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הנדון  4התנגדות חריפה לקידום הצעת חוק להטלת אחריות משפטית
על "ממונה בטיחות" באתרי בנייה

 .1לאחרונה התקיימה ישיבה בעניין שבנדון בהשתתפות  4מר יצחק מויאל ,מר רוני בריק ,מר אליאב
בן שמעון ,מר אמנון שינדלר ,גב מור יקותיאל ( להלן " 4הפורום" )0

 .2לאחר ישיבה זו וביום  ,21062062 4הופץ פרוטוקול הישיבה אשר הוכתר בכותרת 4
"קידום הצעת חוק – אחריות צודקת באתרי הבנייה".

 .3בסעיף  2לפרוטוקול ,סוכם כי הפורום יפעל לחקיקת חוק אשר יטיל אחריות משפטית על ממוני
הבטיחות באתרי בנייה0

 .4את ,עו"ד ורד צרפתי ,כאחראית על נושא הבטיחות ,לא נכחת בישיבה וקולך לא נשמע ,נבחרת לרכז
את העבודה לכתיבה וניסוח הצעת החוק כאמור0

 03בשם " 4ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל ( ע"ר )" ,בשם מאות מחברי הארגון
ובשם רבבות מאנשי המקצוע בתחום הבטיחות בישראל ובענף הבנייה ,אבקש להביע את התנגדותנו
החריפה ולראות בישיבה זו ובהחלטה שהתקבלה בה  4החלטה לא אחראית ,לא רצינית ,לא
מקצועית ,נעדרת כל חשיבה ומעוף והחלטה אשר מנותקת לחלוטין מהשטח ,מהמציאות
העכשווית ,מהחוק ,מהפסיקה ומהלכות בתי המשפט ,החלטה שרב הניסתר בה על הגלוי0

 01בישיבה זו לא הוצג המצב העובדתי והמצב המשפטי של חלוקת האחריות באתרי בנייה כיום ,לא
הוצג ולא פורט תפקידו ואחריותו של "ממונה הבטיחות" כיום ,לא סוקרו ולא נותחו דוחות תאונה ,לא
נותחו גורמי שורש של תאונות עבודה באתרי בנייה והכל על מנת שתהיה תמונה רחבה ככל האפשר
בידי הפורום ונראה כי הישיבה נוהלה באופן לא מקצועי" ,קל וחומר" כאשר דנים ומקבלים החלטות
בנושא כל כך רגיש ,חשוב ובעל השלכות רוחביות ,אישיות ,משפטיות ,מקצועיות וכלכליות רבות
מאד ,החלטה אשר מנותקת מהפסיקה והלכות בתי המשפט לעניין חלוקת אחריות כבר כיום0

 01לא ברור מהיכן נלקח הבסיס המקצועי ו/או המשפטי ו/או העובדתי אשר הניע את הפורום להגיע
להחלטה זו המעידה כ"אלף עדים" על חוסר הבנה במהות תפקידו החוקי של "ממונה הבטיחות"
בענף הבנייה ,תפקידו ,אחריותו וסמכויותיו כיום0

 02חברי הנהלת ארגון הממונים והח"מ ,מבקשים לקחת חלק ולהיות מעורב בכל פורום חשיבה
ובכל ניסיון חקיקה או ניסיון אחר של מעורבות "ממוני הבטיחות" והטלת אחריות עליהם מכל
סוג0
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אייל פלטק ,עו"ד
יועץ משפטי ארגון הממונים

העתקים 4
מר חיים כץ ,שר העבודה
מר אריק שמילוביץ ,ראש מינהל הבטיחות
מר רן כהן ,מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
מר מוטי אלישע ,ראש זרוע העבודה במשרד העבודה
מר יצחק הכהן ,יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות
חברי ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
ח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
ח"כ אלוף ( מיל' ) אייל בן ראובן ,חבר וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
ח"כ אל חכים חאג' יחיא ,חבר וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות

