מנפילה במדרגות ועד פגיעה מלוח הכיתה 
 4דברי שלמדנו על חשיבות הדיווח המוקד בתביעות צד ג'
עובד מטבח שהחליק על כת שמ ,מורה שנפגעה מבליטה בלוח הכיתה ומבקר שנחבל ממעידה
במדרגות בית המשפט  אלו ה רק כמה מתו מאות הדיווחי שהתקבלו בענבל מעשרות היחידות
המשתתפות בפיילוט ייעול השירות.
הפיילוט שיצא לדר בשנת  ,2013התמקד בהידוק הקשר בי האג למשרדי הממשלה ולקידו
הקליטה ,בזמ אמת ,של דיווחי התאונות בתביעות חבות מעבידי ומחזיקי מבני וחצרי.
שנתיי וחצי מאוחר יותר ,כשאנו מתחילי לראות בשטח את ניצני התביעות ,נית כבר להצביע
בבירור על מספר ממצאי משמעותיי:
•

יחידות המתעדות באופ שוט ועקבי אירועי בה נפגעי צדדי ג' ,זוכות להגנה מיטבית
בעת הגשת תביעה .זאת כיו שתיעוד המקרה ,לרבות צילו אזור המפגע הנטע ,מאפשר לנו
להציג תמונת מצב אמיתית בפני בית המשפט ובכ מסייע ,במקרי רבי ,להדו את טענות
התביעה וא להביא לדחייתה.
לחילופי ,ככל שמהתחקור עולה כי אכ קיי מפגע במקו ,מנוהל משא ומת ענייני בטר
הוצאת התיק להגנה לעור די חיצוני ובכ נחסכות עלויות ניהול התביעה.

•

תחקור ותיעוד האירוע בזמ אמת מייעל את ניהול ההלי המשפטי .זאת כיו שהטיפול
המידי מייתר את הצור להשקיע זמ ומאמצי באיסו המידע ובשחזורו ובכ נחסכי
משאבי רבי ה ליחידה וה לאג התביעות..

•

תיעוד מידי מאפשר תיקו מפגעי מהיר ומניעת נזקי נוספי  ואולי חשוב יותר מכל
הוא המניעה! קיימת חשיבות רבה לתיקו מפגעי אשר מתגלי תו כדי פעילות שוטפת של
אחזקה ו/או מדיווחי על אירועי )בי א הסתיימו בנזק לצ"ג ובי א לא( וזאת בראש
ובראשונה לצור מניעת אירועי חוזרי.

•

עמדת בית המשפט  יצוי ,כי בית המשפט נוטה לסמו עמדותיו על עדויות הניתנות בזמ
אמת שכ ה ניתנות מידיעה טובה יותר של הנסיבות ,ועל אחת כמה וכמה כאשר קיי ג
צילו מקו האירוע בזמ אמת .על כ ,דו"ח תאונה בזמ אמת עשוי להוות ראיה מכרעת
בבית המשפט עד כדי הפרכת טענות התביעה באופ גור .

לסיכו ,לאיתור ,דיווח ותיקו מפגעי בזמ אמת יש חשיבות מכרעת לייעול ניהול התביעות וכמוב
תור להקטנת שיעור הפגיעות העתידיות של צדדי ג' ועובדי .על כ קיימת חשיבות מכרעת לשיתו
פעולה פורה בי משרדי הממשלה ואג תביעות גו והגנה משפטית בענבל.
בהזדמנות זו ברצוננו ג להודות לנציגי היחידות אשר מעבירי דיווחי באופ קבוע בהתא להנחיות
העבודה שהועברו לה.

יחידות שאינ מעבירות דיווחי מתבקשות להתחיל לדווח ולקבל את הערכי שתוארו.
לנוחיותכ מצור טופס דיווח  נית להעביר במייל –  sherut@inbal.co.ilאו בדואר לאג תביעות
גו והגנה משפטית בענבל .כמו ב שנשמח לעמוד לרשותכ בכל שאלה בטל' .039778000
.

