
 
 

 
 
 

 2017נובמבר,  14 

 לכבוד     לכבוד

 מר אילן אליהו    מר יואב גלנט

 רשם הקבלנים   שר הבינוי והשיכון

 משרד הבינוי והשיכון   משרד הבינוי והשיכון

  5847148-02באמצעות פקס:   5824111-02 באמצעות פקס:

 rashampniot@moch.gov.ilומייל   sar@moch.gov.il ומייל 

 שלום רב,

 ם משמעתיים נגד קבלנים המפירים הוראות הבטיחות בעבודה באתריהםהליכיהנדון: 

הרינו לפנות אליכם בזאת ולבקש כי רשם הקבלנים יפעיל את סמכויותיו המעוגנות בחוק רישום קבלנים 

,  לשם קידום בטיחותם של עובדי הבנין באתרי הבניה וצמצומן 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 בענף הבנין, ובין היתר כי ינקוט בסעדים הבאים: של תאונות העבודה

יפתח בהליכי משמעת וינהלם באופן אפקטיבי, יעיל ומהיר נגד קבלנים שהורשעו בעבירה על  .1

פקודת הבטיחות בעבודה, ו/או אשר "הרקורד הבטיחותי" שלהם מעיד כי הם נוהגים בניגוד 

בוי צווי הבטיחות המוטלים לדרישות המקצועיות בתחום הבטיחות בעבודה, וזאת בשל רי

ידי מינהל הבטיחות באתרי הבניה בביצוע אותם קבלנים ו/או ריבוי תאונות העבודה -על

 באתרי הבניה בביצועם;

יפרסם באתר האינטרנט של רשם הקבלנים מידע בדבר הליכי המשמעת בהם נקט הרשם  .2

 ותוצאותיו.  בהקשר הנ"ל, כך שהמידע יכלול שם הקבלן, הסיבה לפתיחת הליך המשמעת

יפרסם באתר המשרד במסגרת פנקס הקבלנים עליו הוא אחראי, מידע בדבר הרקורד  .3

ידי מינהל הבטיחות -הבטיחותי של הקבלנים, כך שהמידע יכלול: צווי בטיחות שהוטלו על

באתרי הבניה בביצוע אותו קבלן; תאונות עבודה קטלניות וקשות שהתרחשו באתריו; 

ת על חקיקת הבטיחות בעבודה; וכן תוצאות הליכי משמעת בהם הרשעות נגדו בגין עבירו

 נקט הרשם, באם היו כאלה.

 ולהלן נימוקי פנייתנו זו:

עשרות עובדים משלמים בחייהם מדי שנה את מחיר ההפקרות בתחום הבטיחות באתרי הבניה,  .1

בתאונות נהרגו  2016עד  2000ועוד מאות עובדים משלמים בשלמות גופם ובריאותם. משנת 
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הרשות המרכזית  -עבודה בענף הבנין, לפי דוחות רשמיים של מינהל הבטיחות במשרד העבודה 

 עובדים.  515 -האחראית על בטיחות העובדים 

 –מתחילת השנה ועד כתיבת שורות אלו, לפי מעקב שמנהל ארגוננו במסגרת פרויקט "נרתמים  .2

עובדים  200-פצעו בתאונות עבודה קשות כעובדי בנין, ונ 31נהרגו  –בטיחות לעובדי הבנין" 

 ידי מד"א כבינונית עד קשה.-בדרגות פציעה שהוגדרה על

עדות לרמת הבטיחות הירודה ביותר באתרי הבניין בישראל מקבלים מהשוואת שיעור  .3

ההיפגעות של עובד בנין בישראל לעומת שיעור היפגעות עמיתו במדינות מפותחות. בישראל 

משיעור היפגעות עובדים  5.5-עובדים בבניין, פי 100,000מקרב כל  עובדים 13-נהרגים כ

 מהממוצע באיחוד האירופי. 2.25בבריטניה ופי 

עובדי  7000-נתון נוסף המתאר את היקף מגיפת התאונות הוא זה של המוסד לביטוח לאומי: כ .4

הווים ידי המל"ל. והם מ-בנין בשנה מתקבלת תביעתם לדמי פגיעה בגין תאונות עבודה על

מחלקם של עובדי הבנין מתוך כלל  3-מכלל מקבלי דמי פגיעה מהמל"ל. כמעט פי 13%-למעשה כ

 השכירים במשק.

תמונת המצב החמורה המתוארת כאן, נמשכת מזה שנים ארוכות וידועה לכל הרשויות  .5

הרלוונטיות לענין, ובכלל זה משרד רשם הקבלנים. למרות זאת, רשם הקבלנים לא עשה כמעט 

, לשם קידום הבטיחות באתרי הבניה וצמצום היקף תאונות העבודה באתרי הבניה דבר

 בישראל. 

במצב מתוקן, ולאור מרכזיותו של משרד רשם הקבלנים בענף הבניה, גם כאחראי על ניהול  .6

פנקס הקבלנים וגם לאור סמכויותיו הנכבדות אל מול ציבור הקבלנים, הדבר האלמנטרי הנדרש 

ים ייקח חלק פעיל במלחמה בתאונות העבודה בענף הבניה. ודוקו: הוא, כי רשם הקבלנ

הסנקציות שבתחום סמכות הרשם להטילן, ובראשן הסנקציה של שלילת רשיון קבלן, הן בעלות 

משקל הרתעתי משמעותי, העולה על כל סנקציה שבידי הרשות המרכזית המופקדת על תחום 

 סוקתית במשרד העבודה.הבטיחות בעבודה: מינהל הבטיחות והבריאות התע

, צויין כי בעשור האחרון, 10.2.2016בכתבה של לי ירון שהתפרסמה בעיתון הארץ, בתאריך  .7

רשם הקבלנים לא שלל רישיון של אף קבלן בעקבות תאונת עבודה שגרמה להריגתו או פציעתו 

דה של עובד. כך לפי דברים שמסר רשם הקבלנים דאז, אמנון כהן, בדיון בפני ועדת העבו

 .9.2.2016והרווחה של הכנסת בנושא תאונות עבודה בענף הבניה, שנערך ביום 



 
 

 
 
 

פי חוק בהקשר לנושא עסקינן, -ההסברים שנתן רשם הקבלנים דאז לאי הפעלת סמכויותיו על .8

היו בין היתר כי לא התקבלו במשרדו הרשעות של קבלנים בתיקים פליליים שעניינם תאונות 

אילתה של ח"כ שלי יחימוביץ' לשרת המשפטים חשפה כי מידע זה עבודה באתרי בניה. אולם, ש

היה בר השגה עבור רשם הקבלן אילו דרש אותו. בעקבות מידע זה, התפרסם בכתבתו של צבי 

, כי "מבקר המדינה יבדוק את רשם הקבלנים בחשד 19.9.2016מרקר ביום -זרחיה, בעיתון דה

 לרשלנות בטיפול בתאונות עבודה".

הנ"ל עברה למעלה משנה, וככל הנראה לא חל כל שינוי משמעותי בהתנהלות רשם מאז הכתבה  .9

הקבלנים בנושא. שכן למרות הדברים שנמסרו ממשרד רשם הקבלנים (הובאו בכתבה של אורי 

), כי "רשם הקבלנים פתח לאחרונה בהליכי שימוע לבחינה 11.7.2017חודי בעיתון גלובס ביום 

ספר חברות, לגביהן ניתן מספר רב של צווי בטיחות. אך של נקיטת אמצעי משמעת נגד מ

נדמה כי רשם הקבלנים פועל באיטיות בלתי סבירה בטיפול הליכים אלה טרם נסתיימו". 

בסוגיה, אל מול ההפקרות בתחום הבטיחות השוררת באתרי הבניה בישראל והמחיר הכבד 

 .שהיא גובה

קבלנים וצויינו באותה כתבה, ומהם יתירה מזו, מדאיג במיוחד הדברים שנמסרו מרשם ה .10

כי הרשם רואה בנוסחן הקיים של התקנות מכוח חוק רישום קבלנים, ובהעדרה של  משתמע

הוראה מפורשת המתייחסת לחובת הקבלן לפעול בהתאם להוראות הבטיחות, כדבר שמחייב 

 זה.תיקון, ובמילים אחרות כדבר הנדרש לשם הבהרת סמכויותיו של רשם הקבלנים בהקשר 

יודגש, כי אין בדברינו הנ"ל הבעת עמדה שלילית נגד תיקונן של התקנות והוספת הוראה   .11

, עמדתנו היא, כי גם הנוסח הקיים כיום של חוק רישום קבלנים לעבודות אולםמפורשת כאמור, 

, כמו גם התקנות מכוחו, מסמיכים את רשם הקבלנים לפתוח 1969 –הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

כנגד קבלנים, הן בשל הרשעה בעבירה לפי פקודת הבטיחות בעבודה והן בשל  בהליך משמעתי

רקורד בטיחותי עגום בתחום הבטיחות בעבודה, המתבטא במספר צווי הבטיחות שהוטלו 

 באתרי בניה בביצוע אותו קבלן או בתאונות עבודה שהתרחשו באתרים בביצועו.

ם הרלוונטיים לעניינו בהם רשם הקבלנים א לחוק רישום קבלנים, מסדיר שני תחומי8-ו 8סעיף  .12

 מוסמך לפעול:

: במקרה שהקבלן הורשע בעבירה שיש בה כדי לערער את מהימנותו להיות קבלן רשום, תחום ראשון

כאשר התקנות מפרשות סעיף זה כחל בין היתר, על עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה, 

 ש"ח לפחות. 7,200-מאסר או קנס של כ ובלבד שהקבלן נידון על אותה עבירה לשלושה חודשי



 
 

 
 
 

: במקרה והקבלן נהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו, כאשר בתקנות נקבע כי נוהג תחום שני

מקובל במקצועו של קבלן הוא בין היתר ביצוע העבודות ברמה ובטיב התואמות את 

ינו כי במסגרת . כאשר אין ספק בעינוהדרישות המקצועיות בענףההתחיבויות החוזיות 

"הדרישות המקצועיות בענף" ניצבות גם דרישות דיני הבטיחות בעבודה להם מחויב כל קבלן 

 בענף, וכל טענה השוללת זאת, היא טענה חסרת הגיון ובלתי סבירה בעליל.

הנה אם כן, לא חסרים כלים במסגרת סמכויותיו של רשם הקבלנים, לשם טיפול במגפת  .13

יה, וקיום הוראות החקיקה עליה הוא אמון, כך שרק קבלנים תאונות העבודה בענף הבנ

המקיימים את הוראות הבטיחות ושומרים על חיי ובטיחות עובדיהם, יהיו רשומים בפנקס 

 הקבלנים.

יודגש, כי תמונת המצב העגומה בהיקשר לבטיחות העובדים באתרי הבניה והידועה היטב לרשם  .14

לסמכות חובה ולא לסמכות שבשיקול דעת, ואי  הקבלנים, הופכת את סמכותו לפעול בנושא

וכדברי כב' הנשיא  הפעלת סמכויותיו בהקשר עסקינן, היא מעשה בלתי סביר באופן קיצוני.

כי הימנעות  –דעת -גם לגבי סמכות שבשיקול –יש נסיבות שבהן עולה המסקנה (דאז) שמגר "

ין... סמכות הרשות הופכת מהפעלת הסמכות היא בלתי סבירה במידה היורדת לשורשו של עני

לסמכות שבחובה כאשר הנסיבות העובדתיות הן כאלה שערכי היסוד של השיטה החוקתית 

הפעלתה של הסמכות לבלתי סבירה באופן היורד לשורשו של -והמשפטית שלנו הופכים את אי

, 404) 5(התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז 3094/93." בג"צ עניין

421 

נבקש לקבל את תשובתכם לדרישותינו בפתיח פנייתנו זו, כמו גם נבקש סוף דבר, ולאור כל האמור לעיל, 

  .לקבל כל מידע עדכני בדבר פעולותיו של רשם הקבלנים בנדון, אם היו כאלו

 
 לתגובתכם בהקדם, אודה.

 בברכה,
 

 
 דין-גדיר ניקולא, עורכת

 עובדים ערביםמנהלת סניף נצרת ותחום 
 153-46082228/ פקס:  04-6082228טל: 

 gadeer@kavlaoved.org.ilדוא"ל 
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