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 בישראל והגיהות ארגון הממונים על הבטיחות            

 

 בס"ד

                                                                                                          17.08.2020  

 עמודים. 4                                                                                                           

                                                                                                            לכבוד                                       

                                                                                                                           .  וועדת העבודה

                                                                                                                                                    חבר כנסת 

                                                                                                                           02-6408684טל: 

 vrevacha@knesset.govל : דוא"

                                                                                                                              .נ., א

  ממוני בטיחותעל או/ו חסינות הגנה  - בקשה להגשת הצעת חוק הנדון : 

                                                                                                                                         : התייחסות בהרחבה

                          ת ישראל.מדינמשרד הכלכלה, הינם בעלי מקצוע ותפקיד בשליחות ממוני הבטיחות בעבודה א. 

                                                    "  לתובענות נזיקין בגין רשלנותלכתבי אישום וחשופים "הממונים על הבטיחות 

                          במעשה או מחדל על ידם, תוך מילוי תפקידם.                                         שנגרמותביעות לכאורה 

.                                                                             תביעות שיבוב מהמוסד לביטוח לאומיא. 

,                  המעורב לכאורה שלישי ואף תובע את הצד רשאי ותו לתביעה המוסד לביטוח לאומי מכוח זכ

 י בטיחות.שירותהמספק חות יממונה בט

                                                                                                            " ביטוח אחריות מקצועיתאין " זעקת ה. ג

                                               וזאת לאור העובדה כי  להשיג פוליסות ביטוח אחריות מקצועיתרב ממוני הבטיחות נתקלים בקושי 

.                                                           מעוניינת לבטח ממוני בטיחות בעבודההאף חברת ביטוח בישראל 

 קח על שוק ההון והביטוח לא הועילו.פניות למפ

סירב להיכנס שנים במשוער  5ל לפני קרוב בית המשפט העליון אשר לפתחו גולגלה בעיה זו . ד

                                                                                  . לרשות הגנה  במסגרת בקשה, לשאלת חוק זה

 שליחיה של המדינה. – להתמודד עם המצוקה אליה נקלעים ממוני הבטיחותמכאן עולה הצורך 

                    לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה  10תפקידו וסמכויותיו של ממונה בטיחות נקבעו בתקנה ו. 

ושליחותם מצילת החיים נפגמת ומערערת את ביטחונם  1996-) ממונים על הבטיחות ( התשנ"ו 

 החברתי.המקצועי ו
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 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות  בישראל         

                                                                          משליחותם של הממונים על הבטיחותהנהנים ז. 

:                                                                                                              והחברה הישראלית עובדים, מעבידים

אלמלא העבודה, שנהנים מפעולותיו של הממונה, המקטינות משמעותיות מספר תאונות אלה 

                                                                    בוה.היה מטפס גוגרף הנזקים מחמירות את המצב הקיים פעולותיו, סביר להניח שהיו 

                   :                                                                                             עורכי דין ונפגעי עבודה

                                                                 וחברות הביטוח.  ובהם המל"ל קיימים נהנים נוספים

באי כוח שמצאו דרך לחדור לכיסם של ניתן על כן לראות את ממוני הבטיחות כידם הארוכה של 

  באמצעות שרבובם  בתביעות כספיות משונות. ממוני בטיחות

 "נאמן בטיחותדוגמת "לכל הפחות כ ,חסינות נדרשת קום שבו מכפיות טובה בבפועל, אנו רואים 

 .חסינות קיימת בחוקעליו ה

                                                                                           : העבירה הפלילית מול החבות בנזיקיןח. 

ברשלנות או אין ספק ממונה בטיחות במעשהו או במחדלו ביצע עבירה שעשה במחשבה פלילית או 

הרי שעליו לשאת  בעבודה,. ממונה בטיחותקרי תפקיד בקשר עם אחריות קפידה שבה נושא 

                                                                                                                               .התייחסות או הבעת דעה לעניינים אלה ,באחריות ואין בדיון שבמסמך זה

ידם  מהיותבעל כורחו, הממונה על הבטיחות "מתחייב" אולם באשר לזכויות וחבויות  בנזיקין, 

ל ושל חברות הביטוח ) הנהנים מעיסוקו  ( לקבוע חסינות לממונה הבטיחות על .ל.הארוכה של המ

 העבודה.

                                                                                                            קיום חסינות בנזיקיןי. 

                                            בפקודת הנזיקין ) נוסח חדש ( נקבעה חסינות בנזיקין  ל " עובד ציבור ". 1

                                                                ורית.דהיינו עובד המדינה או עובד רשות ציב

י מילוי עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כד א' לפקודה נקבע שלא תוגש תובענה נגד7בסעיף 

              ,  בסעיף זה קבעו החרגות.                                                                                                      תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין

  תנאימשפט יקבע שמתקיימים קש כי בית הלעניין עובד רשות ציבורית, הרי שהוא רשאי לב

 ה נעשו.א' לגבי מעשיו אם אל7החסינות לפי סעיף 

נקבעה זכות למל"ל לתביעת צד שלישי  1995. בחוק הביטוח הלאומי ) נוסח משולב ( התשנ"ה 2

 לחוק.   328לשלם פיצויים לזכאי לפי פקודת הנזיקין, ראו סעיף 

אולם בסעיף קטן ) ג ( נקבע שלא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד המדינה או נגד עובד שלה בשל 

תו כעובד מדינה ) למעט לעניין תאונת דרכים ( כמו כן המל"ל לא יגיש מעשה שעשה תוך כדי עבוד

 תובענה כאמור נגד מוסד רפואי או נגד קופת חולים או נגד עובד שלהם.
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 בישראל  ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות                       

                                                                                                             : מהחסינות שנמנו לעילהנהנים . 3

                                                      .מפקחי העבודה של אגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התמ"תא. 

                                           מדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות.                                                          ב. 

-כפי שנקבע בחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד, דומים לאלה של ממוני הבטיחותתפקידיהם 

 בכלל זה בדיקת סידורי הבטיחות והגיהות, בדיקת : סמכויות מפקח עבודה  3סעיף   1954

                                                                                        סיבותיהן של תאונות עבודה. נר וריב מתקנים, מכונות, ציוד ותהליכי עבודה.

, הובאו סמכויות והוראות רבות  1970-כמו כן, בפקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש ( תש"ל ג. 

 לאלה של ממונה בטיחות.                                                                                       במידה רבה דומים חופפים או הם , שעל המפקחים לקיים

ד לבטיחות ולגיהות הובאו הפעולות שעל עובדי המוס 27בחוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף ד. 

                                                                                       לבצע ואף הם כאלה של ממונה הבטיחות. 

 ה.להגנשאינם זוכים ממוני הבטיחות  ינה בהפלייתמהנ"ל ניתן ללמוד שחסינותם של אלה ה

                   :                                                                         המלצה לקיים חסינות לממונה בטיחותיא. 

למציאות ומותאמים קים ימספכלים עדים לעבירות בטיחות מתמשכות ואין ברשותנו -אני ערים ו

                                                                                               העכשווית, 

                   שלהי שנות אשר כבולים בחקיקה תקועים עוד מממוני הבטיחות האתיקה משתנה לנגד עינינו 

 . 54 -ה

  נו החוקית, המוסרית וההגיונית לחולל שינויים בהתאמה לטכנולוגיה המתקדמת.חובת

                                                                      , 1998–התשנ"ח " חוק לא תעמוד על דם רעך"

                                                                                                 . 1998בספטמבר  28-נכנס לתוקף ב

                                     ית של נחקק בעקבות הצעת חוק פרטשהחוק  עבו קוב 1עיקר החוק הוא סעיף 

                         .                                                                                                ז"ל ח"כ חנן פורת

                             בעת שהובא החוק לקריאה שנייה ושלישית נימק ח"כ פורת את יוזמתו:

                                                                    )א( חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, 

                                                                                                       עקב אירוע פתאומי, 

                                                    בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, 

 ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.-כאשר לאל

)ב( המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט 

 משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות. -בסעיף זה, "רשויות"  ניין חוק זה; עזרה לע

                             חוק זה הופך את החובה המוסרית של עזרה לזולת לחובה הנובעת מחוק. 

                                                                              העובר על הוראת החוק עונשו קנס.

                                 לא היינו נזקקים לחוק הזה אילו באמת היינו במצב שבו המוסר הטבעי, 

                       שלפיו אדם הרואה אדם אחר שנמצא במצוקה לנגד עיניו, לא היה מהסס, היה טורח ומציל, 

 ת של ממון ואפילו בסיכון של גוף. גם אם הדבר הזה היה עולה לו בהוצאות מרובו
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 ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות  בישראל                  

על רקע מקרים מצערים מאוד שהיו בשנים האחרונות ועל רקע רצון לקבוע נורמה שמעגנת את 

על דם רעך", שאינך יכול לעמוד מנגד בשעה שאתה רואה את  המוסר היהודי, הקובע "לא תעמוד

                                                                                                                                                              להושיט לו יד ולהציל אותו.עליך וחברך הוא אדם באשר הוא אדם,  חברך נמצא בסכנה

                     " הגנה על ממונה הבטיחות "                       לצורך כך קיים צורך בחקיקה שכותרתה

יראו ממונה בטיחות בעל אישור כשירות תקף, כ "עובד ציבור"                                               

) נוסח חדש (  וכעובד של המדינה,                                                 כהגדרתו בפקודת הנזיקין

              ,                                   1995 –כאמור בחוק הביטוח הלאומי ) נוסח משולב ( התשנ"ה 

 לעניין חסינות ולעניין אי הגשת תובענה.

 לאחר  1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  לדעתי, האכסניה של חקיקה זו הינהיב. 

                                                                                                         בטיחות "." ממונה     25סעיף  

 ." הגנה על נאמן בטיחות "   לחוק הזה כותרתו 24זאת כשם סעיף 

                                                                                                       "המגןלהגן על "בקשה 

ניתן לקבוע שמין הדין ומין הצדק לקבוע לממונה בטיחות, בין  שהוא שכיר ובפרט כשהוא עצמאי או 

                                                                                                 ,שהוא שליח של חברת ממוני בטיחות

 כי תינתן לו חסינות כפי שהיא נקבעה  לנאמני הבטיחות ואף יותר.

יישארו מבודדים, חשופים וללא גיבוי במערכה למניעה ובלימת תאונות ממוני הבטיחות וככל 

                                                                                                                        ובמקומות אחרים. באתרי בנייהלחזות  בנופלים אל מותם ואנו עלולים חלילה להמשיך העבודה, 

                                                                                     תמיכתכם.התייחסותכם ומכובדים,  אנו מבקשים  את 

 כב' החברים בוועדות הכנסת,  נבקשכם להיעתר לבקשתנו.

                                                                         

                                                                                                                     בכבוד רב.

יעקב עזרא.                                                                                                             

                         .הנהלת ארגון הממונים על הבטיחותיו"ר 

                                                                       jacovezra@gmail.com   052-6181606  נייד:

                                                       הרשמי והיציג במדינת ישראל. הגדול, הארגון , הינו ארגון הממונים על הבטיחות וגיהות בישראל*

                                                                                                                                                                                                    .( העיסוק בטיחות בתעשייה, בבנייהתחומי  580049518ע.ר.  )מוסד ללא מטרות רווח

                                                                          ביוזמתו של שר העבודה והשיכון לשעבר גיורא יוספטל ז"ל.  1965נוסד בשנת * הארגון 

 הוקם על בסיס החוקים ותקנות הבטיחות והגיהות במדינת ישראל.* הארגון 

                             הינו גוף מלכ"ר הארגון מייצג ממונים על בטיחות וגיהות מכל תחומי העבודה והעיסוק ברחבי הארץ:                                      אמב"י

                                                                                                                                                בתעשייה, במסחר, בשירותים, חברות ארגונים, מפעלים גדולים וקטנים, אתרי בנייה, עיריות  ורשויות  כאחת.    

                                                                           2022בהשלמה.  * פרס יוספטל למצטיינים בבטיחות   9001*תקן     2020/1אישור ניהול תקין 

                                                                                         * קבוצות הווטסאפ הממונים הגדולות ביותר במדינה. קוד אתי.  * * עצומה. . * אמנת הממונים על הבטיחות

                                                                           .רחובותמרכז גישות,   2 הכישור רחוב  -  והמכללה הלשכה, ראשיים משרדים: הארגון מרכז

                             8599303-8-153'  פקס         8599301/2-08 : טל.    נתניה הכדורגל אצטדיון,  הישראלי הבנייה מרכז צפון מרכז סניף

                                                                                                                               4933111-052: נייד                 5894333-052:  נייד         4172333-052:  נייד           6181606-052  : נייד

                                                                                                                                                                                                      memunim@netvision.net.il- ל"דוא                                                                       http://www.memunim.org.il - אתר
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