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  הודעה לעיתונות

מינהל ליקויי� חמורי� בהתנהלות : �"תנועת אומ
מוסד ביוע� המשפטי ההגבייה ממעסיקי� ו

  לביטוח לאומי

, � פנתה ליוע� המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה"תנועת אומ
מינהל הגבייה מורי� וקשי� בהתנהלות בטענות לכשלי� ח

ח ובכל הנוגע לגביית דמי ביט, מוסד לביטוח לאומיבממעסיקי� 
, מדובר בהפרות שיטתיות ומתמשכות, �"לטענת אומ. ממעסיקי�

בהיק%  הגורמות לנזק כלכלי  לאור# שני� רבותשל הדי" , לכאורה
� מעסיקי� ועובדי –של מאות מיליוני שקלי� לציבור המבוטחי� 

  .שכירי� כאחד
מותחת ביקורת קשה על התנהלות היוע� המשפטי במוסד  התנועה

, ומשת% פעולה, שלטענתה נרד� בתפקידו כשומר ס%, לביטוח לאומי
  .ע� הפרות חוזרות ונשנות אלה, לכאורה

ביקשו  בה�כוללות מקרי�  ,מוסד לביטוח לאומיה הטענות נגד
 ,אז זכו לאיומי�ו, מעסיקי� לממש את זכויותיה� על פי הדי"

חלק� א% ויתר על כספי� , וכתוצאה מכ#, ממינהל הגבייה, לכאורה
  . כדי"לו המגיעי� 

החתי�  ,בחלק מהמקרי� דווח שכתנאי להשבת כספי�, כמו כ"
 ,כביכול, מינהל הגבייה את המעסיקי� על הסכמות הפוגעות

מידע מהותי על זאת תו# הסתרת , בדיה�ובזכויותיה� ובזכויות ע
  . יעה בה�הפג

חלק מהחוזרי� המקצועיי� אות� מפרס�  )� "כמו כ" טועני� באומ
וחלק מהתצהירי� שהוגשו , נמצאו מנוגדי� לדי", מינהל הגבייה
נמצאו מטעי� , על ידי בכירי� במינהל הגבייהלבתי המשפט 

  .ושקריי� לכאורה

� את התערבות� של היוע� המשפטי "מבקשת אומעל רקע זה 
  .המדינה בנושא לממשלה ושל מבקר

  



הגישה תלונה ליוע� ) אזרחי� למע" מנהל תקי" וצדק חברתי ומשפטי(� "תנועת אומ

השופט בדימוס יוס% , וכ" למבקר המדינה, ד יהודה וינשטיי""עו, המשפטי לממשלה

ליקויי� קשי� והפרות הדי" על ידי הדרג המנהלי "בדבר מה שהיא מכנה , שפירא

  ".במוסד לביטוח לאומי

היא טוענת לכשלי� קשי� וחמורי� בפעילות מנהל הגבייה , �"ששלחה אומ במכתב

על פי . בכל הנוגע לגביית דמי ביטוח ממעסיקי�, והביטוח במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי גבה דמי ביטוח שלא כדי" ובחוסר סמכות , התלונה

כשמעסיקי� ביקשו לממש , והסתיר מידע זה מהמעסיקי� ממעסיקי� שני� רבות

על מנת על מעסיקי� מינהל הגבייה  בדרכי� שונות איי�  את זכויותיה� על פי הדי" 

וכתוצאה חלק� א% ויתרו על כספי� המגיעי�  לא יממשו את זכויותיה� כחוקש

כתנאי להשבת כספי� החתי� מינהל הגבייה את המעסיקי� על ,  לה� כדי"

בדיה�  והסתיר מה� מידע מהותי על ומות הפוגעות בזכויותיה� ובזכויות עהסכ

, מינהל הגבייה מפרס� חוזרי� מקצועיי� העומדי� בניגוד לדי" ,  הפגיעה בה�

בכירי� במינהל הגבייה מגישי� לבית המשפט בהליכי� משפטיי� תצהירי� 

תו# עצימת ,  עוד ועוד תופעות חמורותשקריי� לכאורה ומטעי� את בתי המשפט ו

  .המוסד לביטוח לאומי עיניי� של מינהלת 

  "הפרות שיטתיות ומתמשכות בהיק� עצו� של מאות מיליוני שקלי�"

וכ" לגורמי� , וסד לביטוח לאומימפניות חוזרות ונשנות לבכירי� ב, �"לטענת אומ

ולא נענו כלל במקרה , נענו בהתחמקויות במקרה הטוב, במועצת הביטוח הלאומי

לרבות מי , התנהלות הדרגי� הבכירי� ביותר במוסד לביטוח לאומי. "טוב הפחות

, היא בלתי סבירה בעליל, היוע� המשפטי, במוסד' שומר הס%'שאמור לשמש כ

לטענת תנועת ". של הדי" ושל כללי המנהל התקי" ביודעי", לכאורה, וגובלת בהפרה

וביודעי" , לכאורה, הפרות החוק השיטתיות והמתמשכות לאור# שני� רבות, �"אומ

 –גורמות לפגיעות קשות בציבור המבוטחי�  ,על ידי הדרג המנהלי הבכיר במוסד

  .ובהיק% עצו� של מאות מיליוני שקלי� –מעסיקי� ועובדי� שכירי� כאחד 

לאור התנהלות  )נדרשת התערבות היוע� המשפטי לממשלה בנושא , �"לטענת אומ

משת% פעולה ע� הפרות נראה כי  על פניוש, היוע� המשפטי במוסד לביטוח לאומי

� לבדוק את "ממבקר המדינה מבקשת אומ. בניגוד מוחלט למתחייב מתפקידו, אלה

 . לאור אות� כשלי� לכאורה, התנהלות המוסד לביטוח לאומי


