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 7102לשנת עבודה בענף הבניין תאונות  -שנה סיכום 

 

 35תאונות עבודה בענף הבניה שגרמו להריגתם של  256התרחשו  2017בשנת : שנהתאונות עבודה בבניין ה

עובדים הוגדרה פציעתם כקשה לפי  56קשה. מתוך הפצועים  –עובדים באורח בינוני  229עובדים, ופציעתם של 

 נתונים מפורטים לפי חודש תמצאו בטבלה שלהלן: נפצעו באורח בינוני. 173מד"א, השאר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפגיעה:גורם 

וועדת העבודה והרווחה של הכנסת בשהתקיים מהנפגעים ומהתאונות היו כתוצאה מנפילה מגובה. בדיון % 66

 ., ותקנים עדכניים אינם מחייבים1988כי התקן המקיים הקיים כיום נכון לשנת בבירור לה ע

 

מהנפגעים  13%-נובמבר כמתחילת השנה עד סוף ". נפילת חפץ" הגורם השני לתאונות העבודה בענף הוא

  פילת חפץ.נומהתאונות היו כתוצאה מ

 

 ולא" התאונות" בטבלה שלהלן, פירוט לגורמי ההיפגעות לפי חודש, )הנתון שבין המרכאות מתייחס למס'

 והוא מופיע רק כאשר מספר התאונות שונה ממספר הנפגעים(: –" הנפגעים"

 מס' פצועים מס' הרוגים מס' נפגעים מס' תאונות 

 בינוני )קשה(-קשה

 (7) 25 3 28 28 ינואר

 (4) 16 6 22 22 פברואר

 (5) 26 2 28  28 מארס

 (3) 11 1 12 11 אפריל

 (2) 18 1 19 17 מאי

 (4) 14 3 17 16 יוני

 (10) 25 2 27 26 יולי

 (5) 16 6 22 21 אוגוסט

 (4) 13 1 14 14 ספטמבר

 (3) 25 3 28 28 אוקטובר

 (6)23 4 27 25 נובמבר

 (3) 17 3 20 20 דצמבר

 (56) 229 35 264 256 סה"כ
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 זהות הרוגים

עובדים  15עובדים בענף הבניה. מתוכם  35ישראל. השנה נהרגו אזרחי מההרוגים הם ערבים  43%-כ

עובדים פלסטינים  6עובדים מהגרי עבורה או פליטים,  7תושב מגדל שמס,  1ערבים אזרחי המדינה, 

 .עובדים יהודים אזרחי המדינה ועוד הרוג שזהותו לא פורסמה 5תושבי השטחים, 
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 :השנהניטור ומעקב אחר פעולות הפיקוח של מינהל הבטיחות בעקבות תאונות 

מנהל הבטיחות הוציא צווי הפסקת עבודה לאתרי בנייה בהן התרחשו תאונות קשות וקטלניות רק  .1

ביצוע חלקי מצד מנהל הבטיחות לחובה בחוק להפסיק   מן המקרים שנדרש לכך על פי חוק. 85%-ב

א 6התרחשו תאונות עבודה קטלניות ו/או קשות: מאז שנכנס לתוקף סע' את העבודה באתרים בהם 

(, מוטלת חובה על מפקחי המנהל להטיל צו הפסקת עבודה מידית לאחר שנודע 2016לחוק )אוגוסט 

  להם על התרחשות תאונה באתר בניה שגרמה למותו של אדם או לפציעתו באורח קשה.

 

עובדים ולפציעתם באורח  35ניה אשר גרמו להריגת תאונות בענף הב 88מתחילת השנה התרחשו 

עובדים. דרגת הפציעה באותן תאונות )קטלנית ו/או קשה( מחייבת את המנהל להוציא  56קשה של עוד 

 80בפועל הוציא המנהל  צווי הפסקת עבודה בנוגע לכל אחד מהאתרים בהם התרחשו התאונות. 88

   צווי הפסקת עבודה.

 

תאונות  167מתחילת השנה התרחשו  פציעה בינונית לא נחקרות ולא מפוקחות:תאונות עם דרגת  .2

א. תאונות אלו אינן מפוקחות "עבודה שגרמו לפציעת עובדים באורח בינוני לפי דיווחים שקיבלנו דרך מד

כלל וכלל על ידי מנהל הבטיחות, ופניותינו למנהל בהם אנו מדווחים על התרחשות התאונה וגם 

בדבר פעולות הפיקוח בהם נקט מנהל הבטיחות בעקבות אותן תאונות, אינן נענות. מבקשים מידע 

התאונות שהתרחשו השנה  167תאונות מתוך  127-פניות בנוגע ל 127-מתחילת השנה פנינו למנהל ב

43% 

14% 

17% 

20% 

3% 3% 

 2017 -זהות ההרוגים בתאונות בענף הבניה 

 ערבים אזרחי המדינה

 יהודים אזרחי המדינה

 פלסטינים תושבי השטחים

 מהגרי עבודה ופליטים

 לא ידוע

 תושב הגולן
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פניות בלבד זכו להתייחסות מצד  6פניות אלו,  127וגרמו לפציעה באורח בינוני של עובדי בנין. מתוך 

 טיחות!מנהל הב

 

בהתנחלויות מעבר לקו הירוק, היכן שלטענת מנהל  11השנה התרחשו  :תאונות בשטח ההפקר .3

דניאל אהרון  -  הבטיחות אין לו סמכות לפקח ולברר תאונות. תאונות אלו גרמו להריגתם של שני עובדים

 באורח בינוני. 3עובדים באורח קשה ועוד  4לפציעתם של  –ל "ח'ליפה מוחמד ח'ליפה, ז

 

 

 מספר תאונות העבודה בבניין השנה גדל!

 השוואה לשנה הקודמת:

 

 6102 6102  

 622 642 תאונות

 52 25 הרוגים

 669 652 בינוני( –פצועים )קשה 

 22 29 קשה בלבד

 825 841 בינוני בלבד

 

 

 

 

 


