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               עמודים.  3                                                                                                                                   

                                        וד:                                                                                                                          לכב

                                                                     פרופ' יובל אלבשן                                                                           

                                                                                                                         מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

                                                                                                                  02-651-9122   02-6510010 פקס:

                                                                                                                           galitg@nioi.gov.il  dovrut@nioi.gov.il דוא"ל 

                                                       הבטיחות ם עלממוניהארגון נציגי הנהלת עמך  ועם בקשה לפגישה דחופה הנדון :               

  .בעניין: מניעת תביעות שיבוב נגד ממוני הבטיחות בעבודה וביטוח ממלכתי באמצעות קרנות המוסד

בשם הנהלת ארגון הממונים אני מאחל לך הצלחה בתפקיד החדש.                                                        

על האוזן הקשבת וההבנה  ,מאיר שפיגלר עו"ד היוצאמוסד לביטוח לאומי מנכ"ל הלאנו מודים בהזדמנות זו 

 נו.ותלאורך כל תקופת היכר בפעילותינו כשליחי המדינה במניעה ובבלימת תאונות עבודה

                 :                                                                                                                            רקע כללי

הרשמי והגדול במדינה, מכוח ארגון היותו ארגון יציג  בטיחות בעבודהעל ה םממוניהארגון הח"מ יעקב עזרא, יו"ר 

                        הוא משתתף בוועדה לפעולה מונעת שבמינהל הבטיחות ובתפקידים משפיעים אחרים במה"ט ועוד.    

בניהול האיכות מאת מכון  9001כן תקן בעלת אישור ניהול תקין ו 580049518הארגון הינו עמותה רשומה מס' 

                 קנים הישראלי.                                                                                                                הת

העוסקים במלאכת קודש שמטרתה  , אנשים טובי דרךאלפי ממוני בטיחות מוסמכים ומורשיםארגון הממונים כיום 

                                                                                                                                   הבריאותי של מיליוני מועסקים במשק הישראלי מדיי יום.בטיחותם, וביטחונם 

ציפיים הנוגעים מדובר באוכלוסייה משכילה הנבחרת הן מתחום האקדמיה והן מתחום ההנדסה מתחומים ספ

 תקשורת ועוד.הלמקצוע, בתעשיית הלאו טק, ההייטק, הכימיה, הקרינה, הגז, המזון, 

מפקח על העבודה הראשי העומד בראש על ידי מונפק לנו הניתן בסמכות לממונה הבטיחות הרישיון למותר לציין כי 

                                                                                                   מינהל הבטיחות הכפוף למשרד העבודה והרווחה.

               בים שמירה המדינה המחייעל חוקי יקפידו לשמש נציגי המדינה ולשמור כי מעסיקים ובעלי מפעלים תפקידנו, 

 .וח מצד מעסיקים ובעלי מפעליםרת רכרוך לעיתים במועל בטיחותם של עובדיהם והדבר 

                                                                                                                                                 : הבעיה רקע 

, החלה מגמה מדאיגה של מחלקת התביעות של המוסד לביטוח לאומי, אשר במסגרתה בשנים האחרונות א.

עובדים אשר נפגעו במהלך עבודתם מקומות בהם מועסקים בעבודה, בכנגד ממוני בטיחות שיבוב  תותביעמוגשות 

                                                                                                                 ותבעו גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

                                                        : לחוק הביטוח הלאומי הקובע 328יף סעתביעות אלה מוגשות מכוח  ב.

שלישי של צד במקום בו קמה חבות של המוסד לביטוח לאומי לשלם גמלה לנתבע ובגין אותו מקרה קמה גם חבות 

ל הגמלאות ששילם לנפגע וכן על המוסד לביטוח לאומי לתבוע מן הצד השלישי פיצוי ע רשאי לשלם פיצויים לנפגע, 

                                                                                                                          מלאות שיישלם לנפגע בעתיד. הג

עצמו חריותו של המעסיק של ממונה בטיחות למקרה , כמו גם אאחריותו אינני נכנס לסוגיה המשפטית באשר ל ג.

 אלא שם קו תחת המילה "רשאי". של אותו עובד שתבע. 



             

            , תביעות שיבוב מעין אלהימץ המוסד לביטוח לאומי מדיניות מונעת ככל הידוע לי בשנים הקודמות א .ד

 זה או אחר.  של ממש או בזדון של  אלא במקרים חריגים ביותר הנגועים ברשלנות

ני בטיחות רבים מעין אלה כנגד ממולאחרונה התגברה המגמה והחלו מוגשות תביעות שיבוב רבות  .ה

בין ממוני הבטיחות בכלל וממוני קול צעקה , עד כי מדובר בשינוי מדיניות אשר גרמה להעוסקים בתחום זה

 בטיחות עצמאיים בפרט.

ואת שליחותו  , את עתיד המקצוע, את תכליתומסכלת את שליחותנוהינם מגמה העין אלה תביעות מ .ו

 ומסכנת את חיי העובדים.

המאבק חזית , בדמות משרד הכלכלה, נשלחים הממונים על הבטיחות אל יד אחת של המדינהלא ייתכן כי  .ז

אחרת של המדינה היד הואילו ומטעמה  מדינהעל חיי העובדים בהשומרות  עיניהםבתאונות עבודה כ

עות באמצ, םשליחי הצלת חייבממונים ומכה  תבדמות מחלקת התביעות של המוסד לביטוח לאומי מנגח

  ועל כל אלה המדינה לא דואגת לביטוח אחריות מקצועית לממונים. תביעות שיבוב כתוצאה מתאונות עבודה

כתף כה לזובעבודה  על הבטיחותממונה הממונים אינם מגובים בביטוח אחריות מקצועית על ידי המעסיק וה .ח

, , יעילותהנוגע לתהליכי ייצור עומד בניגוד לאינטרסים עסקיים בכלשכן ביצוע תפקידו רבים מהם, מצד קרה 

ות ולמעשה משפיע על שורת הרווח.                                                                               מהיר

יה שאילו מדובר היה שכן ברור ה ,על פי חוקבמפעל או ארגון לחייב מינוי ממונה בטיחות קבע המחוקק 

 יוזמים את גיוסם של הממונים למפעליהם.אם מעסיקים היו , ספק בזכות

                      בארץ הזאת אין. , ממוני הבטיחות פוליסת ביטוח אחריות מקצועיתמאת מעסיקים רבים דורשים  .ט

                                   דס הבריטי"וא ה"לוימים הות לבטח ממוני בטיחות מסויהארגון הבינלאומי היחיד שמגלה נכונ .י

  .למקרה בעשרות אלפי שקלים וכך גם ההשתתפות העצמית אולם מחיר פוליסת הביטוח השנתי מסתכם

ל הביעה נכונות לבטח את הממונים )שליחי הציבור( והתנתה זאת  בקבלת החברה הממשלתית ענב .יא

 .(שר הרווחה, הכלכלה והאוצרהנחייה מגורמי השלטון )כדוגמת 

אדיר לבעל המקצוע ולתפקיד כספי נזק ורגמה בפועל לתהמדאיגה  ציה וטדנהשל  ההשפעה הברורה .יב

               הסטטוטורי.

לממוני בטיחות בעבודה אחריות מקצועית אף חברת ביטוח במדינת ישראל לא מוכנה למכור פוליסת ביטוח  .יג

 וזאת בעיקר על רקע תביעות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד אותם ממונים.

סגנון תשובתו הכתובה באמצעות פניות הציבור       , שה ברקתד"ר מפניתי למפקח על שוק ההון והביטוח  .יד

 "חברות הביטוח פועלות על בסיס כלכלי" וכל מקרה לגופו.   לקונית ולא מנומקת למעט המשפט 

ים ביחס חברות הביטוח הישראליות מפרות חוק באפלייתן המגדרית והמגזרית למרות הנימוקים הצודק .טו

                                             בעל מקצוע חופשי אחר.כל המפלה שמקבל הממונה על הבטיחות מול 

, זאת כאשר אף לתרגום בפועל של נזק אדיר למקצועההשפעה הברורה של המגמה המדאיגה הזו, גרמה  .טז

מקצועית לממוני בטיחות בעבודה חברת ביטוח במדינת ישראל לא מוכנה למכור פוליסת ביטוח אחריות 

  וזאת בעיקר על רקע תביעות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד אותם ממונים.

 

 

 

 



             

על מנת טוח במעטפת שולחיו ולהביט קדימה ממונה  הבטיחות בעבודה אמור להגיע למקום עבודתו זקוף וב .יז

עצמו מביט אחורה מחשש שמא ייפול לתוך מלכודת המהמורות  הוא מוצא , למנוע ולבלום תאונות עבודה

חוסר תרבות כבוד לחוק הנובעות מתאונות עבודה לפרונט המורכב של אותו שאותה מדינה ששלחה 

יותר מקדושת , שגרף ההכנסות חשוב אדישות וזלזול, מאינטרסים מפוקפקים של גורמיםתוך , מולחיים

             .                                                          באריזה המקוריתישובו לביתם  םעובדיהש ים מצפהחיים או מההנחה ששום דבר לא יקרה והם 

ביט כשהוא מ שולחיוומגובה מבטוח , עטוף, אמור להגיע למקום עבודתו זקוףממונה  הבטיחות בעבודה  .יח

 מחשש ...עלול למצוא עצמו מביט אחורהכן הוא יעשה אם לא רה על החיים ואל המטרה והיא השמימה  קדי

 ללא גיבוי.השלטונית שבידיו,  סמכותהיחות ושלמהמורות עברי פי פחת במסגרת שמא ייפול לתוך מלכודת 

עצמאיים בכימה לפתרון ביטוחי והגנה,  800 -לידיעה: עד לרגע כתיבת מסמך זה חתומים על עצומה קרוב ל .יט

                                 כמו גם  ממוני בטיחות רבים המצפים לבשורה. 

 

עבודה ?!                                                                                          המדינה בכמיהה למזער תאונות                                           

                           מלחמה בתאונות עבודה.בחזית המאבק והחוד החנית לממוני הבטיחות המהווים את גיבוי  -הפתרון 

                                                      .                                         "הממונים הם העיניים של המדינה בעבודה"                      .                  

אין ספק כי מדובר בנושא הדורש התייחסות ממוקדת ובחינה מחדש של מדיניות המוסד לביטוח לאומי בסוגיה זו 

                                                                                                                     רת מדיניות העבר לתחום זה.והחז

 .הסוגיה על מנת לבחון דרכים לפתרוןם ינטיעמך ועם הגורמים הרלב אפשרית לפגישהאבקש להגיע בדחיפות 

 בכבוד רב.                   

  יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות.                        -  עזרא יעקב                                                                                  

 052-6181606 : טל              .                                                                                      

 
                           העתק: אינג' חזי שוורצמן                                                                                                      

                               הבטיחות,                                                                                                                      נהלראש מי
 בודה הראשי.עהמפקח על ה
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