב   תה הי בנוסף,   . ו  כל  במערכות    ולת כ את  הממוחשבות  לבדוק 

בן שבת  ו במינהל הבטיחות   מר  של  מינויו  במועד  כי  לא  א  הו לוודא  מעולם 

 ת בבנייה. י השתלמות ענפ   התחיל וסיים 

בטיחות   . ז  ממונה  למנות  עליו  כי  מהמעסיק  דרש  לא  מעולם  המשיב  בנוסף, 

בבנייה   ענפית  השתלמות  ממונה  עם  על  אז  כי  כזאת,  השתלמות  ובהיעדר 

 לסיימה תוך שנה ממועד מינויו. הבטיחות  

דרש מעולם  בנוסף,   . ח  לא  שבת    המשיב  בן  עליו    ממר  השתלמות  כי  לסיים 

 . תוך שנה ממועד מינויו פית בבנייה  ענ 

לפי    ו נ כנדרש ממ של מר בן שבת  למינויו    המשיב    מעולם לא התנגד בנוסף,   . ט 

ל   7תקנה   את  בפני מעסיקו    ן ציי לא  המשיב  עיל לרבות ש לתקנות הממונים 

בתקנה    וקים הנימ  לעיל   7כמפורט  הממונים  עש   לתקנות  לא  תוך    ה ואף  כן 

 ימים מיום קבלת הבקשה למינויו.   45

  את מינויו של מר בן שבת   ם גם לא פסל מעול חזקה היא כי המשיב  בנוסף,   . י 

מר  בפני    ן ציי עיל לרבות שלא  לתקנות הממונים ל   8לפי תקנה    נו כנדרש ממ 

ובפני   שבת  הנימוקים מעסיקו  בן  בתקנה  כמפו   את  הממונים    8רט  לתקנות 

 . לעיל 

 :  בעניין זה נסכם  .25

לתפקידו   שבת  בן  דוד  מר  של  אישורו  לאי  בנוגע  המשיב  החלטת 
הב  מתוק כממונה  הן  סמכות  בחוסר  ניתנה  המעסיק  אצל  ף  טיחות 

מפע"ר  בחוסר    9.3.2021מיום    הוראת  ניתנה  לכשעצמה  )שהיא 
העובדה    ...( ת ו סמכ  לחול  האכיפה  לאור  מ אמורה  מיום  לעניין  ינויים 

פסלותה של החלטת מפע"ר בנוגע לחובת ביצוע  והן מתוקף    4.7.2021
אשר    השתלמות  למינוי  כתנאי  בבנייה  לתקנות  ענפית  בניגוד  ניתנה 

 . הממונים לעיל 

 

 ובלתי מידתית   אכיפה בררנית  . 2'  ג 

מר בן  נית ופוגעת בפרנסתו של  בעניינו של מר בן שבת הינה ברר   המשיב   החלטת  .26

מב ש  בלבד  ש בת  בדק לי  כל ממוני הבטיחות    המשיב  בענף הבנייה  האם  הממונים 

 ניתנה בחוסר סמכות. אכן עונים על הוראת מפע"ר שכאמור  
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פגיעה   המשיב   הוראת  .27 הינה  שתוצאתה  מכיוון  מידתית  בלתי  אף    אנושה   היא 

 . מה לפיטוריו לאלתר של מר בן שבת עת היא גר   בפרנסתו של מר בן שבת 

   

 ק העיסו ופש  חוק יסוד: ח ב פגיעה   . 3' ג 

:לחוק   3בסעיף   ההגנה הניתנת בחוק יסוד: חופש העיסוק מופיעה  .28  " 

 ."כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד " 

ש  .29 בגדרו  לפעול  החופש  את  גם  כולל  העיסוק  שחופש  קבע  העליון  המשפט  ל  בית 

הגבלות.   או  איסורים  ללא  שנבחר  המאפשרים  העיסוק  התנאים  את  קובע  החוק 

 :ק בכל זאת להגביל את חופש העיסו 

 צריכה להעשות בחוק של הכנסת   ההגבלה  . א 

 ההגבלה צריכה להיות לתכלית ראויה  . ב 

 ההגבלה צריכה להיות במידה שאינה עולה על הנדרש  . ג 

ב  .30 כן,  כי  במ הנה  העיסוק  את  כדין  והגבילו  הממונים  תקנות  ממונה  או  קצוע 

בענפים  קבעו    ואף הבטיחות   בטיחות  ממונה  של  מינויו  לעניין  החמרות 

 נף הבנייה. ולרבות בע שבתוספת השלישית  

מפע"ר  .31 המשיב   הוראת  החלטת  ממנה  שלא   וכנגזרת  נוספת  הגבלה  רק    מהווה 

הנדרש עת    דין כ ניתנה    שלא  על  העולה  שאינה  במידה  הקיים    וכאשר   אינה  הדין 

את  אף   של  מונע  העיסוק  שחופש  ומכאן  ולמות קיומה  נפגע  שבת  בן  לציין  מר  ר 

 זה. י היסוד לעניין  ת ערכיהם החוקתיים של חוק א 
 

 : סוף דבר ד. 

לעיל,   .32 שצוינו  להודעת  מהטעמים  ברישא  כמבוקש  החלטה  ליתן  הערר  ועדת  על 

זאת  הוראת   ולבטל   ערר  בנספח    את  כאמור  כי  ולהו   לעיל   2המשיב  למשיב  דיע 

לנכון   ימצא  שהמשיב  וככל  ההחלטה  ביטול  הודעת  למעסיק  להוציא  עליו    עליו 

מר להו  את  להעסיק  מניעה  כל  אין  כי  למעסיק  ב   דיע  שבת  כממונה  בן  תפקידו 

המעסיק  אצל  ולא  ו לסי כפוף  ב   בטיחות  עד  בבנייה  ענפית  השתלמות  בהצלחה  ם 

 יום מינויו. ל שנה  תום  מ יאוחר  

 בברכה  .33

       

__________________________      

דין רוני שדה, עורך            

                       )ע.ר( חנומקצוענים זה אנ -בטיחות בישראלממוני ה יו"ר לשכת                 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_3

