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 סיכום שנה בתאונות עבודה בענף הבניין  - 2018

למרות ההבטחות: מספר ההרוגים גדל, מספר המפקחים נותר על כנו, 

 ולגבות חיי אדם ,השלטונית והבחירות בפתח עתידות להמשיך את הסחבת

 בגלל הבחירות -ן בסכנה מרות ההבטחות 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: השנה עוברי אורח( שילמו השנה בחייהם את מחיר ההפקרות שבאתרי הבניה 3-עובדים ו 38בני אדם ) 41
בני אדם  41 .ןיהבניתאונות עבודה בענף נפגעים כתוצאה מ 204-, אשר טיפלו במגורמי ההצלה יםקיבלנו דיווח

ות המוגדרות )תאונות הגורמות לפציעקשה ובאורח בינוני נפצעו עובדים  169-, ועוברי אורח( 3-עובדים ו 38)נהרגו 
 אינן מדווחות ע"י מד"א(. ותקלכ

 
 פצועים' מס (עוברי אורח) הרוגים' מס נפגעים' מס (עוברי אורח) תאונות' מס

 (קשה)בינוני -קשה

 (4) 16 3 19 18 ינואר

 (4) 11 (1) 7 18 (1) 18 פברואר

 (9) 12 1 13 13 מארס

 (2) 15 1 16 16 אפריל

 (3) 13 5 18 18 מאי

 (5) 15 2 17 16 יוני

זוהי עוברי אורח( שילמו השנה בחייהם את מחיר ההפקרות שבאתרי הבניה.  3-עובדים ו 38בני אדם ) 41•
וגובות קורבנות גם מקרב עוברי  ,תאונות עבודה קטלניות חוצות את גבולות אתרי הבניה השנה הראשונה בה

   אורח.

משרד  תקופה המקבילה אשתקד. יעדב השוואה למספרםב 14%-כעלה מספר ההרוגים ב 2018בשנת •
למרבה הצער לא רק שמשרד . 10%-היה הורדת מספר ההרוגים בתאונות עבודה ב 2018-להעבודה 

 הייתה הפוכה.  המגמה  ,חמור מכך, אלא העבודה לא השיג את יעדו לצמצום מספר ההרוגים

 בסוף) דצמבר-במספר ההרוגים בתאונות עבודה בבניין בחודשים נובמברעליה לבלימה מפתיעה •
 – (2017בהשוואה לתקופה המקבילה ב 40%-כעל עמד אחוז העליה במספר ההרוגים  2018אוקטובר 

ניתן היה לראות ככל הנראה את פירות הלחץ הציבורי, אשר הביא את משרדי הממשלה  2018בסוף שנת 
  להכריז על שורת צעדים להגברת הפיקוח האכיפה וההרתעה.

 3) "סולל בונה –שיכון ובינוי " ,הרוגים( 5) "אלקטרה בניה": השנה החברות "המובילות" במספר ההרוגים•
 .הרוגים( 2) "דונה חברה להנדסה ובנין" ,הרוגים(

 ביאשל השנה מ ניםהאחרו מייםביו נפילה מגובה.כתוצאה מ השנה נגרמוין ימתאונות העבודה בבנ 64%•
, תוך קביעת פיגומיםל האירופאי תקןהקבלנים בוב לחי התקנות את דת העבודה בכנסתשור ועיאל שר העבודה

 .פעימות ליישומן

 .הוטלו קנסותאתרי בניה  71-רק בו, מדווחים אתרי בנייה 13,000-כמפקחים ל 18ולמרות ההבטחות: •
והוצאת מכרזים מספר המפקחים בבנייה נותר על כנו. משרד העבודה  העסקה, שיפור תנאי לאחר הבטחות

 קבלנים 58 , רק 2018ב התהדר לפני שנה בהטלת קנסות בגין ליקויים בטיחות וגם שם התוצאה מאכזבת:
-. הסכום הכולל של הקנסות עומד על כאתרי בניה 71-בגין ליקויי בטיחות, וזאת ב הוטלו קנסות 103 נקנסו,

 (.3,176,300"ח )מיליון ש 3

ולאחר סחבת של שנתיים, הוכרז על הקמת  השנהביום האחרון של הרשלניות? המשטרה לחקירות  סוף•
מצומצם, ותאונות שגרמו לפציעה בינונית אך מנדט היחידה דת משטרה ארצית לחקירת תאונות עבודה. יחי

 המשטרתית. הרגות מתחום החקירעדין מוח
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 (6) 17 (1) 4 21 (1) 18 יולי

 (6) 23 6 29 28 אוגוסט

 (3) 12 2 14 14 ספטמבר

 (3) 20 6 26 26 אוקטובר

 (4) 8 (1) 1 9 (1) 9 נובמבר

 (1) 7 0 7 7 דצמבר

 (44) 169 41 207 (עובדים ועוברי אורח) 204 כ"סה

 

 הרוגיםמה 16 :בבנין שליש מכוח העבודה, למרות שהם מהווים רק שני יהודים אינם -העובדים שנהרגו מ %90
 3-יהודים ועובדים  4ישראל,  אזרחיפלסטינים עובדים  15 ,וממזרח ירושלים פלסטינים מהגדה עובדים השנה הנם

 . מהגרי עבודה

זהות העובדים בענף הבניין מתחלקת באופן הבא: שליש מהם יהודים אזרחי ישראל, שליש עובדים פלסטינים אזרחי 
 . י עבודהומהגרישראל, ושליש פלסטינים תושבי השטחים 

מהם הם  81%שונה. הינה התפלגות העובדים הנהרגים בתאונות העבודה בבניין כאמור מהנתונים עולה כי 
 .60%-ועומד על כ 20%-זאת בשעה שהייצוג שלהם בקרב עובדי הבניין נמוך בכ פלסטינים משני צדי הקו הירוק

דות כי הם העובדים המוחלשים ביותר, אלו שעושים את העבוייצוג היתר בקרב העובדים ההרוגים הינה הסיבה ל
 המסוכנות יותר, חוששים יותר למקום עבודתם ולכן מתקשים להתנגד לעבודה בתנאים לא בטיחותיים. 

 

 
" נפילת חפץ" הגורם השני בשכיחותו בענף הנו ":נפילה מגובה" נודווח ההמגורם הפגיעה  ,תאונותמה 64%-בכ

(, התחשמלות 4.8%(, קריסת קירות )4.3%)ועובדים נוספים נפגעו כתוצאה מהפעלת מכשירי עבודה %(, 15)
 :2018להלן פילוח גורמי הפגיעה המרכזיים לשנת   (.7.7%(, וגורמים אחרים )1.9%(, דריסה )2.4%)
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 .פיגומים איכותיים, רשתות למניעת נפילה, רתמות, וגידורים ראוייםלהימנע על ידי  יכלהנפילה מגובה 

בענף הבניה מהתאונות הקטלניות   25%מצא כי ,מאיאותו פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחודש דו"ח 
  .הפיגומים אינם תקניים מאתרי הבנייה 70%-וכי ב ,מתרחשות עקב פיגומים לא תקניים

ודבר  –שנתיים להיערך לשינוי  ם, ניתנו לספקיפיגומים בלבדי ומוכרי הוהוחל על ספק אומץ התקן האירופאי 2014-ב
שוב ושוב עלה  ,2018במשך השנה . ידי מינהל הבטיחות במשרד העבודה על הלא נאכפמעולם ההוראה , לא קרה
אולם רק בימים  ,)המשתמשים והשוכרים( על הקבלנים המבצעיםגם לפיגומים  האירופי החלת התקןדבר הצורך ב

יש . בכנסת ות לאישור ועדת העבודההתקנות החדשביא שר העבודה את ( ה30.12.2018)האחרונים של השנה 
 עליםשמ תנגדותההו הלחציםלמרות  ,1.1.2019נות יאושרו כפי שהבטיחו חברי הוועדה עד ליום התק ת כי לקוו

 . האחרוניםבימים  וקבלני הפיגומים בפרט ניםהקבל

. אתר שבבניההם לפי גובה עימות ליישותוך קביעת פ, גומיםן האירופי לפיאת התק באופן הדרגתיהתקנות יחילו 
, אך גם סיבסוד המהלך שמספרם כאמור מעט() מצד מפקחי הבניהואפקטיבית מחייבת אכיפה נוקשה דרש ה כנהחל

 זה.  לרגעעל ידי משרד האוצר, דבר שלא הובטח עד 

את משאבים ייעודיים למימון הסובסידיות והקצפירוט ב , המגולםברורות של משרד האוצרכלכליות ללא התחייבויות 
, ההישג ההיסטורי לא יניב את תוצאותיו המיוחלות –הטמעת המהלך, וללא אכיפה נשכנית של ביצוע התקנות 

   .ואנשים ימשיכו ליפול אל מותם
 

 :השנה החברות "המובילות" במספר ההרוגים
I. 13.8, אנטון מרצ'נקו 14.10 -חברה העובדים נהרגו השנה באתרי בניה בביצוע  5 בניה: אלקטרה 

, פרויקט משותף לאלקטרה ושיכון ובינוי(במוחמד זיאדאת ) 13.7, אבראהים אלחדידי 13.8, ראמי בדר
 דוד יגודייב 18.5

II.  מוחמד  13.7 –עובדים נהרגו השנה באתרי בניה בביצוע החברה  3: סולל בונה -שיכון ובינוי
 בהאא כנאנה 2.1צ'ן ז'ונג,  7.5זיאדאת )בפרויקט משותף עם אלקטרה(, 

III. עטאף כבהא,  26.6 –עובדים נהרגו באתרי בניה בביצוע החברה  2: דונה חברה להנדסה ובניין
 מועתסם עז אדין. 6.2

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001266907
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 2018שנת  :דצמבר-ההרוגים בתאונות עבודה בבניין בחודשים נובמברבמספר לעליה בלימה מפתיעה 
יה במספר ההרוגים יהעל. שנה שעברהמספרם בלעומת  בענף הבניה בעליה במספר ההרוגים ,כאמור ,התאפיינה

 הלמספרם בתקופה המקבילה אשתקד, והגיע , באופן יחסיעשרת החודשים הראשונים של השנה הלךמב נמשכה
עובדים ועוברי אורח בתאונות  39נהרגו  2018עד אוקטובר מינואר ) 2018בסוף אוקטובר  40%-כ שיעור שלל
 . (עובדים בתקופה המקבילה אשתקד 28לעומת  ,יןיבבנדה ובע

מכיוון  ,ריגחנתון זהו  .ועובר אורח עובד ום נהרגמהלכבדצמבר, -עליה זו נבלמה והצטמצמה בחודשים נובמבר
במהלך שוואה, ולה – עבודה בבנייןתאונות בבמספר גבוה של הרוגים כלל -בדרךמאופיינים אלו בשנה חודשים ש

 . עובדים 9נהרגו  2016דצמבר -ובחודשים נובמברעובדים,  8נהרגו  2017דצמבר -נובמבר

לחץ  – הציבורי העצוםהלחץ הצטברות תוצר ישיר של  לעמדתנו, הינהין יבבנהיקף התאונות הקטלניות ב הירידה
 . מתחילת נובמבר והגיע לשיאו בהבטחות משרדי הממשלה להסתדרות שנהשהופעל במהלך ה

ועליו חתומים שר האוצר משה כחלון, שר העבודה חיים כץ ושר  מנע את השבתת המשק,אשר  5.11מיום  המכתב
 האכיפה וההרתעה בתחום, ובכללם תוספת להגברתשורה של מהלכים ב הנקיט הבטיח ,הבינוי והשיכון יואב גלנט

שיון יהבטיחות, החלת התקן האירופי לפיגומים, הרחבת סמכויות רשם הקבלנים לשלילת ר נהלמתקנים ל 60 של
, כמו גם קביעת תנאים להכרה בקבלן מוכר לצורך עבודות בניה ממשלתיות, על בסיס בשל עבירות בטיחות קבלן

 הרקורד הבטיחותי שלו.

הקמת יחידת  םבראש -בפורומים אחרים הובטחו שעדים לצ ףמצטר ,שורת הצעדים שהובטחו במכתב השרים הנ"ל
 ,לדעתנו ,יצרו . הצטברות ההמלצות וקביעת לוחות זמנים לביצועןימשטרה ארצית לחקירת תאונות עבודה בבני

מודעות ה תה באופן דרמטיעלכתוצאה מכך,  , והגיע לשיא בחודשים האחרונים.אפקט הרתעתי בקרב הקבלנים
חודשים שני ההיקף התאונות בב ירידהיה במספר ההרוגים ויבבלימת העל התבטאהזו ולנושא בטיחות העובדים, 

  האחרונים של השנה.
 

באם יוותרו בסופו של יום על  - ההבטחות עלול להיעלם כלא היהיצרו האפקט המרתיע שוזאת יש לזכור, אולם, 
 הרשויותפועלן של שאפיינה את  ,מתמשכתה לאור הסחבת השלטונית ,לצערנוזה מוחשי מאד, חשש ה .הנייר בלבד

 .מדאיגה לא פחות בחירותההכרזה על וכנסת פיזור ה עלהודעה . הבתחום
 

ה המדאיגה יהעלי :לקדם נהלים ולאכוף הפרותרשויות השלטון  ןשלויוכ ,במשך השנהת סחבת שלטונית קטלני
תוצר של מחדליהם  ינהעוברי אורח, ה שהנםקורבנות ין, זאת לצד העלייה בעבודה בבניהבמספר ההרוגים בתאונות 

 . המתמשכים של משרדי הממשלה השונים והסחבת הבלתי נסבלת בה נקטו במהלך השנה כולה
 

ם הב - דים אלמנטריים נדרשיםקידום צע למרות שעל כולם מוסכם כי מצב הבטיחות באתרי הבניין הוא בכי רע,
הגברת ההרתעה  ותוספת מהותית של כוח אדם; יוש תקנים עבור מפקחיםא ם באמצעותאתריההגברת הפיקוח על 

והפעלת סנקציות משמעתיות נגד קבלנים דרך משרד רשם  ,חקירות פליליות אפקטיביותהכרזה על באמצעות 
להלן רשימה מייצגת,  .זוכה למימון תומך מצד משרד האוצר אינו מבשיל לכדי מדיניות עקבית ואינו – הקבלנים

 המגלמת את הסחבת ותוצאותיה:
 

אלף  13-כבלבד למפקחים  18 ,מספר המפקחים על אתרי הבנייה נותר על כנו –למרות כל ההצהרות 
ביקורי הנמוכה בהתדירות  , כמו גםין במנהל הבטיחותימספרם הדל של מפקחי הבנ .מדווחים אתרי בנייה

 .בשנים האחרונותנחשפו  ,(כל אתרב שלוש-שנתיים וחציאחת ליה )יפיקוח באתרי הבנ

מען', 'ארגון העובדים ו, בשמו ובשם 'קו לעובד'בג"צ ל שיגשהלעתירה  בתגובה ,2018 ,אוגוסטחודש ב
 18 ועומד על י שהיה בשנים האחרונות,נותר כפ 2018הודה משרד העבודה כי מספר המפקחים גם בשנת 

לתפקיד  3מתוכם הוסטו  .תקנים מאויישים 21עבור מפקחי בניה, רק המוקצים תקנים  27מתוך ) בלבד
  .(ממוני עיצומים

שוב  -טען הוא , (2016)אוגוסט  המיניסטריאליתאחריותו תחת מאז קיבל השר חיים כץ את תחום העבודה 
שיפור אכן ה. העסקתםללא שיפור תנאי אינו אפשרי עבור מפקחי הבניה כי איוש התקנים הפנויים  -ושוב 

עלה כר המפקחים ושהודיע השר כי הגיע להסכמות עם נציבות שירות המדינה  2017ר ב, ובנובמגשוה
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 -תקנים פנויים במנהל הבטיחות  20-נותרו כו למעלה משנה, החלפבאלפי שקלים. מאז אותה הודעה 
 . , אשר טרם אוישולמפקחים ותפקידי מטה

לפרסם מכרזים עבור משרות כמעט שנה לקח למשרד העבודה המחדל מגולם באותיות הקטנות: 
 :בכך לא תם מחדלו של משרד העבודה .2018נובמבר -אוקטוברבמכרזים פורסמו רק כך שהמפקחים, ה

בוועדה שהתקיים בדיון  ,5.12.2018-במועמדים מתאימים.  ,משרדה טועןכך , למכרזים אלו לא ניגשו
המשרות, בכך שתנאי של איוש ה-שלון איינימק ממונה זרוע העבודה, מוטי אלישע, את כ לביקורת המדינה,

. בסוג זה של מכרזים לתנאים שהיו נהוגים עד כהידי המשרד, בהשוואה -שחו" עלקהסף במכרזים "הו
 .הקודמים סףהתנאי בכפוף למכרזים חדשים  המשרד יפעל לפרסום באותה ישיבה ציין הממונה כי

הל הבטיחות במשרד מנ: איבוד ידע ארגוני וניסיון במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתחשש מ •
טור המפקח והאוכף הראשי הרגול זהו .האחראית על הבטיחות בעבודה ,רשות המרכזיתמשמש כהעבודה 

על בטיחות כלל  לשמירההנחוצה  ,הערובה המרכזית נונהל בטיחות חזק ומתפקד הבתחום. למרות שמ
 . ממנו המצופכרמת תפקוד להפגין ו ומעמדהמתקשה לתחזק את  לפנינו גוףנדמה כי  - העובדים במשק

 – אנשים בתפקיד ראש מנהל הבטיחות ו שלושהתחלפה , בקירוב,וך שנה: תיכולות ניהוליות וביצועיות
, לא סמכויותיו העצמאיות מעוגנות בחוקש ,קריטיהתפקיד מותירים את ה –כתוצאה מהדחה או התפטרות 

ורדה  ,ומפקחת העבודה הראשיתראש מנהל הבטיחות  הודחה מתפקידה 2017נובמבר מהלך ב מאויש.
ארז מימון,  תמנה לתפקידה 2018 . באפרילאריק שמילוביץ סגנה, באופן זמני ,נהמוובמקומה  ,אדוארדס

. ממלא המקצועיים ובשיקולי בכירים תערבותבה ונימק את הצעד –גם הוא התפטר  2018אוקטובר אך ב
בתחילת דצמבר, שבועות ספורים  ., שוב נכנס לתפקידאריק שמילוביץ , סגן ראש המנהלהקודם מקוםה
  .ראש תחום בכיר בטיחות ,רן כהן פרש גם אחר התפטרות ארז מימון,ל

חמור לא פחות הוא אובדן הידע  .לתפקוד המצופה מרשות ציבורית ,בלשון המעטה ו,זעזועים אלו לא תרמ
הסחבת חסרת האחריות באיוש  נוכחבמנהל הבטיחות, המחמיר שוהניסיון הארגוני והמקצועי  הנלווה

תגרע אף היא ממצבת  פרישתם הצפויה של מפקחים ועובדים מרכזיים בשנים הקרובות .יםיהתקנים הפנו
 . כוח האדם האיכותי והמיומן

השכר ולממונה על התקציבים במשרד נציב שירות המדינה, לממונה על פנה שר העבודה ל 2017פברואר ב
תנאי את שפר . באותה הזדמנות ביקש למנהל הבטיחותעבור ודרש תוספת תקנים ומשאבים  ,האוצר

 העסקתם של המפקחים: 
הינם מעל  –נהל, הן ברמת המטה והן ברמת השטח מכלל מפקחי המ 60%-"כ

. לאור העובדה שהכשרת מפקח 60מתוכם חצו את גיל  30%, כאשר 52גיל 
שנתיים, משמעות הדבר היא שללא פעילות  –עבודה ממוצע אורכת כשנה וחצי 

דחופה להצערת השורות, הרי שפרישתם הצפויה של עובדים אלו משמעה 
 איבוד ידע ארגוני וניסיון מצרפי של עשרות שנים.

שר מנתחים את התפלגות הגילאים ברמת המחוז הרי שמתקבלת זאת ועוד, כא
עד לכדי  ,תמונה ברור וחדה יותר אודות משמעות אובדן כח אדם מקצועי זה

שיבוש ופגיעה משמעותית ביכולתו של המחוז לממש את ייעוד המנהל בתחומי 
במחוז ת"א )הן בבנייה והן בתעשייה( אחוז העובדים בטווח הגילאים  שיפוטו.

במחוזות  מכלל כח האדם המקצועי במחוז. 85-90%, עומד על בין 52-67ן שבי
 האחרים המצב חמור אך מעט מזה של ת"א"

  

החלה בהצגת פרויקט הדגל של  2018שנת  :הכיס של הקבלנים לא נפגע –למרות ההכרזה על קנסות  •
, "פגיעה בכיסם של קבלנים" .בביצועםה יהטלת קנסות על קבלנים בגין ליקויי בטיחות באתרי בני -המשרד 

 .תספק את המענה הראוי לטיפול במגפת התאונותטען השר חיים כץ,  כך

משרד העבודה  ותיקון החוק המאפשר הטלת קנסות על קבלנים, הפריז פומאז ינואר השנה, בה נכנס לתוק
הצפויים סכומי העתק וכמות הקנסות שהוטלו כביכול הצהירו על בהודעות לתקשורת ו ,והעומד בראשו

כפי שחשפנו  ,אולם -₪ מיליון  44קנסות, בסך  1,600 -ננקב בסכומים מרשימים באפריל  .להיגבות
נגבו בפועל ₪. בסך כולל של מיליון וחצי , קנסות 53 עמד עלסך הקנסות שהוטלו עד אז  ,באוגוסט

 כשליש מהסכום שהוטל.  - אלף ש"ח בלבד 419מהקבלנים 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5045170,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5374058,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001264216
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6409271
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6409271
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 במיוחד: קנסות שהוטלו עגומיםל נוגעהדגל, נותרו הנתונים בפרויקט  אחר ההכרזה עלגם כיום, שנה ל
אתרי  71-, וזאת בבגין ליקויי בטיחות קנסות 103קבלנים  58על  הטיל משרד העבודה 2018בשנת 

 (. 3,176,300) מיליון ש"ח 3-כהקנסות עומד על כולל של הסכום . הבניה

רשם הקבלנים מעולם לא השתמש  :רשם הקבלנים אינו מפעיל את סמכותו לשלילת רשיונות מקבלנים •
חבלה וגרימת מוות/ בעבירות בטיחותל הרשעה שאם בבין  ,רישיונו של קבלן, ושלל שבחוקבסמכותו 
  בביצוע אותו קבלן. ,הוראות הבטיחות באתרי הבניה לשל הפרות חוזרות ונשנות שב בין אםו ,ברשלנות

הליכי משמעת בתקנות "ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל" מקנות לרשם הקבלנים סמכות לנקוט 
כלשון החוק "פעלו  וא ,סיכנו את עובדיהןהבטיחות ו הוראותאת  דרך קבע נגד חברות קבלניות שהפרוכ

. נוסף על כך, הרשם יכול לשלול את הרישיון בשל הרשעת דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועם"
פקודת  לשו/או הפרה  גרימת מוות ברשלנותהאחראיות להקבלנים בעבירות פליליות, ובכלל זה עבירות 

 . הבטיחות בעבודה

ולמרות דו"ח חמור של מבקר  ,חוסר המעש בתחוםל נוגעהציבורית הנוקבת בלמרות הביקורת 
הליכי משמעת  תפתיחמגם השנה משימוש בסמכותו ו נמנע, רשם הקבלנים 2018המדינה מחודש מאי 
בשל מגבלות  לבטל את רישיונו של קבלן טען הרשם כי ישנו קושי משפטי ,. במקבילנגד קבלנים עבריינים

מגביל את סמכות רשם הקבלנים לפתיחה בהליכי משמעת הותקנות סייג שנקבע בבדומה ל, בחוק ובתקנות
 7,200חודשי מאסר ו/או קנס בסך  3-בהם נגזר על הקבלן עונש הגבוה ממקרים בקבלן שהורשע רק  דנג

 ש"ח ומעלה.

 חקיקה המסדיר תיקוןכי הוא בוחן  רשם הקבלניםמשרד לאחר כשנה וחצי מאז הצהיר ולקראת סוף השנה, 
 ה לתיקוןהצע פרסם משרד הבינוי והשיכון ,הוראות מפורשות בתחום הבטיחותמציין את סמכויות הרשם ו

לקבוע את רף ההרתעה הנדרש על מנת לבלום את ההפקרות בתחום  תבקשמה - רשם הקבלניםחוק 
 הבטיחות באתרי הבניה.

שמעת ט בהליכי מונקלאפשר לו ישבאופן  של רשם הקבלנים הצעת החוק מבקשת להרחיב את סמכויותיו
את מרכך מוצע שינוי ה. הסכנים את עובדיהםומהוראות בטיחות  םמפריהנגד קבלנים כמשמעותיים 

בניגוד למקובל במקצועו, כאשר אין הפניה  קבעדרך לפיה צריך שהקבלן יפעל  ,הדרישה הקיימת כיום בחוק
 ן עמידת הקבלן בהוראות הבטיחות בעבודה. יברורה בחוק לעני

זאת אומרת לשלול ) את רישיונו של קבלןהסמיך את רשם הקבלנים להתלות הצעת החוק למבקשת כמו כן, 
. שלילת הרישיון תישאר באתר בביצועו התרחשה תאונת עבודת קטלנית, במידה ושיון(ירה את זמני באופן

ובדים עלנהל את אתריו ללא סיכון חיי של הקבלן י כי ביכולתו ם, או עד שיוודא המפקח הראשוי 30בתוקף 
 נוספים. 

קובע את הנורמות הגוף לה נחוצרמת ההרתעה האלמנטרית הבעינינו את מסמלת ה ,צעת החוקה
פיזור הכנסת  נוכחאולם  - לעבור בכנסת עוד במושב הנוכחיהייתה אמורה , מורשיםעבור קבלנים 

  אין לדעת מה יעלה בגורלה. – וההכרזה על הבחירות

לחקירת במשטרה ארצית הה יחידהמוקמת , סחבת של שנתיים, ולאחר 2018 לשיום האחרון רק ב •
 :עובדים באורח בינונישגרמו לפציעת התעלמות מחקירת תאונות ה נמשכת אך ,יןתאונות עבודה בבני

היום , ורק ארצית לחקירת תאונות עבודה יחידהמהקמת  ,שנתייםכמזה  ,המשרד לביטחון פנים נמנע
ם המפורשת של פרקליט המלצת אורל במיוחד העקזסחבת זו . הוכרז על הקמתה של היחידה 31.12.2018

המתקיימות  ,החקירות הפליליותהרשלנות המאפיינת את  לאורהמדינה ושל היועץ המשפטי לממשלה, ו
חראים לקטל באתרי נגד האכ. כתוצאה מכך, מספר כתבי האישום המוגשים בחוסר מקצועיות בולט כיום

 . חלוטיןנפקד להאחראים  מולדין המיצוי , והבניה הוא זעום

ישראל, נגד משטרת עתירה לבג"צ  ,מען""ארגון העובדים , בשמו ובשם "קו לעובד" שיבמאי השנה הג
תאונות עבודה חקירת העתירה עוסקת ב. טחון פנים, משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצריהמשרד לב

מיעוט החקירות הפליליות על ידי . הצבענו על מערכתיים בטיפול בתאונות אלו-בענף הבניה, ובכשלים הרב
סיכון חיי ראוי ועל קוח פי תאונות, על היעדר תרחשותבמקרים בהם מבירור נסיבות -איעל משטרת ישראל, 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Enforcement/Pages/Financial-sanctions-report.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001196156
http://www.tazkirim.gov.il/pages/tazkirim.aspx
http://www.tazkirim.gov.il/pages/tazkirim.aspx
http://www.tazkirim.gov.il/pages/tazkirim.aspx
http://www.tazkirim.gov.il/pages/tazkirim.aspx
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משטרה הארצית היושבת ב השל יחיד -לאלתר  -תה הקמ אתבעתירה דרשנו  .עובדים באותם אתרים
אימוץ נוהל  ;חוקרים מטעם מנהל הבטיחות במשרד העבודה לצדחקירת תאונות עבודה בבניין ואמונה על 

כל בירור  ;קשה /מוות או פציעה בינוניתבת מסתכמוה ,חקירה פלילית בכל תאונות עבודה בבנייןה בפתיחל
וספת ת; בידי מפקחי משרד העבודההגורמת למוות או פציעה בינונית או קשה,  ,תאונת עבודה בבניין

ביעת קריטריונים שקופים וקבועים על פיהם יוקצו קתוך  ,תקנים עבור מפקחים וחוקרים במנהל הבטיחות
 .הבטיחות התקנים הנדרשים עבור מפקחים וחוקרים במנהל

אונות עבודה הגורמות לפציעת ת עד עצם היום הזהלמדנו כי  ,באוגוסט השנה, בתגובת המדינה לעתירה
 !ידי משטרת ישראלידו או על נחקרות על  אינןעובדים באורח בינוני אינן מפוקחות על ידי מנהל הבטיחות ו

כי אם להסתפק  ,לחקור סוג זה של תאונות ,שתקום למדנו גם כי אין בכוונת היחידה הארצית - חמור מכך
מנהל הבטיחות הודה כי משאביו הדלים אינם מאפשרים  .ו למוות או חבלה חמורההובילתאונות ש בחקירת

נותרו שני  , בהנהלוכי יחידת החוקרים במ, גם לא עבירות על הוראות הבטיחות לחקור תאונות חדשות לו
 תיקים ישנים.חוקרים בלבד, מתעסקת כיום אך ורק ב

 

 
 

 :והיציאה לבחירות הכנסתפיזור  מימושן בצלאי ממשי לוחשש הבטחות מעודדות לקראת סוף השנה, 
הייתה שנת שיא בהעלאת המודעות הציבורית לתאונות עבודה בבניין ומעורבות החברה האזרחית על  2018שנת 

למאבק הנמשך מספר שנים על ידי גורמים רבים באוגוסט השנה הסתדרות העובדים  הצטרפותה, תוך יכל גווני
בתחום, אשר זמן  להצלת חיי העובדים. התגייסות הסתדרות העובדים הביאה לזירוז הצהרות על מהלכים חשובים

כנסת ישראל מתפזרת לבחירות, ועולה חשש אמיתי שהסחבת  רב נותרו על הפרק ללא יישום. אך כעת, רגע היישום, 
 תמשיך והפעולות המידיות שעתידות היו לקרות ולהציל חיי אדם, יידחו בצל הבחירות. 

 
יוקפאו במשך חודשים ארוכים. מצב זה יוביל אשר תהליכי חקיקה שלל  ותכולל משרדי הממשלה השוניםהבטחות 
ן שאפיינה את ילהימשכות ההרג באתרי הבניה ולהמשך מגמת העליה במספר ההרוגים בתאונות בני ,ללא ספק

א למגפת תאונות העבודה אין פתרון פללא ניתן לסמוך על האפקט לו אנו עדים בימים אלו, מכיוון ש. 2018שנת 
דיו על נייר וטרם שעדיין מגולמים בן מלבד הגברת האכיפה והפעלת יד ברזל בתחום הרתעה, שני אלמנטים יבבני

 .בפועל מומשו
 
 

: מןות על ציר הזחבטהה ,עמוד הבאראו ב



 
 

 

 

 

 


