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 "פתש טבת ח'

  2020 ינואר 05

 לכבוד

 מר ראובן )רובי( ריבלין

 כב' נשיא המדינה

 

 נכבדי שלום רב,

 

  –מערך יחסי העבודה בשרותי הכבאות על פי תהום הנדון : 

 המסורים המחרפים נפשם ומצילים חיים ורכושמאבק נציב כבאות והצלה בעובדיו הכבאים 

 

אני פונה אלך בשם עובדי מערך הכבאות, לוחמות האש והכבאים, עובדי המינהלה והמטה, ארגון 

 הכבאים המקצועיים בארץ ישראל וההסתדרות החדשה, הסתדרות המעו"ף.

 

 ציון.בנציבות כבאות והצלה בראשון ליתקיים סיור, בנוכחות כבודו,  8.1.2020ביום 

 

בוודאי תתרשם מהחידושים והשיפורים שנעשו במהלך השנים בשיטות הכיבוי וההצלה, כמו גם 

ממתקני האימונים והמגורים בבית הספר המתקדם לכבאות, חליפות המיגון החדישות ושיטות 

 ההצלה. נציב כבאות רב טפסר דדי שימחי יתפאר, יתהדר ויזקוף את כל ההישגים לעצמו.

 

אומץ לב ומחרפים נפשם בתפקידם, יומם ולילה. עובדות ועובדי מערך הכבאות  הכבאים מגלים

מסורים ומוכנים למסור נפשם כדי להציל את כל מי שזקוק לכך. ידוע כי תוחלת החיים שלהם נפגעת 

 וכי הם חשופים לסכנות, פגיעות ומחלות מקצוע.

 

י את העין, יש מאבק סמוי ארוך, אנו מבקשים להסב את תשומת ליבך, כי מעבר לכל מה שנראה וגלו

 קשה והרסני של נציב כבאות והצלה בעובדיו הכבאים.

 

המדובר במערך אזרחי מבצעי, המבוסס על מערכת יחסי עבודה קיבוציים, במסגרתו, במשך השנים, 

מתנהל שיח בין נציגות העובדים להנהלת מערך הכבאות.  השיח הוביל להקמתו של מערך הכבאות 

מהותי, בו עברו מאיגודי ערים לכבאות, לשיטה בה הוקם מערך כבאות ארצי תחת המשרד  ושינוי מבני

 לביטחון פנים.
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המעבר לנציבות כבאות ארצית היה כרוך בשינויים אירגוניים, מבניים, אשר היה בעל השלכות 

 מרחיקות לכת על העובדים, הכבאים, זכויותיהם ואופן פעילות. כל זאת נעשה עם נציב הכבאות

הקודם, בשיתוף פעולה של ההסתדרות.  עדיין נותרו "בעיות" של מערך חדש ונושאים רבים ומגוונים 

 דורשים פתרון.

 

על כל אלה מעיבה מערכת יחסים כוחנית ואלימה אותה מנהיג נציב כבאות והצלה, אשר מסרב לקבל 

התאגדות במדינה את אופיו האזרחי של מערך הכבאות, את החובה לכבד זכויות יסוד של חופש ה

דמוקרטית, לפעול בכוחניות, ומתוך מוטיבציה להילחם בנציגות העובדים ובכבאים תוך שהוא פוגע 

בעובדי כלל מערך הכבאות בישראל ובאזרחי המדינה אשר סומכים ידיהם על שיקול דעת העומד 

 בראש המערך.

 

הכבאות מבקש והקידמה שמערך  םההתנהלות כיום של הנהלת הכבאות מעיבה על ההישגי

 להתגאות בו. 
 

אנו מפנים את תשומת ליבך  למאבק עקשני הרסני המתנהל במערך הכבאות ומבקשים תפעיל את 

סמכותך, שיקול דעתך הטוב וכישרונך להשרות אוירה של נועם ופיוס על מנת לעצור את התדרדרות 

בכשירות המערך  מערכת יחסי העבודה ואת הכוחניות אשר מאפיינת את נציב הכבאות,  פוגמת

 ובמוניטין שלו. 

 

 בכבוד רב,

 

 טל, עו"ד-גיל בר                  

 הסתדרות המעו"ף יו"ר              

 העתק:

 ראש הממשלה –מר בנימין נתניהו 

 יו"ר ההסתדרות –מר ארנון בר דוד 

 שר לביטחון פנים -מר גלעד ארדן 

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים –מר משה )צ'יקו( אדרי 

 הממונה על השכר, משרד האוצר -מר קובי בר נתן 

 מנהל חטיבת הרשויות המקומיות, הסתדרות המעו"ף –עו"ד עוז גולדברג 

 יו"ר ארגון הכבאים –מר אבי אנקורי 

 סגן יו"ר ארגון הכבאים הארצי –מר קובי דדון 

 דובר ההסתדרות  -מר יניב לוי 

  יועמ"ש –עו"ד יעל שילוני 
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