
 

                                                                                                                                   11.08.2021 

                                                                                                                                                                                                                                                               חברות וחברים.

 לום רב,ש

                                                   לאן ...?                              ,בעבודה  הבטיחות ממונה      

 קורבנות מחדלי המדינה

 הקדמה:

 קורבן מעצרים.                                                                                                                           

שהתרחשה באתר  בגין תאונת עבודהנעצר לחמישה ימים  חברינו ממונה הבטיחות דב זליקוביץ

 בכלל., חברים אחרים נחקרים ונחשדים בגרימת מוות ברשלנות ובנייה
 

  תביעות כספיותקורבן.                                                                                                            

בהתאם להחלטת בית  חברינו ממונה הבטיחות ומפקח עבודה לשעבר איל כרמון נדרש לשלם

בתוספת הוצאות  ₪ (.מיליון מאה ושבעים אלף במילים:  )   ₪ 1.170.000. - סכום הזויהמשפט 

 שח' ) מיליון שש מאות ושבעים אלף שח'( כולל הוצאות עורכי דין . 1.670.000. -בסך הכול  משפט ו
 

  ביטוח אחריות מקצועיתתת קורבן.                                                                                               

               ,שנים במקצוע ובתפקיד 31מעלה מ בני גרינברג  בעל וותק של ל ,חברינו ממונה הבטיחות

 -התפטר מוכי הוא כי הוא אינו יכול למלא את תפקידו כממונה בטיחות  , הודיע למפקח עבודה אזורי

ביטוחי ) ביטוח אחריות מקצועית ( וזאת לאור העובדה כי אין לו כל הגנה וכיסוי ביום אחד,  מפעלים 5

למרות אין ספור פניות ומכתבים לוועדות , אף חברה בישראל לא מוכנה לבטח את ממוני הבטיחותכי 

 .הכנסת, לשרים, למפקח על הביטוח שנימק בתשובתו כי חברות הביטוח פועלות על בסיס כלכלי נטו

 ין זה או/ו  להשוותו להגדרה מגדרית או מגזרית.אין אפשרות לחייבם או/ו להתערב בעני
 על ממוני הבטיחות, שליחי החיים של המדינה שלנו. "עליהום"הוזה רק קצה הקרחון של 

 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא ? ? ? 

 

שלי האחראית על ביטוח עובדי מדינה וציבור, מפנייה אישית   "ענבל"לעובדי המדינה קיימת חברת  

המשפטית של חברת ענבל, נמסר כי במידה  ותנחת הוראה מלמעלה, הממונים יבטחו ליועצת 

פנייה נוספת בבקשה  ,בביטוח ממלכתי, יצוין כי המפקח על העבודה לשעבר קיבל פנייה בעניין זה

 אני מאמין שתמיכתו תקדם את הנושא. ,טימית נמסרה למפע"ר הנוכחייהלג
 

  יותר ויותר ממונים הנתבעים ל נחשף מיום ליום אני  ,הממוניםכמי שממלא את תפקיד יו"ר ארגון

 בתביעות שלעיתים הקשר שלהם למציאות רחוק מדיי.

                                                 מישהו למעלה צריך להתעורר ולהפסיק לאלתר את מחול השדים הזה.חברים: 

לקדם את ענייניהם של ועל מנת לנסות  ,קברניטי השלטוןהנהלת הארגון עומדת לקיים פגישות דחופות עם 

 מועסקים במשוער. 4.000.000 - כ הדואגים לבטיחותם ובריאותם שלממוני הבטיחות במדינה  4500

                                        !                                                                                             

                             לקובעי הגורלות. שאותה יישאו עימם נציגי ארגון הממונים  "העצומה"הכלי החשוב בארגז הכלים הוא  

                                                    .                        מאתנוזה יכול להיות כל אחד  ,מחר חלילה, אסור להסס לרגע, היום זה הם.                     

                            נו.יהחברתית והמשפחתית בחבר, , הכלכליתת, הפיזיתחייבים לעצור את הפגיעה הנפשי

                                                                                                                                         עצומה  עכשיו.

 .והצביעו 1965היכנסו עכשיו לאתר ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל 

 ברגשי כבוד,                     

 יעקב עזרא.                                     

 והנהלתו. יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות                                                                               

                                                                           memunim@netvision.net.il 



 


