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טבת תשפ"ג זט"  

 לכבוד:
 "כ ניר ברקתהח

 הכלכלה והתעשייהשר 
 -באמצעות דוא"ל  -      

 
 שלום רב,

 
 סוגיות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית –מטעם עמותת קו לעובד  ת היכרותלפגישבקשה  הנדון:

הכלכלה והתעשייה, תפקיד חשוב במיוחד לאור  בפתח הדברים ברצוננו לברך אותך עם כניסתך לתפקיד שר .1
משימות כבדות משקל ת לפתחך והשינויים בשוק העבודה ומגמות עולמיות ומקומיות, ולומר שלדעתנו מונח

 .המוקנות לעובדים בכלל ובפרט לאלה המצויים בשולי שוק העבודה שעתידות להשפיע על ההגנות

קו לעובד היא עמותה הפועלת מזה שלושים שנים להגנה על זכויות העובדים החלשים במשק. בתוך כך אנו  .2
עובדים ישראלים בשכר נמוך, עובדים פלסטינים,  –מעניקים מדי שנה סיוע לאלפי עובדים לא מאוגדים 

בתוך כך אנו בקשר המועסקים בעבודות קשות בשכר נמוך ולא פעם שעתי.  – י עבודהמהגרמבקשי מקלט ו
היבטים הוישיר עם משרדי הממשלה השונים בהיבטי האכיפה והפיקוח על הפרות מצד המעסיקים, 

מרבים להשתתף בוועדות הכנסת השונות  . לצד זאת אנוהרגולטורים, ומקיימים שיח פורה ומתמשך מולם
 עים לעובדים אלו.בדיונים הנוג

צומת חשוב  –עם כניסתך לתפקיד נודה ונשמח לפגישת היכרות, וזאת בהיותך אחראי על זרוע העבודה  .3
זרוע העבודה עברה מספר תהפוכות בשנים האחרונות, והועברה ברגולציה ובאכיפה ביחס לזכויות עובדים. 

ופן אשר הקשה על קידום שינויים בא , וחוזר חלילה,משרד העבודה והרווחהוהתעשייה ל משרד הכלכלהמ
שהשקיע משאבים רבים , המשרדימשמעותיים. ההגנה על עובדים נדחקה לא אחת לתחתית סדר העדיפויות 

 במנותק מהבטחת העסקה הוגנת וראויה לעובדים רבים., אך צמצום שיעור האבטלהב )ומבורכים(

 –בפרט, זרוע העבודה אחראית על היבטי הבטיחות בעבודה, הגהות, והבריאות התעסוקתית של העובדים  .4
, שמספר הסוגיות קריטיות עת מדובר בעבודות המאופיינות בעבודת כפיים מסוכנת ובפרט ענף הבניי

לקידום  התאונות בו מצוי בעליה. בפגישתנו נשמח לשוחח על הסוגיות הבאות, הממתינות כבר זמן רב
 והסדרה בתחומים אלו:

 בזרוע העבודהוהבריאות התעסוקתית ומינהל הסדרה ואכיפה הגדלת תקני מינהל הבטיחות  .א

. והבריאות התעסוקתית, ומינהל הסדרה ואכיפה בפרט את מינהל הבטיחותלחזק את זרוע העבודה ויש  .5
אמיתית לניטור ואכיפה של אינו מאפשר פעילות  , כמו גם תנאי העבודה של המפקחים,מספר המפקחים
 הדין, ואינו מבטיח שימור עובדים איכותיים.הפרות הוראות 

 7,500-אתרי בנייה ו 16,000, מפעלים 70,000-יותר מאשר אמונים על בלבד מפקחים  70-למינהל הבטיחות כ .6
י האחרון, . כמו כן, כפי שעלה בדו"ח מבקר המדינה מחודש מא)לפי דיווח מינהל הבטיחות( משקים חקלאיים

הובילה לכך שמפקחים נדרשים לבצע גם חקירות. דבר זה גורם לעומס עבודה,  היעדר יחידת חקירות פליליות
ומונע ממפקחים מצד אחד לעמוד בדרישות הפיקוח והבקרה אחר תאונות בנייה או ליקויי בטיחות, ומצד 

 ן סביר.שני לקיים חקירות ואיסוף נתונים באופן יעיל ולפרסם מסקנות תוך זמ

מיליון  4.3-למעלה מעבור  תקנים של מפקחים לאכיפת חוקי המגן 120-בהתאם, למינהל הסדרה ואכיפה יש כ .7
-ל 1, התקן המומלץ למפקחי עבודה הוא OECD-על פי המלצת ארגון העבודה הבינלאומי וה .מועסקים

 ומניעת הפרת זכויות עובדים. . על כן, תקן המפקחים אינו עומד בתקנים שנועדו להבטיח אכיפה יעילה10,000

 תוכנית לאומית להתמודדות עם ריבוי תאונות העבודה בישראל .ב

ה היו בשנת , בענף הבניי2022מצב הבטיחות בישראל לשנת לפי הדו"ח האחרון של קו לעובד שמסכם את  .8
בהשוואה לממוצע האיחוד האירופאי לפי דו"ח מבקר  2אלף מועסקים, יותר מפי  100-הרוגים ל 12.25

בשנים האחרונות במספר תאונות העבודה בענף הבנייה במקביל  יהיהעל. לאור 2022המדינה האחרון ממאי 
 לאומית להתמודדות עם התופעה, המגמה תימשך. בהתחלות הבנייה, בהיעדר תוכנית לעלייה
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אינה היום הרגולציה הקיימת חלק מהבעיה נובעת מכך שהמנגנונים להרתעת מעסיקים אינם יעילים, ו .9
לענפים שעליהם היא חלה. כך למשל, חוק ארגון הפיקוח על העבודה והתקנות הנלוות לו אינן מתאימה 

, או ענף וריבוי מעסיקים באתר העבודה העסקה קבלניתענף הבנייה, אשר נסמך על מבנה מתאימות ל
, כדי להתאים למבני ההעסקה החוק נדרש לעדכן את . לאור זאת,החקלאות, שבנוי באופן מבוזר גיאוגרפית

 , ולהבטיח את יעילות מאמצי האכיפה של זרוע העבודה בתחום.השונים

בהתאם להמלצת דו"ח ועדת אדם  הרשות הלאומית לבטיחות ובריאות תעסוקתית להקים את ישמעבר לכך,  .10
להאריך את הוראת השעה שממתינות זמן רב,  אחריות בעלי תפקידים באתרי בניהלהתקין את תקנות  (,2014)

 התאונות שמדווחות לזרוע העבודה, לא רק התאונות הקטלניות.כלל לפרסם את פרטי ולעוזרי בטיחות, 

בתאונות עבודה ובבטיחות העובדים צריך להיעשות בראייה הוליסטית, ומתוך הבנה שיש לשנות את הטיפול  .11
מבנה התמריצים שקיימים בשוק העבודה, אשר פעמים רבות מתמרצים מעסיקים לעבוד באופן מהיר, גם 

 אם זה על חשבון בטיחותם ושלומם של עובדיהם.

 הנושאהקצאת משאבים לבריאות התעסוקתית לאור הזנחת  .ג

עומד  תחום הבריאות התעסוקתיתהנזק הכלכלי שנגרם למשק כתוצאה מהזנחת על פי הערכות מומחים,  .12
, משבר התחלואה התעסוקתית בישראלכפי שעולה מדו"ח קו לעובד בנושא לשנה. ₪ מיליארד  2-על כלפחות 

"בטיחות בעבודה". העיסוק בדר היום הציבורי, ולא להיטמע תחת נושא זה צריך לקבל את מקומו הראוי בס
 על שולחן זרוע העבודה כבר שנים רבות, ונותר רק לאמצן.מונחות ההמלצות 

 לפעול לטיוב איסוף המידע צריךנמצא באחריות מינהל הבטיחות, הרשם המחלות התעסוקתיות כך למשל,  .13
לאור העובדה שתקנות הגהות לא עודכנו  ,. כמו כןתדירהנתונים באופן ולפרסם את  על מחלות תעסוקתיות

גורמי סיכון )כימיים, ביחס לעבודה עם  מחקריש לקדם חקיקה עדכנית מבוססת משך עשרות שנים, 
, כך שיחייבו בדיקות תקופתיות של העובדים, סוציאליים(-פיזיקליים, ביולוגיים, ארגונומיים או פסיכו

 מידע, אכיפה על מעסיקים והגנה על עובדים.שישמשו בתורם לצורך איסוף 

, (פריפריה גיאוגרפית וכלכליתעל  בדגש)עובדים ל י הבריאות התעסוקתיתשירותלהנגיש את  ישיתרה מזאת,  .14
כדי לשפר את היכולת לקשור בין מחלות מקצוע ובין גורמי סיכון בהתאם לסוג מחקר יישומי  לקדםבד בבד ו

 .מקצוע

את הוראות הגיהות ומסכנים  כלי אכיפה להטלת סנקציות על מעסיקים שמפריםפק מעבר לכך, יש לדאוג לס .15
כך למשל, יש לעדכן את צו הגברת האכיפה על מנת לאפשר הטלת עיצומים כספיים  את שלום העובדים שלהם.

 על קבלנים מפרי הוראות גיהות )כמו למשל תקנות אבק מזיק בעבודה, או תקנות בריאות העובדים ברעש(.

* 

 .סוגיות מני רבות הדורשות התייחסות דחופה מספרכאמור, אלו רק  .16

 ., נבקש להיפגש עמךהמוצעים פתרונותהעל מנת שנוכל להרחיב בעניין, ולהציג בפניך בעיות נוספות לצד  .17
כאמור, מאחר שמדובר  ,אולםוזו רק אחת מהן,  ,בימים אלו סוגיות רבות מונחות על שולחנךברור לנו ש

מיליון מועסקים, נודה לתיאום פגישה  4.3-למשק של למעלה מו לחיי אדם הנוגעים ים ביותרבעניינים דחופ
 בהקדם.

 ,בכבוד רב

 

 

 

 

 

 

 

 עדי מעוז,

 מנכ"לית

 

 עו"ד דיאנה בארון,

 מנהלת מחלקת מדינית ציבורית ומחקר
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 העתק:

 הכלכלה והתעשייה מנכ"ל משרדעו"ד אמנון מרחב, 

 , משרד הכלכלה והתעשייהזרוע העבודה, מנכ"לית גב' תאיר איפרגן

 , זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייהראש מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודהמר מאיר דוד, 

 , זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייהמנהל מינהל בטיחות ומפקח עבודה ראשיאינג' חזי שוורצמן, 
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