130.02.1.
כב' שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מר ישראל כ"ץ

בדוא"לyiskatz@knesset.gov.il :
נכבדי שלום רב,

הנדון :תיקון תקנות התעבורה  -בקשה להתערבות של אדוני לצורך קביעת דיון דחוף בעדיפות ראשונה
בוועדת הכלכלה
עניין תיקון תקנות התעבורה הובא לידיעת אדוני ,הן בפניות קודמות של האיגוד ,הן נוכח העובדה שהנושא תחת
אחריות וטיפול משרדו של אדוני ,ולרבות מכוח השתתפותו של אדוני בכנס איגוד קציני הבטיחות שהתקיים ביום
 ,33.2.3.22בו אדוני כיבד את הנוכחים בדברים החשובים שנשא ובהצהרות שמסר בנושא.
עוד בוודאי ידוע לאדוני ,כי הניסיון להביא לתיקון החשוב והמהותי שבכותרת ,החל עוד בשנת  3.22והתאדה עם
התפזרות הממשלה בשנת  - 3.22ובכך נגוזו גם המאמצים והמשאבים שהשקיעו כל הגורמים הרבים הנוגעים בדבר.
ועדת הכלכלה הנוכחית ,בראשות חה"כ מר איתן כבל ,קיימה מספר ישיבות בנושא ,בין היתר תחת עינו של בית
המשפט העליון ,וחרף קשיים רבים חלה לאחרונה התקדמות .עתה ,אנו מצויים פסע לפני הדיון בליבת התיקון,
שהיא סוגיית אופן העסקת קציני הבטיחות בראי טובת הציבור ובטיחותו (כך אני מקווים) ,שלאחריה דומה ,כי
תיסלל הדרך להבאת נוסח מאושר של התיקון לחתימת אדוני.
אין זה סוד ,כי עתיד הממשלה הנוכחית לוט בערפל (לשון עדינה) ,וכי ייתכן שתוך חודשים ספורים נמצא עצמנו כמי
ששוב השקיעו משאבים רבים שירדו לטמיון  -והתיקון החשוב יחזור לנקודת ההתחלה והשלמתו תידחה משך שנים
רבות ונוספות .אכן ,אנו ניזונים מפרסומים תקשורתיים ואחרים ,אולם אפשר להניח ,כי אדוני שמצוי בפרטים
בוודאי מבין את חששנו.
אף בהעדר אי יציבותה של הממשלה ,הצורך בהשלמת התיקון מתעורר במלוא עוצמתו ,ויפה שעה אחת קודם .המצב
הנוכח י של הקטל בכבישים ,בפרט בכל הנוגע לרכב הכבד (משאיות) ,בין היתר כעולה מדיווחי משטרת התנועה -
היחידה לאכיפה על משאיות ,בוודאי מוכר לאדוני ואינו משביע את רצונו.
מה שייתכן ואינו ידוע לאדוני באופן מלא ,הוא שאי הסדרת סוגיית אופן העסקת קציני הבטיחות מעודדת גורמים
רבים שהבטיחות אינה ערך עליון עבורם ,לנצל את הקיפאון הנוכחי בצורה שיש בה לפגוע אנושות בבטיחות
ובביטחון הסוציאלי של נציגי משרד התחבורה – הם קציני הבטיחות.

אנו עדים ,כל העת ובאופן מתגבר ,לפיטורי קציני בטיחות ולהחלפתם בשירותי עובדי קבלן ,לצד העסקתם
בתפקידים זניחים לא להם -חלף עיסוקם בנושאים בטיחותיים (עניינים שהתיקון הנוכחי עתיד להסדירם) .אעיר ,כי
הדבר מתרחש גם במקומות שבהם לאחר התיקון תהיה חובת העסקת קצין בטיחות ביחסי עובד מעביד  -ללמדנו על
ההשלכות השליליות של המצב הפרוץ הקיים.
לא בכדי למרבית הגורמים אין כל אינטרס בהשלמת התיקון המונח על שולחן הועדה ,ההיפך הוא הנכון ,ולפיכך
רק האיגוד מוצא עצמו עושה כל שביכולתו להביא לקידום העניין ,בין היתר תחת פניה זו לאדוני.
קו הסיום נראה באופק וכל שצריך הוא מאמץ אחרון ורצון לסיים את המלאכה החשובה ו"לברך על המוגמר"
(כדברי בית המשפט העליון מיום  .)8.3.3.24לפיכך ,ובשם חברינו קציני הבטיחות המבצעים תפקידם כזרועו
הארוכה של משרד התחבורה ,אנו מבקשים את התערבותו של אדוני לצורך קביעת דיון דחוף ויעיל ,במטרה לאשר
סוף סוף את כל שנותר וטרם יהיה מאוחר.
המציאות מלמדת ,כי בכוחו של אדוני לקדם ולהשלים יעדים רחוקים וסבוכים מזה בו אנו עוסקים ,ואנו תקווה כי
אדוני יפעיל את סמכויותיו ויכולותיו גם לצורך השלמת הטיפול בסוגיה חשובה זו לאלתר.

בכבוד רב ובברכה,
שמעון סודאי  -יו"ר איגוד קציני בטיחות מקצועיים
בתעבורה

העתקים :
חה"כ איתן כבל – יו"ר ועדת הכלכלה  /כנסת ישראל
חה"כ מיקי זוהר – יו"ר ועדת הכנסת  /כנסת ישראל
אתי בנדלר – יועצת משפטית  /ועדת הכלכלה
לאה ורון – מנהלת ועדת הכלכלה
קרן טרנר – מנהלת כללית  /משרד התחבורה
אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה  /משרד התחבורה
אפי רוזן – מנהל אגף בכיר-רישוי  /משרד התחבורה
סיגלית ואקיל ברקאי  -יועצת משפטית  /משרד התחבורה
וגשל דרור  -יועץ משפטי  /משרד המשפטים
צביקה דן  -משנה למנכ"לית ומנהל חטיבת המבצעים  /רלב"ד

