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 השרה הנכבדה. גבירתי 

                               

  .מערכות השפיטהלממוני הבטיחות  חשיפת  בקשה לבירור נסיבות הנדון : 

נכדים.                              11בנות וסב ל  3, נשוי, אב ל 63שמי יעקב עזרא גיל 

ממונה בטיחות , בעל השכלה אקדמית ומקצועית הכוללת אני במקצועי ובשליחותי 

, מתפרנס כפרילנסר במפעלים ורשויות שונות.                הכשרות, קורסים והשתלמויותאינסוף 

 מרצה ומדריך בהרשאת משרד העבודה.

 :הקדמה

 מסוימים נחשפועדים לכך שממוני בטיחות בעבודה  לאחרונה חבריי ואני  .א

פגיעה היא אזרחי שהשלכותיהם  בפסקי דיןמשפטיות בהיבט הפלילי ולתביעות 

 המערערת את ביטחוננו הכלכלי והאישי. קשהמורלית 

אגף הפיקוח על העבודה במעמד  -אנו ממוני הבטיחות כפופים למנהל הבטיחות  .ב

 כאשר אין יחסי עובד מעביד(.וזרוע מקצועית של משרד העבודה ) ורשליחי ציב

 נהל הבטיחות שבמשרד העבודה .ע"י ממקצועית ומפוקחים אנו כפופים  .ג

ד לבטיחות פקידנו במסירות ובהקרבה כשם שנציגי המוסת תאנו ממלאים א .ד

 ומפקחי העבודה עושים זאת.

 תלויים בנו. בלתי צפויים שאינםחסרוננו בכך הוא שאנו נחשפים למצבים  .ה

אולם רוח האחריות  24/7נו  נוכחים  בארגון או במפעל בו אנו מועסקים אאין  .1

 שורה בנו.

 מערכות השפיטה.לערכאות ולחושפת אותנו המוטלת עלינו, האחריות  .2

טיפול בנושאי התקן, דרישות לדרישות המעסיקים הולכות ומתעצמות כגון:  .3

מונה לא תמיד הדבר משקף את תפקידיו של מ ,הדרכות ועודה שפכים,ה

 .הבטיחות כפי שהחוק הגדיר

את ממוני לבטח  ו בעבר ולא בהווה מדינת ישראל, קברניטיה והרגולטור לא דאג .ו

תחת כנפי השלטון  או בא בביטוח אחריות מקצועית הבטיחות ) שליחי המדינה( 

נאלצים חשופים וממוני הבטיחות הפול או אבנר וכו' ולכן  כדוגמת : כוח ופיקוחו 

שאף חברת ביטוח לא מוכנה  משום )בניכר בחברת לוידס האנגלית  לבטח עצמם

 ./ שליחי הציבורלשאת באחריות מקצועית של הממונים על העבודה
 

2.. 
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2. 

:                                                                                             לעניין  נימוקי הבקשה .ז

אני מבקש  ,נהכמי שממונה על מערכת המשפט במדיגבירתי שרת המשפטים, 

לבדוק אפשרות הכשרתם של שופטי מדינת ישראל בנושא: תפקידם, סמכותם 

נה ) זאת מבלי לפגוע בכבודם ומעמדם או ממוני הבטיחות במדי ומעמדם של

חלילה להטיל ספק במלאכת הקודש בה הם עוסקים וכמו שנאמר:                                      

ָפט לֹא ת  "לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבמ   ֹפט ישְׁ שְׁ ֶצֶדק ת  ֵני ָגדֹול בְׁ ַדר פְׁ לֹא ֶתהְׁ ֵני ָדל וְׁ  ָשא פְׁ

יֶתָך"                                                                                                        ( ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ו)  ֲעמ 

נוספים טרם יקבעו  תקדימים אנחנו ממוני הבטיחות שליחי ציבור, כאמור 

אנו בה הסבירות  ימרחבבעידן האתיקה החדשה ובים בלתי הפיכים שיגרמו לנזק

עליי ועל לחסות  , מבקשפסיקות האחרונות נגד ממוני בטיחותעדים לחיים ו

 סבירה, עניינית, מוסרית והגיונית. תחת חסינותחבריי 

                             שלטוני, כפי שיש לבעלי מעמד מוחלטת אין בדעתי לבקש מהמדינה חסינות 

  באי מניעת תאונה. ושהורשעבטיחות אולם לאור פסקי הדין בעליון נגד ממונה 

כממוני בטיחות בעבודה, שופטים יוכשרו דיים בנושא עיסוקנו כאשר שאני סבור 

כל נגדי  ולא הייתה  אין: ) גילוי נאות   המדינה תתבהר.ייחסות אלינו כשליחי ההת

                                                       (. שלא יהיה בעתיד חס וחלילהבעבר או בהווה ואו משפט  כל הליך או ערכאהאו  טוחבי תביעת

 

                                                                                                  : בקשה נוספת

טים אבקש משרת המשפטים לבדוק אפשרות למתן אישור או חסות משרד המשפ

           בנושאים בהם הממונים עוסקים:                                         הסמכת ממוני הבטיחות הכשרה ול

                                                  .ת עבודה במפעלים ובארגונים שוניםלחקור תאונו -חוקר תאונות עבודה   -א. 

           להכין חוות דעת מקצועיות לבתי משפט.                                                                                            -מכין חוות דעת מקצועי   -ב. 

 ום המקצוע בבטיחות.חשפט בתלשמש עדים  מומחים בבתי מ -עד מומחה   -ג. 

לה שכשיקבעו קריטריונים מסוימים לדוגמא לתנאי קבלה : הלאחר וזאת 

שנות ניסיון כממוני  5וותק מינימאלי של -אישור כשירות ו אקדמית או הנדסית,

 ועוד.  בטיחות

 

                                                                                                                                                                          

                  ממוני הבטיחות.מחבריי אציין כי מכתבי זה משקף את דעתם של רבים 

 ."אמנת ממוני הבטיחות"אני מצרף בזאת את 

 

                                                                                                               העתק: 

                                                                                                  שר העבודה מר חיים כץ.

 sar@molsa.gov.ilדוא"ל  

 

בכבוד רב,  ד"ר יעקב עזרא                                                                                      

במנהל עסקים.           Ph.D.                                                             ממונה בטיחות, 

 052-6181606נייד:  04-9925014טלפקס:                   .                                           

-Jacob. ..                                                         דוא"ל  

s@013net.net 

 



 

 

 
 הראה מלוא הכותרות  <sar@justice.gov.il> "שרת המשפטים" :מאת

 jacob-s@013net.net :אל

19:01, 2018, 22שבת, צדמ  :תאריך  

22/12/2018אישור קבלת דוא"ל בנושא פנייה לשרת המשפטים, מתאריך  :נושא  
 

  שלום וברכה,
 

  חה"כ איילת שקד. הריני לאשר בתודה ובברכה את קבלת הדוא"ל אשר שלחתם ללשכת השרה,
  הממונים על כך.תוכנו עבר לטיפול ולתגובת הגורמים 

 
 מענה לפניה יתקבל בהקדם.

  
 לשכת שרת המשפטים
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 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! -' לאתר 'כל זכות כחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס
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