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 דהעבוזעקת הממונים על הבטיחות בהנדון :                                 

                                                .הממונים על הבטיחות במדינה   בעניין מצוקת  ההתערבותמכבודה של  השרה אבקש 

חותם ובריאותם של העובדים  בטילמען  ימים כלילותומזמנם מקריבים מחייהם ממונות וממוני בטיחות 

                              במדינה.                                                                                                                      

קלות  ה, עבוד תאונות של על מנת לוודא מניעה ובלימה  ממוני הבטיחות נשלחים בשם המדינה מחד, 

.                                                                                                              כחמורות טרם התרחשותן 

   חשופים בעצמם לסכנות האורבות להם. הממונות והממונים מאידך  

לאור   זאת, לאורך שניםנפלה על אוזניים ערלות   , ונות והממונים על הבטיחות בעבודה ה של הממזעק ה 

הגנה על  בתקדים המתייחס לעניין ה ו /או לקונה המתמשכת בהיעדרה של הוראה חקיקתית החסר בדין וה 

                      .                                                                                                         ממונה בטיחות

רמה אנושית   תהדורש את שליחותו  השולח, דורש  מהממונה על הבטיחות למלא קרי המחוקק מצד אחד,  

על מנת להגן על   , בסמכות שלטונית, סטטוטורי ואנתרופולוג, בתפקיד  ג וקרימינול, כפסיכולוג, סוציולוגית

        .                                                                                                                             העובד ולוודא קיום הוראות החוק 

לסבך את   לסיכונים  העלולים נחשפים הם ,  ללא הגנה נשלחים לשליחותם ממוני הבטיחות מהצד השני, 

 .                                                                                                      חייהם באישומים פליליים ובתביעות כספיות הזויות 

ביטחון  שיקול דעתם ואת ה את  ערערלחלילה  ותהחוויות שחלק מאותם ממוני בטיחות חווים, עלולולא רק,  

בעל כורחם,   הם, מאילוצים שאינם תלויים ב  וזאת  ם במבחן הנאמנות והאמינות הנדרשת דוהעצמי בתפק

                                                                                                                                                      הן כלפי המדינה והן כלפי המעסיק. נגד רצונם וללא ברירה, 

כאשר נעצרו, עוכבו, נחקרו ותושאלו כאחרוני  חשך עליהם עולמם - חסרי מזל ,ממוני הבטיחותלא מעט 

                             ם  דמיוניים.כאשר בתי משפט הנחיתו עליהם פסקי דין בסכומי  ,ה דהמ הוכו בת שאו   הפושעים

ההזנחה וחוסר ההתייחסות מצדם של השולחים כלפי הנשלחים, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה  

העוסקים במלאכת השמירה על החיים,  זועקת לשמים כלפי ממוני הבטיחות המכירים ומטמיעים לעובדים  

 ולעוסקים במלאכה את החשיבות העליונה שבקדושת החיים וכן את הדרישות  החוקיות הכוללות תקנות,  
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פקודות, צווים, נהלים וקווים מנחים שבסמכות, אותם נדרשים הממונים למלא עת אישור מינויים  

 ותפקודם.       

                                                                                                                                                                                                      

אנושית  ראייה מתוך  ,ממלא את תפקיד יושב ראש ארגון הממונים על הבטיחותמי ש כ הנני פונה אליך

                                                                                                           רים את הכפפה  עבור הממונים.להיות השרה הראשונה במדינה שת ה של המדינה טובתומקצועית ו 

 מועסקים במשוער.  4.000.000ממוני בטיחות ממלאים את שליחותם למען  4500 -למעלה מ 

 : הסוגיות הבאות  אבקשך לבחון  את

   מדינה. ה עובדי  הגנה וחסינות כמקובל עם  ,ציבורה עובדי   - לספק לממונות ולממוני הבטיחות. 1 .א

בחקירה    םעצמ  ומצאשי  מבליבצורה מיטבית    םיכולת לבצע את תפקיד לאפשר לממונים את ה.  2

 . הפושעים  כאחרון לגרימת מוות או משהו דומה, ותבחשד , פלילית באזהרה 

. יוזכר כי פניות רבות נשלחו לשרים, לחברי כנסת, לוועדות הכנסת בממשלות קודמות ובמבחן 3

 העלו חרס. ות, התוצא

                                                                    האם הממונה על הבטיחות הוא שליח ציבור או/ו עובד ציבור או /ו נציג ציבור ?                                                      

שליח ציבור וכו'  , ורעובד ציב יודגש כי ממונה בטיחות הנשלח מטעם המדינה כנותן שרות הוא 

   . (כד'שהוגשה נגדו תביעה אישית )נזיקית וובד מדינה או עובד רשות ציבורית ועל כן מעכ דינו ו

                                                        ואלה הנימוקים:

  המדינה או הרשות הציבורית רשאית לטעון לקיומה של,  בעת מילוי תפקידו בגין מעשה שעשה 

                                                                                         חסינות העובד ורואים את התביעה כתביעה שהוגשה כנגד המדינה או הרשות.

                     , 10.2.06לפקודה, שנכנס לתוקפו ביום   2005-תשס"ה 10אחריות עובדי ציבור מוסדרת בתיקון 

               בע,  א )א( קו7במסגרתו, שינה המחוקק באופן מהותי האחריות והחסינות של עובדי ציבור סעיף 

               תפקידו השלטוני כעובד ציבור,  לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי 

הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום   המקים אחריות בנזיקין;  

                                                                                                                         ".נזק או בשוויון לאפשרות גרימתו במעשה כאמור

  -( )אחריות עובדי הציבור(, התשס"ג10דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין )מס'  

יום או השימוש בהגשת תביעות  )להלן: "הצעת החוק"(, מלמדים כי הרקע לתיקון הוא הא 2002

                                                                                                                                                       נזיקין נגד עובדי ציבור.  

                                            במסגרת עבודתם.   התיקון נועד במיוחד לאותם עובדי ציבור המפעילים שיקול דעת

  .                                                                                              החוק נועד להרחיב חסינותם של עובדי הציבור

בגין מעשה או מחדל   לאפשר להם למלא את תפקידם מבלי מורא וחשש, שמא יאוימו ו/או יתבעו

         ,.                                                                                                                           שביצעו בעת מילוי תפקידם

יהיו פטורים מהחשש של תביעות אישיות בגין פעולות שביצעו או   ועל מנת שעובדי הציבור

 . לטות שקיבלו במסגרת עבודתם הח

              החסינות אינה חסינות מהותית אלה מהווה מחסום דיוני.

התביעות  בבלימת  מבקש לסייע  ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל  .א

                      . הבלתי מתקבלות על הדעתותביעות השיבוב  הכספיות 

                                                                                                                                                                                                                                יש פתרון !  ...  "  כי  ביטוח אחריות מקצועיתהבטיחות "לספר לממוני   .ב

  .                                                                      הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה"ענבל"   .ג

                               ישראל.   להחלטות ממשלת בהתאם  1978ענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה בשנת .1

                                                                  .ענבל הינה קרן כספית של ממשלת ישראל, שהוקמה לצורך ביצוע ביטוח עצמי לעצמה.                                                    2
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                                                      הקרן הפנימית פועלת מתוך מחויבות למקצועיות, יעילות ולרמת שירות גבוהה. .3

                         הקרן מעניקה כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות השונות, במסגרת ביטוח עצמי,  .4

                                                                         י. בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב הכלל

עקרונות הכיסוי  .6 שבשליטתה. וגופיםכל פעולות הקרן הפנימית נעשות עבור ממשלת ישראל .5

הכיסויים שהקרן  .7 התכ"ם.   להוראות 4הביטוחי והמחויבות לרכישת הכיסוי מפורטים בפרק 

הגנה משפטית לעובדי מדינה, חבות צד ג', אחריות מקצועית   ן השאר:  מגוונים וכוללים בימעניקה 

                                                                                                                                ועוד.

הממשלתיות לבצע פרויקטים לטובת    במסגרת זו פועלת הקרן הפנימית לתמרוץ היחידות.8

 . בטיחות עובדיהם, ובטיחות משתמשי הקצה במתקני הממשלה 

האחראי על שוק ההון   , להשפיע, לדרוש ממשרד האוצראנו מבקשים מכב' השרה לחילופין            

מונים על הבטיחות במחירים  להורות ולחייב את חברות הביטוח  בישראל לבטח את המ ,והביטוח

הינה אפליה מגדרית ומגזרית  אדגיש כי מניעת הזכות הבסיסית לבטח אזרח בישראל .  שפויים

   על כל המשתמע.

הוראות חוק  לשרת הכלכלה עוצמה שלטונית נרחבת, המקנה לך סמכויות ביצועיות מרובות הנובעות לפי 

כמי שעומדת בראש משרד ממשלתי, בסמכותך לפעול גם בתחום  , יסוד הממשלה בתחום אחריותך

                                                                   השיורי, המכונה פררוגטיבה, הסמכות המוענקת לרשות המבצעת במקומות שאינם מוסדרים בחוק. 

בבטיחות   ממלאים את שליחותם כזרוע המקצועיתמורשים הינם נותני שרות ה  בעבודהממוני הבטיחות 

               הבטיחות  שבמשרד הכלכלה.                                                                                                         נהלימובשליטת על העבודה  פיקוח בכפיפות ל

                                                                                                                                            הארגון :

                                                                                                                                                           .נו הגוף היציג הגדול ביותר של העוסקים בבטיחות בישראליהות בישראל הארגון הממונים על הבטיחות והג*

                                                                                                                                                                     .    60 -בשנות הספטל ז"ל שר העבודה וביוזמתו של גיורא י 1965*ארגון הממונים נוסד בשנת 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                 2020/2021ברשותה אישור ניהול תקין לשנת    518580049*הארגון רשום כעמותה שמספרה 

                                                                                                                                            .                                                    מאגד בתוכו ממוני בטיחות  מכל הענפים במשק הישראלי *הארגון 

הארגון * ,לעבוד בתנאי עבודה בטיחותיים ובריאים ,חרט על דגלו לאפשר לכל העובדים במשק באשר הםהארגון *

גופים ומוסדות במדינת ישראל להגברת המודעות לנושאי הבטיחות והבריאות  פועל בשיתוף פעולה עם

תוך מתן דגש ליצירת סביבת עבודה ותנאי עבודה בטוחים ובריאים כדי למנוע תאונות עבודה ו/או   ,התעסוקתית

                                                                                                                                                         .מחלות מקצוע

                                                                                                                                                   הארגון פועל ויוזם להכרת חשיבותו ומעמדו של ממונה הבטיחות בכל המגזרים במשק ובחברה כולה.  *

                                                                                                                                                    .  החיים וקדושתו.ידע המקצועי של הממונים וכן לקידום ולהטמעת ערך הארגון יוזם פעולות להרחבת ה*

                                                                                                                                         כבוד הדדי. ו חותו של הממונה המבטא מחויבותאבן דרך לשלי  יו"ר הארגון חיבר את " אמנת ממוני בטיחות " *

                                                                                                                                                                       בניהול האיכות.    9001תו תקן  -תעודה  *בקרוב תוענק לעמותת ארגון הממונים על הבטיחות 

                                                                                                                                                           בתעשייה ובשירותים. "פרס יוספטל למצטיינים בבטיחות הענקתה מאתגרת "יוזמב* הארגון פועל בקדחתנות 

                                                                  הבטיחות. בשליחותעוסקים אפ הגדולות במדינה המספקות מענה ל- טסאתר דינמי ופעיל וכן  קבוצות וולארגון * 

                                                                                                                                                         ממונה בטיחות -יעקב עזרא בכבוד רב,                                                                                  

                                                                       ל הבטיחות                                                 .                                                                                                        יו"ר ארגון הממונים ע

הבנייה   מרכז - סניף מרכז צפון  רחובות.  2רחוב הכישור   - הלשכה והמכללה משרדים ראשיים,  :מרכז הארגון

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

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

                                                                                                                                                                                                    memunim@netvision.net.il   לדוא"                                        http://www.memunim.org.il/   אתר
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