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2017אוקטובר13  
לכבוד

שמואלטביב,עו"ד
משפטיתהלשכהה

משרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים
 pikuah.avoda.manage@economy.gov.il:באמצעות מייל

שלוםרב,

ת תקנות הפחתת העיצום הכספי ונוהל התראה מינהליתוהתייחסות "קו לעובד" לטיוטהנדון:

אנומתכבדיםבזאתלהגישאתעמדתנולטיוטתהתקנותלהגברתהאכיפהשלדיניהעבודה)הפחתה

) הכספי( העיצום סכום להלןשל ו/או התקנות טיוטת המוצעות: מתןהתקנות בעניין לנוהל וכן )

:כדלקמן,טיוטתהנוהלו/אוהנוהלהמוצע(:להלןראותבטיחותבעבודה()והתראהמינהלית)ה

–עםחקיקתהצולהגברתהאכיפהשלדיניהעבודה)שינויהתוספתהשניהלחוק(,התשע"ז .1

2017 הטלתעיצומיםכספייםעללראשונה,תתאפשר2018לינואר1-ואשריכנסלתוקףב,

בענףהבנין.שינוימבורךזה,,בפרטהבטיחותבעבודההוראותדיניחברותבניהבגיןהפרת

משמעותית לתרום בלעשוי המאפיינטיפול הבטיחות,הפקרות בתחום הבניה ענף את ת

הורדתמספרתאונותהעבודהבענףהבנין,הגובותמדישנהעשרותהרוגיםומאותפצועיםול

קרבעובדיהבנין.מבגוףובנפש

 .2 הוראותהבטיחותבעבודה האכיפהשל הוראותןלשמהמטרות–הגברתוייעול אלועוגנו

אימוץכלליםונהליםהמאפשריםמיצוייםמחייב,דהשלדיניהעבובחוקלהגברתהאכיפה

דברים.ובהחלטשלאמאייניםאותומיטבילכחההרתעההטמוןבעקרוןהאכיפההמינהלית

,העגומההמאפיינתאתתחוםענףהבניההבטיחותיתאלותקפיםשבעתייםלאורהמציאות

הבטי במינהל אדם ובכח בתקנים החמור המחסור התעסוקתיתלצד והבריאות ,חות

לאנרחיבכאן.םהיטבלמשרדהעבודהועליהיםהידוע

בטיוטלצערנו .3 עיון ו, ת של מינהליתהן התראה ונוהל של ההפחתההן כיתקנות מגלה ,

עמדהבבסיסעיגונןשלהוראותהבטיחותבמסגרתבמטרהששאימוצםיפגעליםלמוצעיםכ

 העבודה, דיני של האכיפה להגברת החוק ויכרסם אכיפההמאפקטיביותמשמעותית

 המינהליתהמיוחלתלהוראותהבטיחותבעבודהבענףהבניה.

 עבודהכלכליותסוציאליותבפרהלהוראותכדיןהלאטיחותבעבודההבדיןהפרהלהוראות

להגברתהאכיפהאתאותםכלליםכמעט,שנקבעובתקנותלמעשהשתיהטיוטותמאמצות .4

 תשע"ב הכספי(, העיצום סכום של )הפחתה העבודה דיני מתן2012–של בעניין ובנוהל

 מינהלית –התראה להלן)2012 תקנות -ו2012: בהתאמה(2012נוהל אף, על זאת ,
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ש בהוראות עוסקות השונבטיחותההטיוטות העבודהותבעבודה דיני מהוראות בתכלית

שעניהרגילים' ינ' בהן העובד, של וסוציאליות כלכליות זכויות והנוהלעוסקיםן התקנות

 .2012משנת

 אינה במהלך עבודה בגובה הפרה לחובה שבחוק בדבר התקנת אמצעים להגנה מפני נפילה .5

ניצבתתכליתכהפרה לחובה שבחוק בדבר תשלום ימי חופשה שנתית בחובההראשונה .

לחיים העובד של זכותו על הגנה בחשיבותה: לבריאותנעלית יסוד, זכות גוף, ולשלמות

זכותעל,ואילובחובההשניהניצבתזכותושלהעובדלמנוחהבתשלום,שעלאף–חוקתית

מכאן השיקולים בעד מתן חשיבותההבלתימוטלתבספק,עדיןאינהמשתווהלזכותלחיים!

שיקולים , חייבים להיות האה מינהלית במקום עיצום כספי ו/או בעד הפחתת סכום זהתר

ם ה, ות חיי אדםוהמסכנ ותהפר -עסקינן  ןבה ותמים את סוג ההפרואהרלוונטיים ות

 לש תוסוציאלי/או ו כלכליותות יוהפוגעת בזכואומצו לענין הפרות ש שונים מאלו שיקולים

.העובד

 .6 כי יצויין, ו/או הזכויות סוגי בין דניםהעקרונותהשוני עת הרלוונטיים התכליות ו/או

בעבודה הבטיחות חקיקת מתחום להוראות החקיקה,בהפרות מתחום הפרות לעומת

ב-הכלכלית גם שונה התייחסות מלכתחילה מחייב היה בעבודה, סוציאלית לגובההיקשר

המעסיקיםווטלשיםייהכספומיםהעיצ ש.על העיצומיםהכספייםכך יםגבוהויהיסכומי

להגברת בחוק כיום הקבועים מהסכומים בעבודה הבטיחות מתחום הפרות בגין יותר

 ואשר האכיפה, ונקבעעת בעסק רק הכלכליתהחוק החקיקה מתחום סוציאלית-הפרות

ןאתעמדתנוזו,הצגנוגםבפניועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת,בדיו.בעבודה

,לאישורהצולהגברתהאכיפהשלדיניהעבודה)שינויהתוספתהשניהלחוק(,7.6.2017מיום

 .2017–התשע"ז

משבחרמשרדהעבודהבדרךבהבחרלהחלתהאכיפההמינהליתעלתחוםהבטיחות,אולם .7

באמצעותהוראותהבטיחות,לההפרותולהשלכותבעבודה,מבלילתתביטויראוילמשמעות

,כילכלהפחותבשלבזהמשרדלדאוגהעל,במיוחדנסותגבוהיםומרתיעיםקקביעתסכומי

המינהליתיתאולא שבאכיפה האפקטיביות הבטיחותין התראותידי-לעבתחום הטלת

לא.לאיהנמוכיםממםאלה,סכומיהפחתתידי-,אועלכספייםעיצומיםמינהליותבמקום

במידהוסכו יהיהלהשיגאתהאכיפהוההרתעההרצויים, ייפלוניתן העיצומיםשיוטלו מי

 ובהרבהמההשקעההכספיתהנדרשתמצדמעסיקיםלשםקיוםהוראותחקיקתהבטיחות.

זהכלליםה .8 נייר נשוא הטיוטות בשתי האכיפההמוצעים נועדה לשמה למטרה חוטאים ,

 עסקינןוהםהמינהלית, באופןקיצוני,יםבלתיסבירהםלארלוונטייםלסוגהעבירותבהן

 המוצעים:כלליםהחלקמללהלןנראהונחדדזאתבהתייחסותנושגםכפי
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 טיוטת נוהל בענין מתן התראה מינהלית .א

 בעיצוםכספיהמעסיקאתיביתחלאלהוראותבטיחותבסיסיותואלמנטריות"הפרהראשונה"

 .9 לנוהל,ממונההע4)א()2לפיהנוסחהמוצעבסע' צומיםימציאלמעסיקהתראהמינהליתי(

מתוךרשימתההפרההראשונהבמקוםהודעתחיובכספי,באםההפרהשביצעהמעסיקהיא

ובלבדשלאבוצעהלנוהלההפרותשבתוספת הפרהבתקופהשלשבעשניםשקדמואותה,

לביצועה.

ב .11 עסקינן כי מגלה המוצע, לנוהל שבתוספת ההפרות ברשימת בטיחותהוראו15-עיון ת

 ובפרט לעבודה  ת לבטיחות בעבודת בניןווראות בסיסיות ביותר ואינהרנטין ההשרובן

!בגובה לפי ידי-על"פעםראשונהבנתפסכימעסיקש"היאהנוהלהמוצע,משמעותהדבר,

עבודה ש,מפקח בטיחות, הוראות על עבירה בביצוע זו עבירה גרמה טרם לתאונתבמזל

התראה,לכלהיותרמעסיקהיקבל,במקוםעובדואףלגדיעתחייושלבאתרהבניהעבודה

 מינהלית.

עבירותחמורות .11 הנוהלהמוצע, ולפי הוראותהבטיחותכך )המהוותיותרמשלישמסךכל

 במסגרתהחוקלהגברתהאכיפה( הטלתעיצוםכספי"-"נכנסותתחתההגנהשלאישעוגנו

ודוקו:אפילולאמוצעעבירתבטיחות.אותהאתבעברמבצעאךורקכיהמעסיקלאנתפס

 עבירה!אותה"אלאאתYאוXבנוהל"מבצעעבירהמסוגהעבירות

,במיוחד עבירות חמורותוללות המוצע כרשימת ההפרות שבתוספת לנוהל למותרלציין,כי .12

) ללאהדרכה עובד העסקת ו/או בעבודהבגובה העסקתנער וחוסרים12דוגמת: פגמים ;)

אספקתציודואמצעיהגנהבעבודהבגובהובכללזהציודמגןאישי-(,אי9בהתקנתפיגומים)

(,איבדיקתקיומםהאפשרישלקוויחשמל,11(,איהתקנתאמצעיםלהגנהמפנינפילה)13)

םתחילתעבודותחפירהאוחיצובואינקיטתאמצעיזהירותלמניעתפגיעהמים,גזוכו'בטר

 ועוד!(,1איאספקתחומריםלהתקנתטפסות)(,6בעובדיםאובמתקנים)

 .13 ושבגינםיקבלהמעסיקהתראה15מתוך9לאזואףזו, ההוראותבתוספתלנוהלהמוצע,

הוראותבטיחותהקשורות הן מינהליתולאעיצוםכספי, דומנו שאין דבר לעבודהבגובה.

מתחילתהשנההמדגים עד כמה הנוהל המוצע מנותק מהמציאות בענף הבניה, מעובדה זו.

26אתחייהםשלדעותאונותעבודהבאתריבניה,שג189התרחשועדכתיברתשורותאלו,

70%-עובדיםבאורחבינוניעדקשה)עפ"ידיווחימד"א(.בכ169עובדיםוגרמולפציעתםשל

 לתאונה הגורם אלו מגובההיהמתאונות נוקשהנפילה יד הפעלת מחייבת זו, מציאות .

 באכיפתהוראותהבטיחותבעבודה,ובפרטבתחוםהעבודהבגובה.

ה .14 המצב אבסורדי סע' (1))א(2שיוצר הדעתנואי, על הפרה להוראות חוק !מתקבל
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טופל תאסור כי , באתרי הבניה םעובדיה וחיי אלמנטריות ביותר לשם שמירה על בטיחות

גם"בידיים של משי" על ידי הרשות האחראית על בטיחות העובדים במדינה מה .

באופןמשמעותימההיקףיםנופלמינהלהבטיחות,לרשותיםוכחהאדםהעומדשהמשאבים

מתפשרתבאכיפתחקיקת דברהמחייבלכלהפחותהפעלתמדיניותנוקשהובלתי הדרוש,

 הבטיחותבעבודה.

היא .15 אחתההשלכותלמיעוטהמשאביםהעומדיםלרשותמינהלהבטיחות, תדירותכידוע,

 הבניהבמדינה. לאתרי הפיקוחהנמוכהמאוד הביקור אתרי בלבדמתוך קטן בנייהאחוז

ורמתהפיקוחהמורגשתבשטח הבטיחותמינהלהמדווחיםבמדינהזוכהלביקורשלמפקחי

הינהשולית. 66עלכךעמדמבקרהמדינהבדו"חהשנתי בשנים2016ג,ממאי -2014:"כי

היחסביןמספרהאתריםלמספרהביקוריםשערכומפקחיהמינהלנעביןביקורפיקוח2009

 לכל ל2.18אחד בנייה אתרי לכל אחד פיקוח בנייה.2.69ביקור "אתרי עמ' (1027)שם,

כלביקוראחדבממוצעשלהואהסיכוישאתרבנייהיזכהבביקורפיקוח,במיליםאחרותו

!שנתייםוחצי

 .16 האבסורד את יותר עוד מבליט העגוםהנ"ל המצב בסע' לנוהל4)א()2בנוסחהמוצע עם( .

 הוטלההתראהבואתרבניהסבירלהניח,כירמהכהדלהשלביקוריפיקוחלאתריבניה,

יזכהאוליבביקורפיקוחיחוזרבחלוףשנתייםוחצי ממועדמינהליתבשלעבירתבטיחות,

המינהלית ההתראה הטלת שבאכיפה! העוקץ כל את העבודה משרד מוציא בכך, דומינו

ומהמינהלית זו נועדהאכיפה לשמן המטרות כל ומפספסאת האכיפה, והגברת יעול בינן

 .לאורמיעוטהמשאביםהעומדיםלרשותמינהלהבטיחות

את אפשרות ההתראה וכלל להחיל כלל לא , בענין כאןנבקשכם , האמור לעיללאור  .17

נו זו, תבמידה ולא תתקבל הצעו, לחילופין .המינהלית על עבירות מתחום הבטיחות

בטיחות למהווה סכנה  לאשהפרתן בתוספת לנוהל המוצע רק הוראות לקבוע נבקשכם 

בחומר, , מתקןאיסור השימוש בו/או  את עצירת העבודה מחייבתו/או לא  ושלום העובדים

להוראות  "הפרה בעבר"בנוהל כי באופן מפורש גדיר נבקשכם להכן, כמו  .במכונה וכו'

 .בטיחות יוומינהל הבטיחות צבעבר שבתוספת תכלול הפרות בגינן הטיל 

 בתחוםהבטיחותבעבודה"הוראהחדשה"מעיצוםכספיבגיןהפרתחסיוןשלמהשלהשנ

לפי .18 מוצעכיממונהעיצומיםימציאלמעסיקהתראהמינהלית,נוהלטיוטתה(ל1)א()2סע'

באם כספי מדוברבמקוםחיוב כהוראהשטרם"הוראהחדשה"בהפרת בנוהל המוגדרת ,

 ,ובלבדשלאניתנהבגיןהפרהקודמתשלההתראהחודשיםמיוםכניסתהלתוקף12חלפו

 .מינהלית

שוב .19 2012נוהלמובמלואץשאומבכללעסקינן ב, מתחוםשעסק העבודהחקיקתהוראות
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סוציאלית-כלכליתה נשוא בעבודה, הבטיחות מתחום להוראות התאמה כל ללא הנוהל,

המוצע זהסביר. בגיןהפרתשנהשלמהכיתידרשאין יהיהלהטילעיצוםכספי עדשניתן

טרםאךורקכימדוברב"הוראהחדשה"שהוראהשעניינהבטיחותעובדיםבאתריהבניה,

 עברהשנהמיוםכניסתהלתוקף.

הנוסחהמוצעבענייןזההואכללימדיורחבהיקףכךשכלהוראהחדשהבתחוםיתירהמזו, .21

בסוגה אבחנה כל ללא בעבודה, חייבוהבטיחות על בשמירה שלה הרלוונטיות מידת

מאזהעובדים,נכנסתלמתחםההחרגהמהטלתעיצוםכספיבגיןהפרתה,ובמשךשנהשלמה

לעמודעלמידתהאבסורד!כניסתהלתוקף נאסרכדי בו לעצמכםמצב דמיינו יותשבדבר,

גורם הפיךשהחומר נזקבלתי בשל הבניה, בהוראהשבחוקשימושבחומרמסויםבאתרי

כספי עיצום מהטלת זו הוראה להחריג סביר נראה היה כאן, גם האם העובד. לבריאות

למעסיק מסר משום בכך אין האם שלמה? שנה לאיםובמשך עוד וכל שנה במשך כי ,

 יתם"בביקורפיקוחיבאתרשבאחריותכם,תוכלולהמשיךבהפרה?"זכ

(לטיוטתהנוהל1)א()2לאורהאמורלעילבעניןסע' .21  מהנוהל בטל סעיף זה כליללנבקשכם ,

חדשות, יעשה זאת ספיציפיות להוראות ידרש בעתיד התייחסות ת, כך שבמידה והמוצע

מידה ובקשתנו זו לא מתקבלת, נבקשכם בו ,לחילופיןהמשרד באמצעות תיקון הנוהל. 

מהווה סכנה  אינהשהפרתןשתחול רק על הוראות  הגדרת "הוראה חדשה", כךלהגביל 

איסור השימוש ו/או  את עצירת העבודה ו/או לא היתה מחייבת בטיחות ושלום העובדיםל

מפני הטלת  ""תקופת החסיוןכי תוגבל אנו מבקשים עוד  .במכונה וכו'בחומר, , מתקןב

 .לתוקף הוראהה מיום כניסתבלבד חודשים  3-ל עיצום כספי,

 טיוטת תקנות הפחתה של סכום העיצום הכספי: .ב

 המופרזיםהפחתיזאחועםעלכלהוראותהבטיחותףגורמנגנוןהפחתהלההח

הקבועיםבחוקלהגברתהכספייםכפישציינוקודם,עמדתנוהיאכיגובהסכומיהעיצומים .22

סוגאינוהולםאתושיוטלובגיןהפרתהוראותהבטיחותבעבודה,הואנמוךמדי,האכיפה

עסקינן,העבירות בהן מהןאת כתוצאה להיווצר העלולות הזכויות,ההשלכות ואת

הבטיחותיבןאותוהתכליות חקיקת במסגרת לקדם המחוקק וקש היות אולם, גובה.

 קיימתכיוםהואהקנסות ועובדה , זהשינויכל לחוקבענין תיקון במסגרת רק יתאפשר

 ובסופ דה לדאוג לכל הפחות, כי גובה הקנסות שיוטלעל משרד העבואזי להגברתהאכיפה,

 .כאילו לא היה ,הרתעהאכיפה והכוח העד כדי שלילת  מגוחךהיה לא י של יום,

על,2012בתקנותהקבועיםכמעטכלליםהכלל,היאלמעשההחלההמוצעת4קנהתהוספת .23

הבטיחות מתחום בעבודהעבירות בתקנות הקבועים שהכללים אף על יםממותא2012,

כלכליותל -עבירות העבודה. בתחום לעיל,סוציאליות שנאמר חקיקתכפי מתחום עבירות
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 מסכנותהעבודה אתהכלכליתסוציאליתאינן גםנמצאולכןהזכותלחייםולשלמותגוף,

לסכומיהעיצומיםהמוטליםעלמעסיקיםבעבירותכלכליות.כרלוונטילקבועמנגנוןהפחתה

 נגנוןמאולם לעמדתנואמורכהפחתה רלוונטי על,אינו הבטיחותתחום כל.בירות אין

יתרשותציבורבהחלטהשלסבירות באחוזיםחלקהנחותלהממונהעלבטיחותהעובדים,

עובדיהם חיי את שסיכנו למעסיקים היתה שזו משום רק הראשונה", שהרשות"ההפרה

 ."תפסה"הציבורית ישראלכדי משטרת בו מצב דמיינו בדבר הסבירות חוסר על לעמוד

עבירהראשונהשלנהיגהבגין,ותתנועהעלעבירשהיאמטילהקנסותלעושההנחותהיתה

 !פחתמגובההקנסה40%נהגהיקבלבמהירותמופרזת

,היאהראשונה:מרכזיותבעיותשתי,נמצאתייחסלמנגנוןההפחתהשמוצעמזו,ובהיתירה .24

גורףחעקרוןההפחתהכי בחוקלהגברתהוראותהבטיחותהמעוגנותכיוםכלעללבאופן

האכיפה כל שגםהחרגהללא כך , הפרתשחמורותהוראות באופן מסכנת אתמשמעותין

ובטיחותהעובדים התקנותשלום בגדר נכנסות , כן, כמו כלתושועלאהתקנותהמוצעות

אחוזי,כיהיאשניהבעיההה;הבגינשיוטלאחוזההפחתהגובהלביןביןסוגהעבירהאבחנה

 ההפחתההמוצעיםגבוהיםבמיוחדלסוגהעבירותבהןעסקינן.

 .25 הנהבעיושתי האכיפהל"ת מהחלת המיוחל ההרתעה בפוטנציאל ממשי באופן פוגעות

שובבעניןזה,נחזורונדגיש,כידווקאלאורמיעוט.עלתחוםהבטיחותבעבודההמינהלית

מ לרשות העומד האדם וכח והיקףהמשליך,הבטיחותינהלהמשאבים רמת על ישירות

ליותוהזכויותולאורסוגהתכתריהבניה,באהביקוריםתדירותעלוהמורגשבשטחהפיקוח

העומדותבמרכזדיניהבטיחותבעבודה,עלמשרדהעבודהלנקוטבמשנהזהירות,בעתבה

 .העיצוםהכספיו/אוהטלתהתראהמינהליתבמקומוהפחתתהואמפעילמנגנוניםשל

מנגנון לבטל כלל וכלל את התקנות המוצעות, כך שלא יוחל כל נבקשכם  ,לאור האמור לעיל .26

מידה ובקשתנו זו לא בו, לחילופין. גין עבירות בתחום הבטיחות בעבודהשל הפחתה ב

כן ו ,מסכום העיצום הכספי 25%-עלשלא עולה אחוז ההפחתה קבוע בתקנות למתקבלת, 

להגביל את סוג ההפרות שבגינן ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי, כך שיוצאו 

כן, כמו העובדים. שלום ובטיחות ל סיכון שהפרתן מהווהות כל ההוראמתחולת התקנות 

 הוטל הבגינ ההפרת כל כולל "הפרה בעבר" , כיבתקנותבאופן מפורש גדיר נבקשכם לה

 .בטיחות צו בעבר

 
,בברכה
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