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 לכבוד 
 מר יעקב עזרא

      יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות
  memunim@netvision.net.il  -באמצעות דוא"ל 

 153-8599303 -ובאמצעות פקס

 מענה לבקשתך בנוגע לממונים על הבטיחות הנדון: 

 22.9.21מכתבך מיום  סימוכין:

פנייתך שבסימוכין לשרת הכלכלה והתעשייה הועברה לבחינתי, ולאחר בדיקה מעמיקה של הנושא בהתייעצות עם 

 הלשכה המשפטית במשרדנו, הריני להשיבך כמפורט להלן: 
 

עליו  –לעניין בקשתך להכיר בממונה על בטיחות בעבודה כעובד ציבור, יצוין, כי על מנת שעובד יוכר כ"עובד ציבור"  .1

. לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונה על הבטיחות(, מטעם המדינה או מטעם הרשות למלא תפקיד על פי דין

לממונה על  שנתמנה על ידי מעבידממונה על הבטיחות הינו בעל אישור כשירות  - התקנות( -)להלן 1996 -תשנ"ו

 -)להלן 1954 -)א( לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד25הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל, בהתאם לסעיף 

"( ולפי התקנות. קרי, המדינה לא מעסיקה או מתקשרת עם הממונה על הבטיחות, אין לה כל זיקה ישירה וקשר החוק"

ישיר למעשיו ואין לה כל שליטה על פעולתו והיא לא מפקחת באופן יומיומי ושוטף על מעשיו ועבודתו. ממונה על 

בטיחות מבצע את תפקידו לפי החובות הקבועות בדין, אך לא פועל בשם המדינה או כ"ידה הארוכה של המדינה" ולא ה

מפעיל שיקול דעת שלטוני. ההתקשרות מתבצעת אך ורק בין הממונה על הבטיחות לבין בעל מקום העבודה, מכוח החובה 

 הנקבעת בחוק ובתקנות. 
 

לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ולא ניתן  7נו זהה למעמדו של עובד ציבור לפי סעיף לפיכך, מעמדו של ממונה בטיחות אי .2

להטיל על המדינה לשאת באחריות בנזיקין למעשיהם של ממונים על הבטיחות, כשזו המשמעות של החסינות ושאין 

כר כ"עובד ציבור" ,  אין די בכך שאדם יבצע תפקיד על פי דין כדי שיולמדינה שום זיקה וקשר ישיר למעשיהם. שכן

 המדינה או מטעם הרשות.  הוא צריך למלא תפקיד על פי דין מטעם  -]נוסח חדש[ כמשמעותו בפקודת הנזיקין
 

רשות שוק ההון, , יצוין כי לעניין בקשתך לחייב את חברות הביטוח בישראל לבטח את ממוני הבטיחות במחירים הוגנים .3

היא הכתובת ומכאן ש ,ירותים הפיננסים בשווקי הביטוח, הפנסיה והגמלהביטוח וחיסכון במשרד האוצר מופקדת על הש

 לבחון את טענותיך בנוגע למחירי ביטוח אחריות מקצועית לממונה על הבטיחות. המתאימה 

 בברכה,      
 יחזקאל שוורצמן 

 ראש מינהל הבטיחות
 מפקח עבודה ראשי                                 

 העתקים:

 לשכת שרת הכלכלה והתעשייה.

 גב' תאיר איפרגן,  ממונה על זרוע העבודה בפועל ומנהלת מה"ט. 

 , זרוע עבודה.סגנית בכירה ליועצת המשפטיתגב' דבי ספיר אליעזר,  
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