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 לכבוד
 

 מר חזי שוורצמן/ מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 
 
 
 
 ,נ.,א
 

 

 9.3.2021ביטול הוראתך מיום  לצורך    עיון מחדש ל   בקשה הנדון:  

 

)להלן: מקצו   -י הבטיחות בישראל עמותת לשכת ממונ בשם   )ע.ר(  (,    ה" "העמות ענים זה אנחנו 

 ן: מ ק אליך כדל לפנות  הריני  

 הקדמה 

נעשית   .1 אליך  זאת  רק   פנייה  כ   התוצאות הקשות   ע על    שבנדון   תוצאה מהחלטתך שנגרמו 

בטיחות  ממונה  של  לפיטוריו  היתר  בין  גרמו  לא  ול   אשר  גרמה  פעילות  אשר  ראויה 

 . לממונה בטיחות שלא למצות את זכויותיו מהפחד שיבולע לו.. 

כן,  .2 על  לש ע ו התכנס  ,  10.8.2021יום  ב   אשר  הבטיחות    כת ד  החלטה  ממוני  נות  לפ וקיבל 

מחדש בקשה  ב אליך   כוונה   שבנדון תך  הורא ב   לעיין  וזאת    מתוך  הגשת  בטרם    לבטלה 

מנהלית  המייצגת    בנושא   עתירה  בישראל  הבטיחות  ממוני  לשכת  ממוני    1994בשם 

   . בטיחות במדינה 

 .   העמותה אצל רשם העמותות , נרשמה  23.3.2020בתאריך   .3

 ן לגופו של עניי 

 ואלה מטרות העמותה :  .4

 ת בישראל יחו ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבט הקמת   . א 

עדת  י הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וו של ממונ דומם המקצועי  לפעול למען קי  . ב 

 . " דם א 

ממו ר   למען   לפעול  . ג  של  הב ווחתם  הפ   ת טיחו ני  ידי  על  היתר  ימי  ת ח בין  כמות  ת 

ו/א העיון   דין  לפי  הבטיחות  מממונה  י הנדרשת  ביצוע  בגין  התשלום  הגבלת  מי  ו 

 ם עיון. יו   ₪ לכל   100העיון באופן שלא יעלה על  

כתיב  .5 ליום  מכתבי עובר  בתוקף   חברים   1994  ם חברי   עמותה ב   , זה   ת    והיא   שחברותם 

 . מונים על הבטיחות של מ ותר  את המספר הגדול בי   ייצג מ ה ארגון  את ה   מהווה 



 

 -טיחות בישראלכת ממוני הבשל        
 ע.ר( זה אנחנו ) יםצוענמק           
 580700185עמותה  'מס                  

 
 ד רוני שדה "אצל עו              
 4265953מיקוד  נתניה 7נור  אהוד מ רחוב             

 ,  074-7621153:  פקס'   052-8260360  : ל' ט              

 ronis-law@netvision.net.ilא"ל:  דו             
 

2 

 

צפון ה  הור   5.7.2021ביום   .6 )ל   -מפא"ז  סני  ארווין  ארקדי  לחברת    (   " ז מפא" "   : הלן מר 

בן שב ד מעסיקתו של מר    -מ קליימן בע"  הוא אינו מאשר  כי    ,  (   "המעסיק" )להלן:    ת וד 

של   מינויו  שבת את  בן  בטיחו   דוד  וכי  כממונה  המעסיק  אצל  בהקדם  עליה  ת  לפעול 

ומינוי   לתפק   ל ש לאיתור  מ מועמד אחר  בעל אישור  ק אצל המעסי על הבטיחות    נה ו מ יד   ,

תקף   בענ כשירות  ענפית  השתלמות  הבנייה ובוגר  ר  כאש ו ,  (   ההחלטה" " )להלן:    ף 

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

 . המעסיק 

 1נספח  ב  מצ"   ההחלטה   תק עו  •

ר   א"ז פ מ ן  ציי   לעיל   1שבנספח    בהחלטה  .7 עבודה  מפקח  החל   הורה י  ש א כי  ם  יו מ   כי 

מינוי ,  1.6.2021 לאשר  ניתן  ב   לא  בטיחות  ממונה  הבני של  בוגר  ענף  הוא  אם  אלא  יה 

  הלכה למעשה נשלל  ינה  שבג   הוראה   -(   " הוראת מפע"ר " )להלן:    ה נף הבניי השתלמות בע 

מר    מינויו  בן  של  הדר   שבת דוד  מר    וריו יט לפ   ך ונסללה  הודעה  ללא מתן  אף    בן שבת של 

 . קדמת מו 

 : נציין   ה ז   לעניין  .8

לעיל   .9 מפע"ר  מינהל   התפרסמה לא  הוראת  מפע"ר    הבטיחות   באתר  נהלי  שכל  כפי 

אלא  מפו  ביום  רסמים  לידיע     9.3.2021התפרסמה  הובאה  לא  והיא  מפע"ר  ת  בעדכוני 

 ה: לשונ והיא מובאת כ   כלל הממונים על הבטיחות 

מיום   שהחל  מודיע  הבטיחות  א 4.7.2021"מינהל  בעל  כשירות  ,  ישור 

או )   בבטיחות  מהנדס  באתר   שאינו  ימונה  עבודה(,  מנהל  או  בנייה    הנדסאי 

רק   מבצעת,  חברה  השתלמות או  בהצלחה  והשלים  השתתף  ענפית    אם 

 ה" בני ב 

 . 2נספח  עותק הפירסום מצ"ב   •

ההחלטה  .10 דין  כי  ועכשיו  כאן  הוראת   לעיל   1נספח    יובהר  כי  להתבטל  לעיל   היה        מפע"ר 

ה  לתוקף אמורה  להיכנס  בטיחות אשר    יתה  הבנייה   ימונו לעניין ממוני  מיום    בענף  החל 

בשגג ב   4.7.2021 טען  שמפא"ז  הוראתך  שעה  כי  ביום  ה  לתוקף    ן ולכ   1.6.2021נכנסה 

 . 4.7.2021שהתמנה לפני    דוד בן שבת לה על מינויו של מר  חי ה 

נספח  ה קבות  ע ב  .11 שבת דו מר    זומן   7.20218.ביום  ,  ל לעי   1החלטה  בן    שימוע שיחת  ל   ד 

מעסיקו  קליי ח   -אצל  ארקדי  בע" ברת  חשד   , מ מן  של  ל   בשל  לכאורה  ת  יר עב ביצוע 

אצל    לאלתר עבודתו    צפוי מר בן שבת לקבל הודעה על סיום   בגינה   אשר   ה משמעת חמור 

עה  הוד לחוק    10עיף  ות ס הורא תוך שלילת תקופת ההודעה המוקדמת כאמור ב   המעסיק 

   (   " "מכתב השימוע )להלן:    2001-התשס"א   , רות מוקדמת לפיטורים ולהתפט 

 3נספח  מצ"ב    ע השימו   מכתב עותק   •

התקיי 8.7.2021ביום   .12 ביום  ם  ,  הח"מ.  בנוכחות  שבת  בן  דוד  למר  ,  11.7.2021השימוע 

 ממנה עולה:   המעסיק לשימוע   ת החלט התקבלה  
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שבת מר  טענות   . א  בן  בכל    דוד  מתן  ושא  נ ב יו  לטענות בנוגע    התקבלו  שווא אי    מצג 

 . ורה ק בנושא עבירת משמעת חמ עסי שלילת טענות המ ל ו 

בן שבת  . ב  כממונה בטיחות אצל המעסיק עקב ההחלטה    לאלתר מתפקידו   פוטר   דוד 

 לעיל.   1פח  נס 

 4ספח  נ מצ"ב    המעסיק לשימוע   החלטת עותק   •

שלחה  6.7.2021ביום   .13 זרוע  לידיעת  ו   ך לידיעת   , למפא"ז מכתב    העמותה ,  ראש  מ"מ 

 כדלקמן: מפא"ז  . במכתב התבקש  עבודה הגב' תאיר איפרגן ה 

התנגדו  . א  משמעותה  החלטתו  האם  פסילת לפרט  ו/או  למינוי  מר    ת  של  דוד  המינוי 

 . שבת בן  

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

 . מפא"ז   בפני   יתבהרו טענותיו 

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

 . מפא"ז זה טרם התקבלה תגובת    מכתבי לכתיבת    עובר  .14

באת ובה ,  10.7.2021ביום   .15 כי  העובדה  מפו ינתן  לא  הבטיחות  מינהל  בה  ר ר  הדרך  טת 

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

של  א  להגשת    7רכה  הערר ימים  כי    את  העובדה  תגובת  לאור  התקבלה  וכי    מפא"ז טרם 

שהח לכא  וככל  שלמר    מפא"ז לטת  ורה  הרי  למינוי  התנגדות  שבת דו הינה  בן  הזכות    ד 

 . ימים   7תוך    להגיש ערר 

   6ח  נספ מצ"ב    ה עותק הפניי  •

,  וד בן שבת ד מר  על מנת לא לפגוע בזכויותיו של  ו   מי ממינהל הבטיחות,   בהיעדר תגובת  .16

הבטיחות וגש ה   12.9.2021ביום   שבמינהל  הערר  לועדת  ערר    ה  כ הודעת  אמור  והכל 

הפי ת ל   9בתקנה   ארגון  התשנ"ו קו קנות  הבטיחות(,  על  )ממונים  העבודה  על    1996-ח 

 . (   "תקנות הממונים"   )להלן: 

 7נספח  מצ"ב    ללא נספחיה   הערר   עותק הודעת  •

ומר    בהודעת הערר ועדת הערר    דנה   19.7.2021  ום בי  .17 דוד  מבלי שלשכת ממוני הבטיחות 

 י. על יד מן עדים אשר עדותם נדרשה  הערר ואף מבלי לז ועדת  זומנו לישיבת    בן שבת 

 הערר לעיל. טת ועדת הערר הדוחה את  במשרדי החל התקבלה    26.7.2021ביום   .18

 8נספח  ההחלטה מצ"ב    ק ות ע  •

וכאשר  .19 הערר  ועדת  של  חסר  פרוטוקול  במשרדי  התקבל  בקשתי,  לכתיבת    עובר   לפי 

 . דרישתי לקבל את תמלול ועדת הערר לא נענתה    מכתבי זה, 

 10-9ים  ח נספ מצ"ב  ובקשתי לקבלת תמלול הפרוטוקול  עותק הפרוטוקול    •
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כן,   .20 על  העמותה  אשר  ועד  ד החליט  מר  של  שבת ובאישורו  בן  מנהלית  ל   וד  עתירה  הגיש 

החלט  מהוראתך  כנגד  כתוצאה  שניתנו  העמותה 9.10.2021וביום  ות  החלה  בקמפיין    , 

 . העתירה המנהלית לצורך מימון  גיוס חברי העמותה  ל 

כי   .21 עקא,  מיום  דא  אי ג ,  הקמפיין הפעלת  החל  ואחרים, נטרסנ ורמים  כאלה  הפעילו    טים 

מר   שבת על  בן  אדירים    דוד  העתיר לצורך  לחצים  גרמו  ה ביטול  אשר  לחצים  דוד  ,  למר 

שבת  לח"מ  להו   בן  וה דיע  מהקמפיין  הן  שמו  את  להסיר  רצונו  ב ן  על  עתירה  כעותר 

 . המנהלית 

רקע  ו לפיכך,   .22 הקשות הן  על  כ   בכלל   התוצאות  מהחלטתך שנגרמו  רקע    תוצאה  על  והן 

הבטיחות    ההשלכות  ממונה  מקצוע  למצוא  על  עלולים  נוספים  בטיחות  עת ממוני  בפרט 

מח  עצמם  כדין, את  ושלא  העבודה  למעגל  לש התכנס  ,  10.8.2021יום  ב   וץ  ממוני    כת ועד 

החלטה  הבטיחות   אליך  לפ וקיבל  מחדש בקשה  ב נות  כאמור  הורא ב   לעיין    2בנספח  תך 

   . בנושא   הגשת עתירה מנהלית בטרם    לבטלה וזאת    מתוך כוונה   לעיל 

הינ  .23 כן,  על  ל אשר  מתבקש  ב ך  בשנית  על ול   לעיל   2בנספח  כאמור  הוראתך  עיין    הורות 

   ביטולה. 

באמור   .24 זה אין  כ במכתבי  בנו ,  ויתור  ו/או  הודאה  להוות  כשם  די  כלשהיא,  לטענה  גע 

     . י מטעמי מ ו/או ל ותה  לעמ י למצות את הטענות העומדות  אין בו כד ש 

 בברכה  .25

 

 

 

       

__________________________      

דין רך רוני שדה, עו            

                        )ע.ר( חנוים זה אנמקצוענ   -בטיחות בישראל ממוני ה יו"ר לשכת                               

 


