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       לכבוד

       רב טפסר דדי שמחי
      נציב כבאות והצלה

      נציבות כבאות והצלה
      רחבעם זאבי' שד

       ראשון לציון
 
 .,נ.א
 
 

 הודעה על נקיטה בצעדים ארגוניים –שירותי כבאות והצלה  :הנדון
 

להסלים את מערכת יחסי  רצונךצעדייך החד צדדים ולאור המשך התנהלותך הכוחנית, 
 , הריני לפנות אליך כדלקמן: העכורה במערך הכבאות העבודה

 
לצערי הרב אינך משכיל להפנים כי המערך אשר הנך עומד ברשותו הינו מערך אזרחי  .1

 וזכות עובדיו להתאגד קבועה בדין.
 
בעבודה המאורגנת בשירותי ניסיונותיך הבלתי נגמרים לכרסם ולחבל כל העת  .2

אין ספק שאחרי סיום תפקידך כנציב כבאות  ,אולם. הכבאות יעלו חרס בסופם
והצלה תהיה למחליפך בתפקיד עבודה רבה ומאומצת בשיקום יחסי העבודה במערך 

 ושיקום יחסי האמון בין ארגון הכבאים לנציבות.
 
לפגוע ובססיה באבמקום להתרכז בשיפור וקידום המערך, אתה עסוק כל העת  .3

 בכבאים, להתעמר ולהשתלח בכל מי שאינך מזהה כ"איש שלומך".
 
הכבאים ומי  עם נציגי ארגון אתה מנהל מסע של נקמנות אישית וסגירת חשבונות .4

  שבוחר להיות מאורגן בהסתדרות.
 
ערכי הרעות, האחווה, הערבות ההדדית שכל כך חשובים במערך מציל חיים כדוגמת  .5

 ניצב בראשו, נעלמו מעינייך כלא היו.המערך אשר אתה 
 
 באמצעותכבאים השל י עבודתם, רווחתם וכבודם אתם, תנבפרנסאתה פוגע במכוון  .6

כבאים וקצינים ותיקים א היה להם אח ורע במערך. גזרות שונות ומשונות של
בחוסר הצדק ו"בקרבות , פורשים בגיל צעיר כי מאסו במלחמהומוערכים במערך 

 הולכים שפופים העובדים במערך הכבאות. תחת "הנהגתך"החצר" המתחוללים 
  מורא ורדיפה. ,והארגון כולו סובל מאוירת נכאים, פחד

 
הם ועולה מהם ריח חריף רק בעת האחרונה ביצעת מספר מהלכים שאין לטעות ב .7

 :של התנהלות לא תקינה ונקמנות
 

חודשים  3לתקופה של  חבר ועד אשר החלטת לניידו –רשף אורן אושרי  7.1
לתפקיד מנופאי בגין אירוע שהתקיים כמעט שנה קודם לכן. מהחלטתך זו 
נודף ריח חריף של סגירת חשבונות, כאשר לא נחשפו בפניי מר אושרי 
חומרים אשר שימשו בפועל את מקבלי ההחלטות בעניינו, לא ניתנה לו 

ת קיצונית, . ההחלטה מעלה חוסר סבירואפשרות מספקת להשלים טענותיו
 בשלך. –בהינתן עובדות אשר מפקד המחוז ממאן לבדוק. אך אתה 
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חבר ועד העובדים בתחנת רמת גן אשר משמש כמפקד  -אולג רזניצקי   7.2
משמרת. הורית למר רזניצקי ולכל שאר מפקדי המשמרות בשירותי 
הכבאות וההצלה לבחור בין תפקידם המקצועי לבין חברותם בוועד 

ך ניסיון להחליש את כוחו של ועד העובדים, ליצור העובדים וזאת מתו
או  –כאשר המסר לכבאים הוא חד וברור  מחנאות ופילוג בין עובדי המערך

שהם מתייצבים לצד הנציב ונתונים לגחמותיו, או שהם מתייצבים לצד 
 ארגון העובדים והם לוקחים את האחריות לכך שיבולע להם.

אורה בתפקיד מפקד משמרת לבין חברות אין ולא היה ניגוד עניינים ולו לכ
 בוועד העובדים, זהו אך ניסיון נואל להחליש את ארגון הכבאים.

 
 .דאגת ליצור כאוס בחלוקת כספי הרווחה המגיעים לעובדים –רווחה  7.3

החלטת לרתום גם את עניין זה לטובת מלחמתך בכבאים כאשר גזרת עליהם 
בטלת את . רות השונותגזרות שונות הקשורות להעברת כספי רווחה למט

ההשתתפות באולימפיאדה על אף שהיה לך סיכום ברור עם יו"ר ארגון 
הכבאים בדבר השתתפות הנציגים באירוע זה השנה. בימים אלה הנך מציע 
נופשים באילת מהתקציב שיועד לשימוש ארגון העובדים, לראות ולא 

 להאמין.
 

מרות פניות נציגות ל אתה מסרב לקחת חלק ולכנס ועדות לפתרון המשברים 7.4
  העובדים.

 
דומה כי המלחמה שאתה מנהל נגד הכבאים ונציגותם הפכה מבחינתך להיות מטרה  .8

ואיננו בקידום מערך הכבאות והעצמת העובדים התעסקות  עליונה יותר מאשר
 מוכנים לשאת זאת יותר!!!

 
והעובדה כי אתה מסרב להפעיל את מנגנוני יישוב חילוקי  נוכח כל האמור לעיל .9

הריני להביא לידיעתך כי החל מיום ה',  הדעות ולעצור צעדים חד צדדיים,
 .יעבור מערך הכבאות לעבוד במתכונת שבת וזאת עד להודעה חדשה, 11.7.2019

 
מתכונת העיצומים והיקפם ייקבעו על ידי נציגות העובדים, לא תהיה פגיעה  .10

ועדת חריגים בראשות עו"ד עוז גולדברג תפעל ותבחן בקשות  .ולות מבצעיותבפע
 לחריגים.

 
 danielbd@histadrut.org.il ניתן לפנות באמצעות מייל:

  
 בכבוד רב,  

  
 טל, עו"ד-גיל בר 

 יו"ר הסתדרות המעו"ף 
 :העתק

 יו"ר ההסתדרות –מר ארנון בר דוד 
 השר לבטחון פנים –ח"כ גלעד ארדן 

 מנכ"ל משרד הבט"פ –מר משה )צ'יקו( אדרי 
 מנהל חטיבת רשויות מקומיות –עו"ד עוז גולדברג 

 יו"ר ארגון הכבאים הארצי –מר אבי אנקורי 
 יועמ"ש  –עו"ד יעל שילוני 

 יו"ר אגף דוברות והסברה בהסתדרות –מר יניב לוי 
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