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 מקדם החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה במשרד התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

 .בישראל העובדים של בטיחותם נושא את ואוכף

 מקומות אלף 69-ב ופיקוח אכיפה הבטיחות מינהל מפקחי מבצעים, זו מטרה לקדם מנת על

 (.בנייה אתרי אלף 14-ל מעל בהם ( הארץ חביבר עבודה

 את מפרט 2021 שנת שלנים הראשו החודשים שלושתבמהלך  והאכיפה העבודה תאונות דוח

ינואר החודשים בין  התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל שביצע והפיקוח האכיפה פעולות

 המקבילה לתקופה הבהשווא זו בתקופה שאירעו הקטלניות העבודה תאונות נתוני ואת מרץל

 .אשתקד

בכלל  קטלניות עבודה בתאונות ההרוגים במספר ירידה חלהבתקופה זו  ,להלן בהרחבה שיוצג כפי

 ת:וקודמים הלשנ ביחסענפי המשק וזאת 

  2020 בשנת המקבילה בתקופה הרוגים 11 מול אל וזאת 2021 מרץ ינואר בחודשים הרוגים 6

 (.79%ידה של )יר 2019בשנת  29-( ו45% של ירידה)

 7-בהשוואה ל ,2021 מרץ עד ינואר החודשים בין עבודה בתאונות עובדים 4ו נהרגף הבניה נבע

 .(43% של ירידה 2020 (בשנת חודשים באותם שנהרגו עובדים

 

 2021, 2020, 2019 מרץ-תאונות קטלניות לפי ענפים ינואר
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 םענפי לפי בפילוח 1202 בשנת בינואר מרץ בישראל קטלניות עבודה תאונות

 מידע פי ועל התייעצות ולאחר המאפיינים של במינהל מקצועי צוות של מלאה בדיקה לאחר מסווגת תאונה כל)

 ) ישראל ממשטרת שמתקבל

 :הבנייה ענף

בראל א.ב. ' חברת של באתרממרפסת  עובד נפל בה תאונה התרחשה 7.2.21 בתאריך  .1

 ה.התאונ בגין עבודה הפסקת צו הטילו המינהל מפקחי,. בקריית ים 'הנדסה ובנייה בע"מ

יפים ' חברת של עבודות במהלך עובדנפגע  בה תאונה התרחשה 28.2.21 בתאריך  .2

המינהל  מפקחי. רובע ג' אשדוד 23רח עוזיהו  38פרוייקט תמ"א באתר '' פיישמידט בע"מ

בות ליקויי בטיחות שהתגלו ה וצווי בטיחות בעקהתאונ בגין עבודה הפסקת צו הטילו

 במקום.

על הקרקע בהתמוטטות חלק מעגורן נפגע  עובד בה תאונה התרחשה 1.3.21 בתאריך .3

אלמוג ב. ז. בניה והשקעות ' חברת של אור עקיבאב, 'פרוייקט אלמוגים אור ים' באתר

 התאונה בחקירת יחידת פל"ס. .בעקבות התאונה עבודה הפסקת צו הוטל באתר. 'בע"מ

 בעבודות נפגע מארגז משאית שפגע בו עובד בה תאונה התרחשה 10.3.2021 ךבתארי .4

עשוש מאיר ' של חברת 'פרוייקט עבודות עפר ופיתוח איזור תעשייה דרומי )הייטק( אשדוד'

 צו הטילו הבטיחות מינהל של מפקחים. 'ובניו חברה לעבודות מסגרות עפר ופתוח בע"מ

 .העבודות להפסקת

 

 :התעשייה ענף

חרש 'במפעל  מפלטת ברזל שנפלה עליוה נפגע עובד ב תאונה התרחשה 4.1.21 יךבתאר .1

 על הנסיבות בבירור וופתח למקוםו הגיע עבודה י. מפקחבאשדוד 'בע"מ 2000אשדוד 

 על הפעלת מכונת הרמה. בטיחות צו הוטל לתאונה. במקום שהובילו

 

 :שירותים ומסחר ענף

 עבודה ימפקחמבנה קניון בערערה. ב אדםה נפגע ב תאונה התרחשה 21.1.21 בתאריך .1

הפסקת ל צו הוטל לתאונה. במקום שהובילו על הנסיבות בבירור וופתח למקוםו הגיע

 .הנסיבות המדוייקות עדיין נחקרותיצויין ש .עבודה עתידית 
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 :2021 ינואר מרץב הבטיחות מינהל י"ע שננקטו נוספות משלימות פעולות

 .אכיפה ממוקדת ונרחבת 

 הקבלנים לרשם פניה. 

 המשטרה ומחוזות פלס מפלג במסגרת החקירות של מקצועי ליווי. 

 מקומיות רשויות של וליווי בשיתוף ופיקוח אכיפה כלי וגיבוש מצב הערכות ביצוע. 

 רלוונטיים תפקידים לבעלי טיעון זכות מתן על הודעות. 

 נוספים מנהליים / פליליים צעדים נקיטת בחינת. 

 בטיחותיים מאירועים לקחים הפקת תהליכי. 

 המשטרה. ומחוזות ס"פל ליחידת בנוסף וזאת במינהל שפועלת יחידה – החקירות יחידת 

 קבלנים. על משמעותיות סנקציות הטלת לצורך הקבלנים רשם עם שוטף ממשק קיום 

 כספיים. ועיצומים אישום כתבי קידום 

 מקצוע. ומחלות עבודה תאונות של ובירורים חקירות 

 בדיקה, ממוני  טעוני לכלים מוסמכים יים )בודקיםרלוונט וגופים תפקיד בעלי הסמכות

בטיחות,  לפיגומים, עוזרי מקצועיים מעבדה, בונים עבודה, בודקי בטיחות, מנהלי

 .)ועוד למעליות ושירות התקנה על פיצוצים, חברות ממונים

 נפץ. בחומרי שימוש אישור לצורך – ואישורים היתרים הוצאת 

 מניעתי. ככלי ופיתוח מחקר 

 מפעלים ועוד (. עסק רשיון במתן האישור מגורמי אחד מהווה המינהל – עסקים רישוי ( 
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 1202 מרץ עד ינואר בחודשים הבטיחות מינהל של והפיקוח האכיפה עילותפ

 

 אכיפה פעולות מגוון הבטיחות מינהל ביצע 2021 שנת של החודשים הראשונים שלושתב

 (.ועוד מקומיות רשויות, ישראל טרתמש) נוספים גורמים בשיתוף היתר בין, משולבות

 ואתרי בנייה קבלנים של בטיחותי פרופיל, תאונות נתוני של מקדמי ניתוח סמך על בוצעה הפעילות

, עגורנים) באתרים נקודתי ציוד בחינת על בדגש נוהלו רבים מבצעים כן כמו. ועוד עבודה ומנהלי

 (.ועוד הרמה מכונות

ביקורי פיקוח, מהם מעל  5,667-י מפקחי מינהל הבטיחות כבוצעו ע" 2021 מרץ-ינוארתקופה ב

 בענפי התעשייה. 2,331-באתרי הבנייה ו 3,336-ל

צווי בטיחות על ליקויים  1,351 מרץבחודשים ינואר עד  ביקורי הפיקוח בענף הבניה הוטלומסגרת ב

 . 21%עליה של  אשתקד(.בתקופה המקבילה צווים  1,114 -שונים באתרי בניה )בהשוואה ל

 שעות או יותר. 48-והשבתת הפעילות במקום ל יםהורו על סגירת האתר 583מתוכם 

 .צווי בטיחות וצווי שיפור 935בתעשייה הוטלו 

 לא אך מהמינהל הסמכתם קיבלו אשר תפקידים בעלי כנגד 2021 שנת מתחילת פעל המינהל

 .המקצועיות ולדרישות החוק לדרישות בהתאם פעלו

 מסלולים באמצעות העבודה במקומות הבטיחות לקידום המינהל פועל, לעיל האמור לכל בנוסף

 מקומות והשלמת איתור, בבטיחות תפקידים בעלי הסמכת, עסקים רישוי כגון נוספים רבים

 .וכדומה משטרה, חולים בתי נתוני על המבוסס בתהליך באכיפה החייבים

 ממוקדים אכיפה מבצעי

 התבצעו, התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל של פההאכי הגברת מדיניות יישום במסגרת

 האכיפה מבצעי של עיקרם. ממוקדים אכיפה מבצעימספר  2021 שנתב מרץבתקופה ינואר עד 

, המקומיות הרשויות עם ובממשק בשילוב התבצעו המבצעים. הבנייה בענף התבצע הממוקדים

 קריות, בקה אל גרביה, נהריה ועוד.דוגמא למבצעים : ירושלים,  .נוספים אכיפה וגורמי המשטרה

 


