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האחריות לבטיחות העובדים מוטלת על המעסיקים, שנדרשים להדריך את העובדים 
וליישם את תקנות הבטיחות והגהות במקום העבודה. זאת, בסיוע שתי רשויות: מנהל 
הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה,שאחראי על אכיפת חוקי הבטיחות 
והגהות במקומות העבודה; והמוסד לבטיחות ולגהות, שאחראי על ההדרכה וההסברה 
ועובדים  עבודה  מנהלי  מדריך  האחרון  היתר,  בין  העובדים.  בקרב  הבטיחות  בנושא 
במקומות העבודה, ומחלק להם חומר מקצועי בשפות שונות. אולם, מספר המדריכים 
קטן מאוד יחסית למספר אתרי הבנייה ולפיכך יש מחסור גדול במדריכי בטיחות בענף 

הבנייה.37 

קיימים גם מדריכי בטיחות פרטיים, אולם מתחקיר עיתונאי שנערך עבור עיתון "הארץ" 
ושכיחה  חשבונם,  על  בטיחות  הדרכות  לעובדיהם  עורכים  שמעסיקים  שנדיר  עולה 
שלא  בטיחות  הדרכות  על  אישורים  תמורת  שוחד  שמשלמים  קבלנים  של  התופעה 
גם  חוסכים  העבודה,  בעלויות  לחסוך  שרוצים  המשנה,  וקבלני  הקבלנים  התקיימו. 
בעלויות אחרות הקשורות לבטיחות באתר הבנייה עצמו, כמו פיגומים ומעקות תקינים, 

ומסכנים את חיי העובדים.38

לפי יורם אלעזרי, ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת, בשל 
יותר בבטיחות, אולם בפועל  גבוהה  הסיכונים הגבוהים בענף הבניין נדרשת השקעה 
הדבר לא נעשה. לדבריו, במבצע פיקוח מרוכז בן שלושה חודשים ב-2011 נערכו ביקורים 
ב-495 אתרי בנייה, בעקבותיהם הוטלו 287 צווי בטיחות – שעוצרים את העבודה נוכח 
סכנה – וצווי שיפור, לנוכח הפרות חקיקה.39 דהיינו, מדובר בשיעור עצום של בטיחות 
בפעולות  המדינה  השקעות   – תקציב  מבחינת  שנבדקו.  הבנייה  מאתרי  ב-58%  לקויה 
מניעה בתחום הבטיחות והבריאות בעבודה מסתכמות בכ-45 מיליון ש"ח – פחות מאחוז 

אחד מההוצאות הנגרמות למשק בגין תאונות עבודה ומחלות תעסוקתיות.40

ובלתי  יעילה  גורם שתורם לרמת הבטיחות הנמוכה באתרי הבנייה היא אכיפה בלתי 
מרתיעה מצד הרשויות. לפי אלעזרי, ב-2012 היו רק 20 מפקחי בנייה של התמ"ת על 
לו, בשל השכר  והמשרד מתקשה לאייש תקנים חדשים שניתנו  בנייה,  10,000 אתרי 
הנמוך שמוצע לתפקיד.41 למרות שנפתחת חקירה משטרתית לגבי כל תאונת עבודה 
קטלנית – ומדובר במאות הרוגים בענף הבנייה בלבד ב-15 השנים האחרונות – עד כה לא 

נגזר עונש מאסר על אף אחד מהאחראים,42 ולא נשלל רישיונו של אף קבלן.

37 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על היפגעות פועלי בניין בתאונות עבודה, 23.12.13, עמ' 6-5; פרוטוקול 
מס' 39 מישיבת הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים, 20.5.14.

www.haaretz.co.il/news/education/1.1371639 ,5.8.11 ,"38 רועי צ'יקי ארד, הארץ, "אין עניין בפועלי בניין

39 נמסר בדיון וועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים, פרוטוקול מס' 81<, 28.2.12.

40 משרד הכלכלה, הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל – דו"ח והמלצות, 
 מרץ 2014, עמ' 9, 

www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/36C97654-0DF9-4437-8C54-3063F24B013A/0/adamreport010514.pdf

 41 רועי צ'יקי ארד, ואקום, הטלויזיה החינוכית, "אין עניין בפועלי בניין", 11.12.12, 
www.youtube.com/watch?v=WGymB3-2cPE

42 מסר זאב דיבסק, מנהל תחום בכיר "בטיחות בעבודה" במשרד התמ"ת, בסרטו של רועי צ'יקו ארד שמוזכר לעיל.
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אם מספר ההרוגים בתאונות עבודה גבוה, מספר הפצועים כתוצאה מהן – גבוה בהרבה. 
שנפצעו  עובדים  ל-74,760  פגיעה  דמי  הלאומי  הביטוח  שילם  למשל,   ,2013 בשנת 
במהלך עבודתם )הנתון אינו כולל תאונות דרכים בדרך לעבודה וממנה(, כשכעשירית 
מכלל מקבלי התשלום נפגעו בענף הבניין.43 רמת הפציעה של עובדי בניין חמורה מזו 
לעבודה  אי-כושר  ימי  של  ממוצע  מספר  של  המדד  פי  על  אחרים,  ענפים  עובדי  של 
בשנים  דומה  ושיעור   ,2013 בשנת  הבניין  בענף  פצועים  לגבי   45  – הפציעה  בעקבות 
קודמות, לעומת 36 ימים בקרב כלל נפגעי העבודה בתקופה המקבילה.44 על פי מדד 
זה, העובדים הפלסטינים נפגעים באופן כללי לזמן ממושך יותר, עם 47.3 ימי אי-כושר 
בקרב  הפציעות   45.2013 בשנת  ישראלים,  עובדים  אצל   36.6 לעומת  לפגיעה,  בממוצע 
העובדים הפלסטינים בבניין היו קשות יותר, עם מספר ממוצע של 51 ימים של חוסר 

אפשרות לעבוד בעקבות הפציעה.46

לביטוח  דווחו  להן  שאירעו  שהתאונות  בהיתר,  לעובדים  רק  מתייחסים  אלה  נתונים 
לעובדים  שקורות  רבות  תאונות  גם  כמו  מדווחות,  תמיד  לא  קלות  תאונות  הלאומי. 
ללא היתר. לפי עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד הכלכלה, 
מדווחת. אפשר  איננה  התאונה  נפגע  העובד  "כאשר  היתר:  ללא  עבודה  של  במקרים 
עם  שמגיעה  עובדים  של  עצומה  כמות  המיון.  ומחדרי  החולים  מבתי  נתונים  לקבל 

פציעות קשות מאוד".47

תאונות עבודה אמורות להיות מדווחות גם למשרד הכלכלה. ברוב המקרים דיווח כזה 
לא מתבצע, בין היתר משום שהמעסיק, שאמור לדווח, לעתים קרובות כלל לא נמצא 
הדיווח  היקף  הכלכלה,  במשרד  הבטיחות  ממנהל  דיבסק  זאב  לפי  העבודה.  באתר 

אליהם מגיע רק לכרבע מכלל התאונות.48

התאונות  שיעורי  וגהות,  לבטיחות  המוסד  עבור  שנכתב  השוואתי  מחקר  לפי 
מועסקים  שבהם  העיקריים  הענפים   – בישראל  והבנייה  החקלאות  בענפי 
 100 לכל  נפגעים   7.1 בחקלאות:  המערב:  למדינות  יחסית  גבוהים,   – פלסטינים 
האירופי;  האיחוד  בארצות  ו-4.6  בארה"ב   3.3 לעומת  בישראל,  בחקלאות  עובדים 
לפי  האירופי.49  האיחוד  בארצות  ו-6.1  בארה"ב   3.4 לעומת  בישראל   6.3 בבנייה: 
לסכנת  חמישה  פי  חשוף  בישראל  בניין  פועל  ב-2011,  הארץ  עיתון  שערך  מחקר 
המדינות.50  בשתי  הבניין  פועלי  מספר  בשקלול  הבריטי,  עמיתו  מאשר   מוות 

 43 המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית 2013, עמ' 213-212, 
www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2013/Documents/avoda.pdf

44 שם, עמ' 213.

45 שם, שם.

46 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על היפגעות פועלי בניין בתאונות עבודה, 23.12.13, עמ' 5.

47 ועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים, פרוטוקול מס' 32 מישיבה מיום 26.2.14. 

48 ישיבת וועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים, פרוטוקול מס' 39 מישיבה מיום 20.5.14.

49 אבי גריפל, שיעורי תאונות עבודה בישראל ובחו"ל: מחקר השוואתי, מוגש למוסד לבטיחות ולגהות במשרד 
הכלכלה, עמ' 25. הנתונים נכונים לשנת 2005.

www.haaretz.co.il/news/education/1.1371639 ,5.8.11 ,"50 רועי צ'יקי ארד, הארץ, "אין עניין בפועלי בניין
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