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 02 -5695352פקס:

.                                       "מגדריתמגזרית ואפליה "הביטוח בישראל על תלונה נגד חברות הנדון: 

 . בביטוח אחריות מקצועית

                     ואלה נימוקי התלונה: 

נושאי משרה סטטוטורית     "הממונים על הבטיחות והגהות"אני וחבריי למקצוע  .א

תחת פיקוח מנהל הבטיחות הכפוף למשרד  מדינת ישראל, בשליחות פועלים 

העובדים במגוון תחומים,   4.000.000אחראים על למעלה מ והעבודה והרווחה 

  , ויותרממונים   3500את   מבקשים בזאת להורות לחברות הביטוח בישראל לבטח

ברת ענבל המבטחת בביטוח ממלכתי כפי הקיים בחולספק להם הגנה משפטית 

 שהוצאותיהם המשפטיות מכוסות על ידי המדינה. את עובדי המדינה 

ידי גורמים אינטרסנטים מבצעות להערכתי    על   חברות  הביטוח  הנשלטות  .ב

תחת עיניהם של  בסירובם לבטחנו וזאת יצול הפרצות , נאו  על  החוק   עבירה 

 שומרי הסף האמונים על שמירת הזכויות של אזרחי המדינה. 
כגון: ענבל, הראל, הביטוח חברות שי לרוב באופן אי אלייך, פניתי זו טרם פנייתי  .ג

אלה גילו חוסר הבנה   לתדהמתיו לממונה על הכנסות המדינה ועוד ואחרים וכן 

 באפלה. לוטה ותשובתם נותרה כממונה בטיחות, בשליחותנו 

מעצם הסירוב להבטיח את    נו וזאת גורף נגד נוצר קרטל תמוה בעיניי כיצד  . ד

אזרחי המדינה  עובדי, חייהם ובריאותם של על השומרים אישי שלנו,  הביטחון ה 

 במניעה ובלימה של תאונות העבודה בישראל. ,ואחרים
לא מקובלות על   טותלהפוך החל, להורות לחברות ביטוחמפקח כ ךבסמכות . ה 

עוברות עבירה  הם לעניות דעתי , ך מבצעות את הוראותיהחברה ועל החוק ואינם 

 פלילית שיכולה להוביל להטלת קנס או לעונש מאסר.  
ת הביטוח,  של המפקח על הביטוח לשלול את רישיון חבראבקש מכוח סמכותו  .ו

 חברות מסוימות יסרבו לבטחנו.במקרה ו
את ממוני הבטיחות במחיר סביר ונמוך מהחברה  חברות הביטוח אמורות לבטח  .ז

הזרה " לוידס " באמצעות נציגיה, החברה היחידה שנאותה להושיט לנו יד  

 לממונה הבטיחות בישראל.  תומכת
נהלית או תביעה  ונמנע מעתירה מיש לי יסוד להאמין שהפתרון המידי בידייך  .ח

 ייצוגית נגד הגורמים האחראים על המחדל. 
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