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              הנדון : תגובתך  למסמך שנשלח אלייך  בתאריך  24.06.2019 

הזמן המקובל,                        ובחלוף  24.06.2019בהמשך לפנייה מתאריך     

ומבקש , כאזרח, כעובד ומשרת ציבור בשליחות המדינהשנית הריני לפנות אלייך 

תקין המנהל האחראי על  בשרות המדינה ו נציב כמי שממלא את תפקיד ממך 

 ,טרתם לשמש כמצפן וקוד אתיהמסתמך על נורמות, ערכים וטוהר המידות שמ

ולהורות למפקח  למכתבי השיב ל במדינת ישראל דרך להתנהגות ראויה  המתווה

 על הביטוח להתייחס לפניות.

שלטונית תקלה מ הנובעות לדעתיאינו משיב לפניותיי  ,המפקח על הביטוח

       לממונים על הבטיחות בעבודה.                ביטוח אחריות מקצועית  בחובת 

     ?                                  ייתאינו משיב לפניומדוע הוא  ,השאלה המעיקה היא

            ?                                                         האלה מדינהלעובדי המה קרה 

עושים ככל העולה על רוחם   ,לידיהם פיסת סמכות, מקבלים שלטון אחדים פקידי

            ומלוויהם. םמנים את פרנסתם, רכביהם, עוזריהממבלי להתחשב באלה שמ

מחצית מתקציב )  לעובדים מדינה  וב שבעולםדואגים לכל הטאנו האזרחים, 

             , לבני משפחותיהםו מנעמים להםהן לבמשוער ( הן למשכורות ו המדינה

וזאת מבלי לפגוע חלילה או  יהנויכדי שהם  חלקם שוכחים לרגע מי מזיע על כך

                          לייצר הכללות.

למסמך  המפקח על הביטוח להלן התגובה הסטנדרטית של  ,לגופו של עניין

 שנשלח בתאריך הנ"ל.

 ג' ניסן תשע"ט
 2019אפריל  08

 441122מס' תיק: 
 לכבוד

   יעקב עזרא מר
 שלום רב,

  
                                                                             פנייתך לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנדון: 

                    .                                                    08/04/2019פנייתך שבנדון נתקבלה במשרדנו ביום 
                                                                 44112בכל פנייה נוספת אלינו, נא ציין את מס' התיק:
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2. 

                                                                                                                         במוקד הטלפוני לתשומת ליבך, ניתן לקבל פרטים על מצב הטיפול בפנייתך 
                                       .https://pe.cma.gov.il: או באתר האינטרנט של משרדנו באמצעות הקישור

                                    אנו מודים לך על פנייתך.                                                                                              
של  (עם קוד סודי לבקשת אתרפעם נוספת ) לאתר  כנסתי נ  08.08.2019בתאריך 

                              הביטוח ועל שוק ההון.                                                                                   המפקח על 
 אין תשובה.  .אין תיקים באתר     תשובת האתר:  

את על מנת לחייב  ורשותהעומדים לאמצעים מתבקש לנקוט בכל ה כבוד הנציב 

נות שהועלו בפנייך בתאריך לטע ,יטוח לענות בחיוב או בשלילההבהמפקח על 

                                                                                                         .הנ"ל

כיר למפקח ולדומיו את פסיקתה של כב' השופטת  דפנה ברק ארז מבית ראוי להז

זה :                                                                              המשפט העליון בעניין  

בפסק דין קצר וחשוב מאין כמותו, שניתן באחרונה בבית המשפט העליון, 

והבהירה לה כי  ה ברק ארז את עיריית אשדוד במקוםהעמידה השופטת דפנ

                                           רשות שבחרה לא להשיב צריכה לשאת בתוצאות. 

השופטת הבהירה כי אין מקום לתירוצים על המועד שבו המכתב הגיע לגורם 

                      .             אם הוכח שהמכתב נשלח בזמן ,המתאים בתוך העירייה

הנזק לקופה הציבורית הוא כנראה המחיר שיש לשלם על התעלמות מפניות. 

בה הצער, סנקציות מסוג זה הן דווקא החריגותלמר  

אכיפת עבירה זו נדירה  היעדר תשובה לפניות מהווה גם עבירה משמעתית, אבל

                                             , לדעתי נדרש ליחס חשיבות רבה לעניין זה.ביותר

                                לפחות בתיאוריה, נקבע בתקנון שירות המדינה )תקשיר(: 

       "נתקבלה פנייה מאיזה פונה שהוא, חייב העובד, שעליו מוטל לטפל בנושא, 

יום לכל המאוחר מיום קבלתה או תוך פרק זמן קצר  14לתת תשובה עניינית תוך 

                                                         יותר שיקבע המנהל הכללי של המשרד...

                               אם אין העובד מסוגל לתת תשובה תוך פרק הזמן האמור, 

יום תשובת ביניים, בציון הזמן המשוער למתן תשובה עניינית...  14תישלח תוך   

בשמי ובשם מרבית חבריי, אנו מבקשים ממך להיענות לפניותינו.                       

לשאול וחובתכם המוסרית, ההגיונית והחוקית לענות.זכותנו הלגיטימית    

בכבוד רב,                                                                                                    

        יעקב עזרא                                                                                           
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