
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  ,שלום רבאדוני 

   

 דחוף ביותר - י' לתקנות התעבורה קתיקון חל :הנדון

המאגדת את מרבית  ק ללא מטרות רווחעמותה רשומה כחו, , איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורהמרשתיבשם 

 כדלהלן: ,והדחופיםבדברים החשובים  ךיאללפנות  הריני, "(האיגוד)להלן: " קציני הבטיחות בישראל

הבטיחות ופועל עבורם מזה מספר עשורים, לרבות מרשתי היא האיגוד היציג הגדול בישראל, המאגד את מרבית קציני  .1

תוך נטילת חלק בוועדות מקצועיות, קיום כנסים מקצועיים )ואדוני אף נטל חלק באחד מהכנסים והתחייב לחזק את 

 מעמד קציני הבטיחות ולפעול להבטחת עיסוקם החשוב( ועוד.

א( לפקודת התעבורה 23)70לרבות מכוח סעיף זו מבקשת את אדוני לעשות שימוש בסמכויותיו, דחופה וחשובה פניה  .2

  .ולהימנע מהחתימה והאישור של נוסח תיקון חלק י' לתקנות התעבורה, ]נוסח חדש[

, לאחר בדיקה יסודית ומקצועית 21 –מיד עם כינון הכנסת ה להורות על הנחת נוסח תיקון חדש,  עוד אדוני מתבקש, .3

 שיפורטו להלן.ובעניינים , והכל מהטעמים והצגת נתונים מתאימים

לא בכדי . עמוס בפגמים רבים ומשמעותיים היורדים לשורשויובהר כבר עתה, כי לדידנו הליך תיקון התקנות היה  .4

, חה"כ מר כבל, תרעומת על התנהלות המשרד בכל הנוגע לתיקון המדובר, והטיח בנציגי וועדת הכלכלההביע יו"ר 

 המשרד את הדברים יוצאי הדופן שלהלן:

אני שולח  -"אם אני הייתי עכשיו יושב בכס שיפוט, וצריך לקבל החלטה לפי החומרים שהובאו לפניי 

 אתכם לסיביר עם עבודות פרך, את משרד התחבורה."

, על אולם נמקד את דברינו כאן בשני עניינים אקוטיים והרי גורלבמספר נושאים וממגוון טעמים, בפינו טענות רבות,  .5

מובן, כי אין  .היקפי משרתם של קציני הבטיחותו סוגיית אופן העסקת קציני הבטיחותוהם  ניתן,דרך התמצות ככל ה

 למצות את טענותינו והסברינו. בכך
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 :סוגיית אופן העסקת קציני הבטיחות .א

הצעת  וועדת הכלכלההניח על שולחן  , המשרד שבראשו אדוני עומד606/16בהנחיית בית המשפט העליון, במסגרת עע"מ  .6

 של חלק י' לתקנות התעבורה. תיקון

קצין בטיחות המועסק בהיקף משרה של עד יומיים בשבוע יוכל להיות מועסק בכל צורת בהתאם להצעת התיקון,  .7

על דרך של  ,ימים בשבוע ויותר, יועסק בהעסקה ישירה 3העסקה, ואילו קצין בטיחות שעליו לעבוד "במפעל" משך של 

 מעביד. -קיום יחסי עובד

, ודומה שאין צורך והברורה את עמדתו המקצועיתשבראשות אדוני שב והביע , כי בעצם עובדה זו המשרד מובן .8

 להסביר.

לא נאריך כאן בהצגת דברי הגורמים המעורבים מטעם המשרד והתייחסותם "המקצועית" לעניין זה, ונסתפק בהבאת  .9

ישיבת הוועדה שהתקיימה "(, מתוך פרוטוקול הגב' טרנרלהלן: ") אייל-דברי מנכ"לית משרד התחבורה, הגב' קרן טרנר

 ביחס לסוגיה זו: – 16.10.2018ביום 

. לומר שמעל שלושה מה שעשו כאן גורמי המקצוע, הם ניסו לאזן בין הדברים. ..לעניין ההעסקה"

מעביד, ובשאר המקרים ניתן יהיה להעסיק -ימים של העסקה שזה מעל חצי משרה זה יהיה יחסי עובד

אנחנו מושלמת. יש יתרונות וחסרונות... משרד עצמאי. זה מאזן בין הדברים. אף אחת מהחלופות לא 

וב יותר את הפיקוח נצטרך להשלים את המהלך גם בחקיקה שנוגעת למשרדים עצמאיים; להסדיר ט

שלנו על משרדים עצמאיים כדי לוודא שרמת קציני הבטיחות, רמת המחויבות שלהם, לא פחותה 

. בהחלטה הזאת ניסינו ברמה הכלל ממשלתית להתייחס גם לנטל מזאת של קצין בטיחות שכיר

עם  הרגולטורי על החברות. מדובר בחברות שצריכות להעסיק את הקצינים האלה, במיוחד חברות

אז שינינו את רכבים פרטיים שלהרבה מהם נראה מאוד מוזר שהם צריכים להעסיק קצין בטיחות. 

. החקיקה הזאת גם אם היא לא מושלמת, החובות. זאת אומרת קצין בטיחות שכיר יהיה על יותר רכבים

ם הדרישות ובכל חלופה יש יתרונות וחסרונות, היא מביאה לכדי איזון את העניין גם באופן ההעסקה וג

 יהיה קצין בטיחות.".מתי 

 נדחו שוב ושוב זה בנושא שדיוני ועדת הכלכלהמהלך תמוה ונעדר כל הצדקה, ממש ברגע האחרון ולאחר באלא ש .10

מר כבל )להלן: "איתן , הודיע יו"ר הועדה חה"כ מר 20 –, ורגע לפני פיזור הכנסת ה )ובסופו של דבר התקיימו חלקית(

 :כך, 17.12.2018בישיבה שהתקיימה ביום "(, כבל

"אני פניתי למדינה, למשרד התחבורה, בבקשה, שיאמר את דעתו באופן הברור. הוא הריבון. עם כל 

ובמקרה הזה  –אפשר כל דבר, שהממשלה הרבה פעמים טועה לחשוב שהכנסת -הכבוד גם לי, אי

, חבר  כנסת פורר, מן האש, ודאי היא זו שתוציא כל זהמן לממשלה את הערמונים –ועדת הכלכלה 

בשאלה כל כך מורכבת וערכית. היו לי שיחות עם היועצת המשפטית של הוועדה והמשנה ליועץ 

המשפטי של הכנסת, עם אתי.. וגם היו לי שיחות בסוף השבוע עם הגב' טרנר, המנכ"לית של משרד 

שהחומר שביקשנו בסוף הדיון הקודם לקבלו, בכל הכבוד, כיוון  –וביקשתי לקבל באמת התחבורה, 
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לא עונה ולא נותן לי כמחוקק את הפלטפורמה הנכונה ללכת עליה ולומר  –גם הבהרתי לה את זה 

. כל הנתונים אשר ביקשנו, אין להם שום יכולת על פיהם. באופן ברור: כן, אני יודע להכריע בצורה הזו

ה כך או כך יסתיים בבג"ץ, וזה נמצא בבג"ץ, ואני לא מתכוון וברור לי, שהתהליך הזה בכל מקר

שבג"ץ ייתכן לי בעיטה בראש, והאופן שבו החומרים הבאתם בפניי, יש להם משמעות אחת, שבג"ץ 

 "ידחה את הסף.

אני אומר זאת לך, אבנר,  –עם כל הקושי  -אני סבור שלו הממשלה היתה מתאמצת, היא היתה יודעת "

. אני אפשר ועוד איך היה לייצר שני מעגלי התייחסות –זאת גם למנכ"לית, לגב' טרנר בידידות; אמרת 

חושב שהעסקה ישירה, יש לה ביטחון הרבה יותר גדול, אבל זו עמדתי. זה לא אומר שלא יכולה להיות 

 "גם צורת העסקה אחרת עם כללים כאלה ואחרים.

 , באותה הישיבה, כך:"(הגב' בנדלר)להלן: " הוועדהשל  אתי בנדלר, היועמ"ש ולכך הוסיפה והתייחסה הגב' .11

אחד, הם מסתמכים  –, כי ידי משרד התחבורה, לא מקדמים דבר-הנתונים, שהומצאו לנו על"בפועל 

לבטיחות בדרכים דאז נאמר שלא נמצאו , שבנייר העמדה של הרשות 2014על מכתב הרלב"ד משנת 

הבדלים משמעותיים באופן העסקה שהשליכו על הבטיחות של כלי הרכב, אבל במסמך זה מצוין בלי 

ואחורה. ולגבי נתונים עדכניים,  2014לומר מנתונים של איזו שנה הם למדו את הנושא. אבל ברור שזה 

נערכו בהן בדיקות בטיחות על הכביש, וכמה כל מה שקיבלנו זה נתונים לגבי בדיקות של משאיות ש

 , וגם כאן הנתונים לא היו מובהקים."2018-ו 2017מהן הורדו מהכביש. גם כאן הנתונים בשנים 

בעמדה חדשה ומנוגדת , "(מר פלור, סמנכ"ל משרד התחבורה )להלן: "פלוראבנר מר ביחס לדברים אלו ונוספים השיב  .12

, כי לא ניתן ובסתירה לנוסח התקנות שהניחו נציגי המשרד בפני הוועדה המשרד, ו נציגיחזיתית לעמדות אחרות שמסר

דברי מר פלור נענו בתמיהה ופליאה מצד הגב' בנדלר, והם מדברים בעד לייחס עדיפות לצורת העסקה זו או אחרת. 

 עצמם: 

התקנות המוצעות אין קורלציה בין . אני מזכירה שוב שלאור עמדתכם, אתם מעוניינים בפיצולכלומר "

 ". זה מה שעולה מהדברים.לבין עמדתכם

 .קורלציה אין ,ואכן .13

ההחלטה על הפיצול האמור, ככל שאכן התקבלה, בין אם באה מטעם משרד התחבורה ו/או ועדת הכלכלה, עומדת  .14

עומדות  הנדון בימים אלו בבית המשפט העליון, וכן, 606/16והתחייבויות המדינה בעע"מ בסתירה מוחלטת להצהרות 

בסתירה להחלטות בית המשפט העליון בהליך זה, שהורה על הנחת נוסח התיקון בסוגיית אופן העסקת קציני הבטיחות 

 בפני הועדה בפרק זמן שקצב, ובהמשך הורה על קידום העניין ומסירת הודעות עדכון מעת לעת.

יקון, הוא טרם התקבל בידינו ולא ברור לנו , כי חרף בקשה לקבלת העתק ממכתב זה, בעניין פיצול התן ביחס לכךיצוי .15

בעניין זה  ., ישלח כצרופה למענה למכתב זההופק, ככל שאכן "מכתב הפיצול"נבקש כי ולפיכך,  אם הדבר אכן נעשה.

 נבקש להוסיף ולהזכיר את התנאי שהציב מר כבל לפיצול האמור, ואלו דבריו:
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הזה. המכתב הזה כבודו במקומו מונח. אני אני מבקש לקבל הודעה רשמית לגבי עמדתכם בעניין "

 ".עד סוף היום אקבל מכתב שבו אתם מודיעים לנו את העניין הזהמבקש ש

מלבד העובדה שהתקבלה רגע לפני פיזור הכנסת ובמה שנראה כהחלטה להעביר את  תמיהות ההחלטה מתחדדת, .16

ובראשם  בפני הוועדה, היו מגוון של נתוניםבפני נציגי המשרד וכן נוכח העובדה ש התיקון בכל מחיר ובכל דרך,

ולאחר מכן  2012. ועדת סגיס פרסמה מסקנותיה בשנים משרד התחבורה ל"מנכ מסקנות ועדת סגיס שמינה בעבר

, בין היתר שעה שמצאה "המשרדים למתן שירותי בטיחות", והעבירה ביקורת קשה לראייתנו על פעילות 2014בשנת 

לצד ממצאים חיוביים ביותר בביקורות שבוצעו לקצין הבטיחות  -תע שביצעה ת פוליקויים רבים בעבודתם בביקור

 . שכיר

 ניתן למצוא במסקנותיה המלצה לסגירת המשרדים למתן שירותי בטיחות., על רקע דברים אלו ונוספים

כפול של נתונים מאת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המלמדים על שיעור עוד היה בפני נציגי המשרד והוועדה,  .17

במשאיות ושל ליקויים חמורים בבדיקת ניידות הבטיחות, בקרב קציני הבטיחות העובדים  לניותקט תאונות דרכים

 מעביד.-דרך אותן חברות למתן שירותי בטיחות וביחס לקציני בטיחות המועסקים על דרך של קיום יחסי עובד

חוקיות עם עצם פעילותם של אותם משרדים שבו ועלו בעיות לסיום חלק זה ולהשלמת התמונה, במסגרת הליך התיקון  .18

, הפועלים לראייתנו כחברות להעסקת עובדי קבלן, ונציגי המשרד הצהירו שבכוונתם לפעול למתן שירותי בטיחות

 מכאן ברי, כי כיום מדובר בפעילות שהיא. לתיקון חקיקה ראשית לצורך הכשרת פעילותם של המשרדים האמורים

 למצער ספק חוקית. ממילא

לקיים את מלאכתה, ובין אם  וועדת הכלכלהליכום: בין אם נציגי המשרד נמנעו במכוון מהעברת נתונים ולא אפשרו לס .19

כך או כך, מדובר בהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט המנהלי  –היו בפני הוועדה נתונים מספקים 

לדברים עמדות מקצועיות של נציגי  כל זאת, כשברקע ואינה עומדת בהחלטות בית המשפט העליון כמוסבר לעיל.

המשרד המשתנות תדיר ; קיום פגישות חשאיות ובלתי שוויוניות עם נציגי ארגונים אינטרסנטיים ; גיבוש החלטות 

 הפוגעות בזכויות יסוד ללא בדיקות מספקות ובאופן שרירותי, ועוד.

 :היקפי משרתם של קציני הבטיחות ורמת הפיקוח על הנהגים וכלי הרכב .ב

כעולה מדברי הגב' טרנר )כפי שהובאו לעיל(, וכן כעולה מאינדיקציות נוספות שבידינו, החלטות משרד התחבורה בכל  .20

, כפי שקיבלו ביטוי בנוסח התיקון וכמוסבר לעיל, וכן החלטות משרד התחבורה לאופן העסקת קציני בטיחותהנוגעות 

וכך הגב' טרנר ) קשרי גומלין הדוקים ו מזו ומקיימותז, שואבות את חיותן היקפי משרתם של קציני הבטיחותבדבר 

שלושה ימים בשבוע שעה שהתייחסה להחלטה לחייב בהעסקת קציני בטיחות ביחסי עובד מעביד בהיקף משרה של 

 (."אז שינינו את החובות. זאת אומרת קצין בטיחות שכיר יהיה על יותר רכבים."ויותר: 

, כי קיימת הקטנה בדבר היקפי המשרה, ממנה ניתן ללמוד 15-בניתוח פשוט של התוספת הביטוי נוסף לכך ניתן למצוא  .21

באופן שבו חלק משמעותי מקציני הבטיחות "נדחק" להעסקה במסגרת משמעותית של היקפי משרת קציני הבטיחות, 

 . ולא במקרהשל עד יומיים בשבוע, 
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ישנם יותר כלי רכב ונהגים, היינו הסיכון התעבורתי עולה,  כך, מחד, המשרד מצא לנכון לחייב בהעסקה ישירה מקום בו

 15-ומן העבר השני פעל להכניס יותר ויותר קציני בטיחות למסגרת העסקה של עד יומיים בשבוע )כך בהתאם לתוספת ה

 כאמור(, באופן שמאפשר העסקתם בכל צורת העסקה.

ועדה, ובדיון האחרון שהתקיים ב, בבחינת תרתי דסתרי, בפרק א' שלעילבאופן שאינו עולה בקנה אחד עם האמור אלא ש .22

ובמטרה להשלים את אישור תיקון חלק י' לתקנות )ללא דיון והכרעה  20-רגע לפני פיזור הכנסת ה, 31.12.2018ביום 

 , וליתר דיוק מר כבל בלבד, ללא כל הצגת נתונים וללא דיון מעמיק )אוכאמור(, אישרה הועדה בסוגיית אופן ההעסקה

היקפי משרתם של קציני הבטיחות )סוגי כלי הרכב, שינוי עמוק בשעניינה  הלתקנות התעבור 15-את התוספת ה  בכלל(,

 . מספרם ומספר הימים בשבוע שעל קצין הבטיחות לעבודה בהתאמה(

בחופש דרך צמצום פיקוחו של קצין הבטיחות, באופן שיש בו לפגוע משמעותית בבטיחות וכן באופן הפוגע זאת, על 

 . עיסוקו וקניינו של קצין הבטיחות

יוער בעניין זה, כי משעה שנציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שנכח בישיבה, גילה את משמעות התיקון 

האמור, הוא פנה ליו"ר הוועדה והתרה בפניו, אולם נענה כי חייב להעביר היום את התיקון וכי אין מה לעשות. פשוט 

 לא יאומן.

ציין בפניו  מנהל גף קציני הבטיחות במשרד התחבורה, בעניין זה, כי מפגישה שהח"מ קיים עם מר אברהם ישעיהו,יצוין  .23

. עוד יצוין, קציני בטיחות אותם הוא מכיר 6 –על סמך שיחות טלפוניות עם כ האחרון, כי בחינת היקפי המשרה נעשתה 

, שונתה וכזה שאינו עומד בכללים ודאי באופן בלתי מקצועיכי גם עמדה זו שלכאורה גובשה באופן תמוה עד הזוי, ובו

לסוגיית  ועודכנה, וזאת לאחר שהתבצעו פניות מצד גורמים שונים אל נציגי המשרד, וכמה שהוצג כ"פשרה" בשתיקה

 .היקפי המשרה

 ,טרסנטייםסוגיות מסוג זה, המשליכות על ציבור רחב ופוגעות בזכויות יסוד, אינן נושא לפשרה בין גורמים אינ

 כאלה ואחרים.אישיים  "דילים"בחדרי חדרים ותחת  נרקמותה

, הכחיש מר אברהם את הדברים ולאור הערות של הח"מ בנושא 31.12.2018בדיון שהתקיים ביום יוער בעניין זה, כי  .24

פן דרך "נימק" ראש התחום מר אברהם את או שמסר לח"מ )ויובהר, כי הח"מ נכון לבדיקת פוליגרף הדדית בנושא(,

  מסקנותיו בנושא וציין את הדברים הבאים:

"לגבי הכמויות, בדקנו את הדברים. לא הולכים לפטר. יחד עם זאת, לא הולך להיות חסר קציני 

תוך שנתיים להערכתי, עם הכמויות שהיום יושבים בקורסים,  –בטיחות. גם את זה בדקנו. יותר מכך 

אנחנו לא רק הולכים לאזן את העניין, אלא אנחנו הולכים לקבל עודף. זה הבדיקה שלנו. אל תהיו 

 לא מפיטורים ולא ממחסור." –מוטרדים 

י בהיקפי משרתם של קציני , כי צמצום רוחבבקלות בתחום על מנת להביןאו הסמכה ניסיון בנתונים וגם לא אין צורך ב .25

 תנאים הסוציאליים של אלפי משפחות,פגיעה בשכר ובל ,ובסופו של דבר הבטיחות יוביל לפיטורים ו/או הקטנות משרה

 . לצד פגיעה קשה וחמורה בבטיחות

עומדים בסתירה לטענות נציגי המשרד בישיבות קודמות, לפיהן העובדה שדבריו של מר אברהם זאת, מבלי לגרוע מ

יים מחסור חמור בקציני בטיחות. לא ייתכן שנציגי משרד ממשלתי יפזרו הצהרות בלתי נכונות, סותרות וכאלה שאינן ק
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הוא משרד התחבורה שבראשות  –נתמכות בבדל של נתון שאמור וצריך להיות בידי המשרד האמון על הטיפול בעניין 

 אדוני.

, המשקפות את המצב הנוכחי אל מול המצב העתידינבקש להביא בפני אדוני את טבלאות ההשוואה שלהלן,  מכל מקום, .26

 :המשאיות הכבדות –על הגורם מספר אחת לקטל בכבישים ומלמדת בבירור על הקטנה משמעותית של הפיקוח 

  כיום משרת קצין בטיחותהיקף  מספר משאיות

 עבודה בשבוע* היקף המשרה מוצג לפי מספר ימי 

 בעתיד משרת קצין בטיחותהיקף 

* היקף המשרה מוצג לפי מספר ימי עבודה 

 בשבוע

36 X2  )3 4 )כולל עגלות 

51 X2  )4 משרה מלאה )כולל עגלות 

70X2  )4 משרה מלאה )כולל עגלות 

 

משרתם של  מוקטן היקףהפיקוח על הרכב "הקל" ויתר סוגי הרכב, ובהתאמה משמעותית  נחלשיצוין, כי באופן דומה  .27

 כאמור, ללא כל נתון, ללא בחינה אחראית של ההשלכות, ללא דיון מעמיק ותחת עמדות סותרות. קציני הבטיחות.

את פרק זה ננעל בדברי היועמ"ש של הוועדה, הגב' בנדלר, שנאמרו ביחס ל"הצדקת" הפיצול והחרגת הדיון בסוגיית  .28

 והם נכונים לעניין זה ביתר שאת: לטעמנו היו בפני הוועדה נתונים( אופן ההעסקה )שדווקא ביחס אליה, כאמור,

, שהרי לפחות קציני הבטיחות לא אומר שניתן לקבוע באופן שרירותי את אופן ההעסקהעדיין "

-העצמאיים, לא הפנים מפעליים, טענו, שאם הוועדה קובעת חובת העסקה בצורה של יחסי עובד

 העיסוק שלהם בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק. מעביד, יש בכך משום פגיעה בחופש

על כך עניתי, שכאמור, יש סמכות לקבוע, אבל כמובן שקביעה כזו, שיש בה משום פגיעה בחופש 

אני מסייגת: פגיעה מסוימת, משום שאין כאן פגיעה משמעותית במובן זה שלא מאפשרים  –העיסוק 

היא צריכה לעמוד במבחני חוק היסוד, קרי שזה בכל זאת כניסה למקצוע אלא רק על אופן ההעסקה, 

 .לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש

יש לבסס זאת על כדי לאפשר לוועדה לבחון, אם ההצעה של שר התחבורה עונה על המבחנים האלה, 

נתונים, ובהתאם לכך בישיבה הקודמת, אדוני, ביקשנו שמשרד התחבורה ימציא לנו נתונים מעודכנים 

 ".יכולים להשליך על הנושא הזהש

. ברי, כי באופן הזה קבלת החלטות בחטף, שמשמעותן ביחס לסוגיית היקפי המשרה לא הונח ולא נתון אחד -יודגש שוב  .29

 כה רבה ועמוקה, אינה אפשרית ולא תעמוד בכל מבחן שיפוטי.
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 :2013עסקינן בסוגיה שהדיון בה החל בשנת  –תזכורת קצרה  .ג

, בדיוני ועדת הכלכלה דאז בראשות חה"כ פרופ' אבישי 2013בשנת  ראשיתם של הדברים לאדוני, כיזה המקום להזכיר  .30

)כך על פי פרסומי  ובין היתר קבעה -על סמך נתונים שהיו בפניה  -קיבלה החלטות בנושא  19 –ברוורמן. הכנסת ה 

 הועדה(: 

מחשש  ן ישיר במפעליםועדת הכלכלה אישרה: קציני הבטיחות ימשיכו להיות מועסקים באופ"

 "...".החליטו חברי הכנסת שלא לשנות את אופן ההעסקה לפגיעה בבטיחות

התפזרה ואיתה התפוגגה כל עבודת הועדה והגורמים שנטלו בה חלק. מאז התנהל הליך מנהלי בנוגע  19-ה הכנסת ,כידוע .31

לפיה לשון החוק  חד משמעיתהביע המשרד עמדה לפרשנות התיבה "יעסיק" שבתקנות התעבורה, במהלכו )וגם לפניו( 

בית המשפט הכריע, כי לשון . מעביד( של קצין הבטיחות-ותכליתו הבטיחותית מחייבים העסקה ישירה )ביחסי עובד

החוק מאפשרת העסקה בכל צורה וכי על המשרד להסדיר עניין זה בתיקון התקנות או בהוראות נוהל ספציפיות, מכוח 

 סמכותו.

, ובהוראת בית המשפט העליון, 606/16על הכרעה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון, במסגרת עע"מ כאמור לעיל,  .32

תחת פיקוחו ולאחר מאמצים רבים מצד האיגוד )ובהם, בין היתר, פניות אל אדוני בנושא(, הונח בסופו של דבר נוסח של 

 יו"ר וחה"כ מר איתן כבל. , ועדת הכלכלה בראשות20 –תיקון התקנות בפני הכנסת ה 

עתה, עמלם של כל הגורמים המעורבים, לרבות זו של בית המשפט העליון הנכבד, הורדה לטמיון באופן בלתי מוצדק,  .33

 חוקי וכזה שיש בו לפגוע בבטיחות ובזכויות יסוד של קציני הבטיחות. בלתי

 :סוף דבר .ד

נוסח התיקון ככל שהונח בפניו, ולפעול לצורך השלמת  אדוני מתבקש לעשות שימוש בסמכויותיו, להימנע מהחתימה על .34

 .21-מיד עם כינון הכנסת ה –לרבות בסוגיית אופן ההעסקה  –התיקון 

אדוני מתבקש לקבוע פגישה דחופה במשרדו, לצורך הידברות וקידום העניין, באופן שייתר הליכים משפטיים ומאבקים  .35

 לנקוט בהם במידת הצורך.נוספים, בהם מרשתי אינה חפצה אולם לא תהסס 

 המשתמע והכרוך בכך.  לטרם פניה לערכאות משפטיות, על כ מכתב זה מהווה מכתב מיצוי הליכים .36

נוכח דחיפות הדברים וחשיבותם, ועל מנת למנוע מראש טענות בדבר שיהוי, מתבקש אדוני שלא להשהות את תשובתו  .37

 ולהידרש לטיפול ולמענה בהקדם האפשרי.

ישמש ראיה בכל הליך משפטי, ואין באמור או בשאינו אמור לגרוע מטענות  , הואעיל על דרך התמצותהדברים הובאו ל .38

 האיגוד.

 ה מכתב זה, לרבות בהעתק, מתבקשים להשיב לו.אליהם מופנהגורמים לל כ .39

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 ניסים עזרן, עו"ד 
   ושות'עזרן, שטרול 
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 :העתקים

 ecabel@knesset.gov.ilדוא"ל: ב , של הכנסת חבר הכנסת ויו"ר ועדת הכלכלה ,מר איתן כבל *

  ilgov.@knesset.meravt ל"בדוא הכנסת, של עדת הכלכלהוש לו"עמ, היומן'מרב תורג 'הגב *

 lvaron@knesset.gov.il ;leahvaron1@gmail.comהגב' לאה ורון, מנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת, בדוא"ל:  *

 ternerk@mot.gov.il בדוא"ל:המנהלת הכללית במשרד התחבורה,  ,אייל-הגב' קרן טרנר *

 ZOBERIT@mot.gov.il   ל"לית משרד התחבורה, בדוא", עוזרת מנכתמי לוי 'גבה *

 appelbaumu@mot.gov.il   ל"לית משרד התחבורה, בדוא", עוזר מנכאורי אפלבאוםמר  *

 flora@mot.gov.ilבדוא"ל: , סמנכ"ל בכיר תנועה - מר אבנר פלור *

 teichmanb@mot.gov.ilע.מנכ"ל, בדוא"ל: , מר ברק טייכמן *

 rozene@mot.gov.ilבדוא"ל: , מנהל אגף בכיר רישוי, מר אפי רוזן *

 avrahamye@mot.gov.ilבדוא"ל: , ראש תחום קציני בטיחות, מר ישעיהו אברהם *

  havare@mot.gov.il  , בדוא"ל:משרד התחבורה ליועמ"ש,סגנית בכירה , עו"ד חוה ראובני *

  sitton@mot.gov.il  :, בדוא"למשרד התחבורה, עו"ד מלי סיטון *

 mot.gov.ilvakils@  , בדוא"ל:משרד התחבורה ,עו"ד סיגלית ואקיל ברקאי*

 Roiyakov1234@gmail.com  ל", בדואיו"ר ההסתדרותליועץ , רועי יעקב* מר 

 dror.wagshal@gmail.com   :ל", בדואמשרד המשפטיםב ייעוץ וחקיקה, מחלקת עו"ד דרור וגשל* 

 y_lemberger@hotmail.com   :ל", בדואמשרד המשפטיםוחקיקה ב ץ, מחלקת ייעועו"ד יערה למברגר* 

 mevaker@mevaker.gov.il(, בדוא"ל: 1011465רכזת פניות הציבור במשרד מבקר המדינה )תיק מס'  ,הגב' יסמין יהושע *

 kroupp@mot.gov.il בדוא"ל: משרד התחבורה,מבקרת  ,אורית קרופ הגב' *

 shanii@rsa.org.ilל "ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בדוא"* מר יאיר שמיר, יו

 tsvikad@rsa.org.ilבדוא"ל: , הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המשנה למנכ"ל, צביקה דןמר  *

 meire@rsa.org.ilבדוא"ל: , רשות הלאומית לבטיחות בדרכיםבמנהל אגף תיאום גורמי חוץ , מאיר אלרםמר * 

  amir@rsa.org.il  -בדוא"לם, של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיהיועמ"ש , , עו"דעמי רוטמןמר * 
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