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 למרות שהסיכון ידוע, המדינה ממשיכה לדשדש בכל הנוגע להיערכות למקרי קיצון כמו
 רעידת אדמה  בכנס ביטוח, בטיחות וניהול סיכונים בענף הבנייה שערכה הסוכנות שבבעלותו,

 קורא איציק סימון לחברות הביטוח ליטול יוזמה וללחוץ על מקבלי ההחלטות להשלים את
 המוכנות, כדי שלא יצטרכו לשאת בנטל הנזקים  וגם: איך בירור מעמיק ויסודי גרם

לשינוי תוכנית פרויקט מגדל דוד )והסעיר את עולם הארכיאולוגיה( 
טלטלה  עובר  בארץ  הבנייה  ביטוחי  "תחום 
הביטוח  סוכן  אמר  כך   – האחרונות"  בשנתיים 
בכנס  קבלנים,  לביטוחי  מומחה  סימון,  איציק 
השבוע  שערכה  סיכונים  וניהול  בטיחות  ביטוח, 
בתל  עזריאלי  במרכז  סימון  איציק  סוכנות  )ג'( 

אביב. 
לדברי סימון, היקף התאונות, הנפגעים וההרוגים 
הפוליסות,  של  החסר  התמחור  לצד  הרבים, 
האקססים,  בהיקף  עליות  מחירים,  עליות  יצרו 
עסקים  בקבלת  וקושי  הפוליסות  בתנאי  הרעה 
מורכבים  פרויקטים  בביטוח  דחייה  כדי  עד    -
כמו שימור, תמ"א ותשתיות. ההימנעות מביטוח 
כמו  ומורכבים,  גדולים  בפרויקטים  גם  קיימת 
פרויקטים  ומעלה(,  קומות  )מ-35  קומות  רבי 

בשלבים ועוד.
מהווים  והתשתיות  הבנייה  ביטוחי  כי  ציין  סימון 
קטר  את  להניע  הלאומית  ביכולת  חשוב  נדבך 
שוק  "כשל  וההתחדשות:  הבנייה  תוכניות 
פרויקטים  של  ביצועם  את  בולם  הזה  בתחום 
חשובים ומעורר דאגה, שעה שקבלנים שזוכים 
ביטוחים  להשיג  מתקשים  ציבוריים  במכרזים 
של  ופרויקטים  בכלל,  או  סבירים  בתנאים 
שימור וחיזוק מבנים זוכים לא פעם לכתף קרה. 
הקטנים  לפרטים  לרדת  היכולת  חוסר  לעתים, 
ומשפיע',  יוזם  'חיתום  מגדיר  שאני  מה  ולבצע 
מונע מתן כיסוי ביטוחי גם בפרויקטים לאומיים". 
זאת  לעשות  אפשר  איך  המשקפת  כדוגמה 
דוד  מגדל  פרויקט  את  סימון  ציין  אחרת, 

בירושלים.

הצעות הביטוח נדחו בשל חוסר ודאות
המקרה.  עיקרי  את  סימון  סקר  בהרצאתו 
ירושלים  עיריית  דוד,  מוזיאון מגדל   - המזמינים 
והמדינה - התחייבו בחוזה מול הקבלן לערוך את 
הביטוח. יועצי ביטוח גויסו לטובת עריכת מפרט 
דרישות, בוצע סקר מדוקדק, המסמכים תורגמו 
באמצעות  המשנה  למבטחי  והועברו  לאנגלית 
בפועל,  אבל  בארץ.  הביטוח  חברות  כל  כמעט 

לא נמצא פתרון ביטוחי הולם וכולם נדחו. 
ותיק של סוכנותו,  סימון סיפר כי הקבלן, לקוח 
ולא  ארוכים  חודשים  ערוך  שהיה  לאחר  נואש 
לסוכנות.  ופנה  בעבודה,  להתחיל  היה  יכול 
חומת  של  קריסה  סכנת  היה  המרכזי  הקושי 
מטר  כ-12  של  חפירה  ביצוע  בשל  דוד,  מגדל 
על  להבין  ביקשו  הסוכנות  אנשי  אליה.  בצמוד 
מה מבוססת ההנחה שהפרויקט בטוח לביצוע 

ושהסיכונים סבירים. 
דוד,  מגדל  שחומת  הייתה  המתכננים  טענת 
שנה,  כ-800  לפני  הממלוכים  ידי  על  שנבנתה 
העליון  שחלקה  הורדוס  חומת  על  מבוססת 

החומה  נבנתה  יסודותיה  ועל  ידם  על  נהרס 
הממלוכית. 

סימון מספר כי אנשיו שאלו האם בוצעו חפירות 
הם  הטענה?  את  לאשש  כדי  לחומה  מתחת 
בתוך  המצוי  החומה  המשך  את  לראות  נכנסו 
ארכיאולוגית  חפירה  לראות  ניתן  שם  המוזיאון, 
שבוצעה ורואים היטב את חומת הורדוס ומעליה 

את החומה הממלוכית המבוססת עליה.  
סימון אמר כי היה ברור שדחיית הביטוח על ידי 
ולכן התעקשו  ודאות,  בחוסר  יסודה  המבטחים 
ואכן,  לחומה.  מתחת  גישוש  חפירות  ביצוע  על 
הארכיאולוגיה:  עולם  את  הסעירו  הממצאים 
התברר שהחומה המפוארת הזו יושבת על עפר 

עתיק בלבד.
שינוי  שנדרש  למתכננים  ברור  היה  זה  בשלב 
החומה.  יציבות  את  להבטיח  כדי  ביצוע  שיטת 
לדברי סימון, לאחר שבוצעה חשיבה מחודשת, 
והושג הכיסוי   – הומצאה תוכנית משביעת רצון 
הביטוחי. אמנם עם השתתפויות עצמיות גבוהות 
ובפרמיה גבוהה, אך הפרויקט הלאומי הזה יכול 
לסיומו  מתקרב  הוא  לדרך. היום  לצאת  היה 

המוצלח.
מבקשים  רבים  במקרים  כי  ואמר  סיכם  סימון 
מוגבל,  בתקציב  חלומם  את  להגשים  יזמים 
שתעמוד  תוכנית  להעמיד  נדרשים  המתכננים 
על  שלוקח  ומי  מוגדרת,  תקציבית  במסגרת 
לבצע  שיוצא  הקבלן,  הוא  הסיכון  את  עצמו 
פרויקט מורכב עם תכנון חסכני. וחברת הביטוח 

מתבקשת לגבות את הסיכונים. 
כאן דרוש חיתום מוקפד הכולל הן ירידה לפרטי 

ובדיקת  הנכונות  השאלות  שאילת  התכנון, 
ויכולתו  ניסיונו  על  הקפדה  וכמובן  התשובות, 
או  ומשפיע.  יוזם  חיתום  כאן  נדרש  הקבלן.  של 
מורכבים  פרויקטים  לבטח  הדרך  נסללת  אז 
ואינן  כיום  דוחות  הביטוח  חברות  שמרבית 
באופן  כמעט  רבות  לעתים  לבטח,  מסכימות 

אוטומטי. 

על חברות הביטוח והסוכנים לטפל גם במניעה
ההתחדשות  למגמת  והתייחס  הוסיף  סימון 
קריסת  נוכח  גברה  אף  שחשיבותה  העירונית, 
לצורך  וכן  האחרונה,  בשנה  שאירעו  המבנים 
להיערך ברמה הלאומית לאירועים של רעידות 
אדמה: "התפקיד המסורתי של חברות הביטוח 
פלא  לא  לכן  ביטוח.  למכור  הוא  והסוכנים 
שלאחר רעידות האדמה הקלות שהורגשו כאן 
בציבור  מודעות  לעורר  הביטוח  שוק  התעורר 
כיסוי  הכוללים  רכוש  ביטוחי  רכישת  לחשיבות 
לרעידות אדמה. אך האם בכך מתמצה תפקידו 
הסיכונים  על  - להסתכל  הביטוח  ענף  של 
הצפויים בעיניים פקוחות, למכור ביטוח ולשלם 

תביעות"? תהה סימון. 
חברות   - בענף  הפעילים  לגורמים  קרא  סימון 
השפעה  ולייצר  עמדה  לגבש  וסוכנים,  הביטוח 
ומעורבות גם במניעה של מקרי ביטוח: "חברות 
ההשפעה  במוקדי  להימצא  צריכות  הביטוח 
הן  בסוף  כי  ההחלטות,  מקבלי  על  וללחוץ 
שעלולים  הרבים  הנזקים  בנטל  תישאנה 
מדינת  של  המוכנות  היעדר  רקע  על  להיגרם, 

ישראל לאירועי רעידות אדמה".

על חברות הביטוח להניע את 
המדינה להיערך לרעידות אדמה

חיתום יוזם ומשפיע

איציק סימון, בכנס
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 למרות ששוק הבנייה בארץ נמצא בתנופה, הפרמיות לביטוח וההשתתפות העצמית גבוהות, הכיסויים 
מופחתים וסוכנים מתקשים להשיג כיסוי בתנאים סבירים  יו"ר חברת הקבלנים האמריקאית ביל מקינטייר 

מסביר אילו צעדים נקט הארגון כדי לשפר את רמת הבטיחות ולהחזיר את המבטחים את האמון בענף

שוק הבנייה הישראלי נמצא בתנופה, אך 
קשה.  המצב  ביטוחיים  כיסויים  מבחינת 
מופחתים,  הכיסויים  זינקו,  הפרמיות 
ההשתתפויות העצמיות גדלות, מבטחים 
מתקשים  הסוכנים  מהשוק,  יוצאים 
ונאלצים  סבירים,  בתנאים  כיסוי  למצוא 
מה   – חברות  של  רב  למספר  לפנות 
המוסד  הביטוח.  עלויות  את  שמגדיל 
לביטוח לאומי מגיש תביעות שיבוב נגד 
ששולמו  עבודה  תביעות  על  קבלנים 
לשפר  צורך  יש  הנזקים.  את  ומגדיל 
ולהקטין את מספר  את רמת הבטיחות 

הנפגעים. 
ביל  שתיאר  המצב  תמונת  זו 
יו"ר חברת ביטוח הקבלנים  מקינטייר, 
אורח  שהיה   ,ACIG האמריקאית 
סוכנות הביטוח  שערכה  בכנס  הכבוד 

איציק סימון. 
שהוקמה  ביטוח  חברת  הינה   ACIG
על ידי איגוד הקבלנים בארה"ב, ועיקר 
הקבלנים  את  לבטח  הוא  פעילותה 
הציג  בכנס,  בנאומו  באיגוד.  החברים 
הצליחה  בהם  הדרכים  את  מקינטייר 
ACIG לשפר את רמת הבטיחות בקרב 

המבוטחים שלה ב-75%)!(. 
שוק  את  כיום  שמאפיין  המצב  לדבריו, 
הקבלנים והבנייה הישראלי אפיין גם את 
הענף בארה"ב. המצב, הוא אומר, פוגע 

לא רק בקבלנים, אלא עשוי לגרום לפגיעה כוללת 
במשק. "הגענו למסקנה", אמר מקינטייר, "שהדרך 
הטובה ביותר הייתה לצמצם את מספר הפגיעות 

ולשפר את הבטיחות". 
:ACIG להלן מספר צעדים שנקטנה

הבטיחות  תרבות  את  להבין  יש   – תרבות   .1
ואיכות העבודה המאפיינת את הארגון. הקפדה 
 – בתפוקה  פוגעות  לא  ואיכות  בטיחות  על 
ההנהלה  וצוות  שהמנכ"ל  לוודא  יש  ההיפך. 

הבכירה רתומים למטרות הבטיחות. 
צריך  הקבלני  הצוות   – פיננסיות  השלכות   .2
תאונות,  של  הכספיות  ההשלכות  מהן  ללמוד 
רק.  לא  אבל  הפרמיה,  על  משפיעות  ושהן 
בתוך  משוקללת  להיות  צריכה  הבטיחות  רמת 
כתגמולי  שמקבלים  סכום  כל  על  הבונוסים. 
עקיפות  הוצאות  של  כפול  סכום  יש  ביטוח, 

שהקבלן נאלץ לקחת על עצמו.  

3. מידע אמין -  חייבים להבין מה גורם לתאונות, 
התהליך  אותן.  למנוע  כדי  לעשות  ניתן  ומה 
מאפשר לקבלן לשתף את חברי הצוות ולהטיל 
גם עליהם אחריות. זה גם עוזר לחברות ביטוח 
להשוות בין קבלנים ולייצר בוחן ביצועים שעוזר 

להן לקבל החלטות. 
4. הבחנה בין תאונות קשות וקטלניות לתאונות 
להקטין  הצלחנו   2010 עד   – קשים  נזקים  ללא 
את שיעור ההפסדים, אבל לא הצלחנו להפחית 
בקרב  וההרוגים  הקשים  הנפגעים  מספר  את 
גיבשנו  גישה.  לשנות  שצריך  הבנו  העובדים. 
חיים".  מצילות  ההתחייבויות   12" רשימת  את 
שעמידה  למסקנה  הגענו  לאחור,  בבחינה 
 95% מונעת  הייתה  האלה  ההתחייבויות  ב-12 

מהפגיעות הקשות או המוות. 
הקלים  הרכב  כלי  שדווקא  גילינו   – רכב  ציי   .5
הקשות  לבעיות  גורמים  למשאיות(  )בניגוד 

טכנולוגיים  כלים  אימצנו  ביותר. 
להקטין את התאונות בתחום הזה. 

שנות  בראשית   – ובטיחות  איכות   .6
שנבעו  רבות  תביעות  הוגשו  ה-2000 
גילינו  בתיעוד.  וחוסר  הבנייה  מאיכות 
אירעו  הקשות  מהתאונות  שחלק 
במקרים של תיקון עבודה לקויה, שלא 
מספיק  שמנו  שלא  הבנו  כראוי.  תוכנן 
ופעלנו  העבודה,  איכות  על  דגש 
שאותם  גילינו  הפער.  את  להשלים 
כלים לשיפור הבטיחות עזרו לנו לשפר 

את איכות העבודה. 
יש  הללו  העקרונות  כל  את   – אימון   .7
יש מאות דרכים למות באתר  לתרגל. 
כללי  להטמיע  ננסה  אם  עבודה. 
בטיחות על ידי רשימת מטלות וחוקים, 
את  נשכח  לסוף  שנגיע  שעד  כנראה 
מה שלמדנו בהתחלה. יותר טוב לפתח 

מודעות לסיטואציה.
רבות  טכנולוגיות  יש   – טכנולוגיה   .8
הבטיחות.  רמת  את  לשפר  שיכולות 
האתגר הוא להחליט איזה כלי מתאים 

לאיזה קבלן. 
העבודה  נפגע,  כשעובד   – תביעות   .9
בהגשת  מסתיימת  לא  המעסיק  של 
לוודא  לעקוב,  להמשיך  יש  התביעה. 
שהעובד ומשפחתו מטופלים ולהכשיר 

את חזרתו לעבודה. 
10. מחנה אימונים – אחת האפשרויות ליישם את 
למהלך  לצאת  היא  חלקם,  או  הללו,  העקרונות 
כל  עם  יחד  עבודה.  תוכנית  לפתח  היא  שמהותו 
קבלן שמצטרף ל-ACIG, או כל שינוי מהותי אחר, 

אנחנו מבצעים מחנה מסוג זה.  
הקבלנים  שרוב  ייתכן  כי  ואמר  סיכם  מקינטייר 
כל  את  אפילו  או  חלק,  מיישמים  הישראלים 
העקרונות האלה בצורה טובה. לדבריו, הוא ניסה 
ובכך  בארה"ב,  הקבלנים  אצל  עבד  מה  להראות 
לתת לקבלנים ולחתמים בישראל מבט חדש על 
שיטות העבודה ועל הפרספקטיבה שלהם. כאורח 
האיכות  ובעיות  הבטיחות  רמת  השוק,   – מבחוץ 
ינסו  בדבר  הנוגעים  שכל  כדי  מהותיות  מספיק 
הפחות  לכל  המצב.  את  לשפר  מנת  על  לפעול 
קבלנים,  ארגוני  בכך  מעורבים  להיות  צריכים   –
כולם  מניות.  ובעלי  הממשלה  חתמים,  סוכנים, 

יכולים להרוויח משיפור הבטיחות.

לאורך השנים שיפרנו את 
רמת הבטיחות ב-75% והקטנו 

משמעותית את הנזקים 
לרכוש – אבל זו עבודה קשה

ביל מקינטייר

:)ACIG( ביל מקינטייר, יו”ר חברת ביטוח הקבלנים האמריקאית
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מהנדס  רביבי,  מתי  )במיל'(  אל"מ 
הבניה  בענף  הבטיחות  מטה 
מאדריכלי  אחד  הוא  בישראל, 
בענף  הבטיחות  כוכבי  תוכנית 
רפורמה  לדבריו,  המהווה,  הבניה, 
לפי  הקבלנים.  התאחדות  של 
התוכנית, חברות העוברות הכשרות 
כוכבים  יצברו  לבטיחות  מיוחדות 
יתרון  )עד חמישה(, מה שיעניק להן 
מעבר  ממשלתיים.  מכרז  בתהליכי 
חיזוק  מהווה  הכוכבים  צבירת  לכך, 
להגברת  מנוע  לקבלנים,  חיובי 
זהו  למצוינות.  וחתירה  הבטיחות 
לפעולות  ביחס  משמעותי  הבדל 
בבטיחות  לטיפול  כה  עד  שננקטו 
הרתעה  אכיפה,   - בניה  באתרי 
וענישה - שאמנם קלות יותר לביצוע 

אבל תרומתם לשינוי אינה גדולה. 
נמצא,  הבטיחות  להגברת  המפתח 
בין  הפעולה  בשיתוף  רביבי,  לפי 
חברות הבניה לחברות הביטוח ובמה 
שהוא הגדיר – מעבר מניהול בטיחות 
לניהול מדדים. כיום, כשחברת ביטוח 
בפניה  שעומד  הסיכון  את  מעריכה 
בביטוח פרויקט בניה, היא נעזרת בשני 
של  הבטיחותי  העבר  עיקריים:  כלים 
החברה, ודוח של סוקר שיוצא לשטח. 
אבל  המצב  את  מעריכה  זו  גישה 
מקדמת  ואינה  עליו  משפיעה  אינה 
התודעה  ואת  בשטח  הבטיחות  את 

לבטיחות. 
להעריך  רביבי,  לדברי  הנכונה,  הדרך 
סיכון הוא באמצעות מדדים  מנבאים 
במקום   Leading Indicators((

 Lagging( תוצאתיים  במדדים 
רק  לא  אלה  מדדים   .)Indicators
ואת  הגרימה  פוטנציאל  את  בודקים 
גם  אלא  בטיחות  לאירוע  הסיכון 
משפיעים ומקדמים בפועל את המצב 
מציג  תוצאתי  שמדד  בעוד  בשטח. 
שיעור  )למשל,  והסתברות  תוצאות 
עובדים(,  אלף  ל-100  עבודה  תאונות 
בין  הקשר  את  בוחן  מנבא  מדד 

התנהגות עובדים לסיכוי לתאונה. 
היא  פה  הדרמה  רביבי,  לדברי 
כיוון  בבטיחות,  המשמעותי  השיפור 
תוצאה  לא  הוא  כאן  שנמדד  שמה 
אליה  והתגובה  בשטח,  העבודה  אלא 
מנהלי  יקבלו  יום  בכל  כי  מיידית, 
כך  מפורט.  בטיחות  דוח  העבודה 
הבודק  לכלי  רק  לא  המדידה  הופכת 

את הבטיחות, אלא לכלי משפיע. 
סוכנות איציק סימון פועלת מול חברות 
עם  פעולה  שיתוף  ליצירת  הביטוח 

תוכנית כוכבי הבטיחות.

אורי  עו"ד  אמר  דבריו  בראשית 
מה  לבחון  מנת  על  כי  אורלנד 
מה  לדעת  חשוב  ראשית  יהיה, 
ביטוח  תולדות  את  וסקר  היה, 
ביטוח  לדבריו,  בארץ.  הבנייה 
בשוק  הפציע  קבלניות  עבודות 
שנות  בשלהי  הישראלי  הביטוח 
ובמונחי  שעברה  במאה  ה-60 
עדיין  נחשב  הוא  הביטוח  ענף 
ביטוח  פוליסות  בפועל,  חדש. 
לא  בשוק  נחתו  מתוחכמות 
הישראלי  הביטוח  שוק  מתוחכם. 
הפוליסה  את  עיכל  לא  עדיין 
)בעבר  קבלניות  עבודות  לביטוח 
ואת  קבלנים(  הסיכונים  כל   –
כך,  בה.  הביטוחי  הכיסוי  היקף 
שלישי,  צד  פוליסות  שערך  שוק 
אש,  נזקי  לאחריות  חריג  בהן 
צד  פוליסת  עם  להתמודד  נאלץ 
קיים  לא  אף  בה  רחבה  שלישי 
של  המקצועית  לאחריותו  חריג 

המבוטח.
בתחום  הבהירות  לאי  כדוגמה 
גם  הנובעת  העבודות,  ביטוחי 
הביטוח  חוזה  בחוק  בהירות  מאי 
ההגדרות,  נטול  תשמ"א-1981 
הציג אורלנד את פסק הדין נווה גן. 
בפסק דין זה נדחתה תביעה הן על 
ידי בית המשפט המחוזי והן על ידי 
בית המשפט העליון – אבל מסיבות 
במבנים  ראה  המחוזי  שונות: 
שהוקמו שלא במקומם והיה צורך 
לא  אך  פיזי  נזק  אותם  להרוס 
תאונתי, ובית המשפט העליון פסק 

כי הנזק הוא תאונתי אך לא פיזי.
גם  השנים  במהלך  כי  ציין  אורלנד 
צומצמו רכיבים שבפוליסה. כך נכלל 
שבפועל  בחום,  עבודות  נוהל  בה 
קשה ליישמו, נכלל חריג לאחריותם 
ומתכננים  יועצים  של  המקצועית 

וחריג לנזקים מעליית מי תהום.
שהביאו  בעובדים,  גופניות  פגיעות 
מעבידיהם,  נגד  שלהם  לתביעות 
מאחרים  שלהם  לתביעות 
במעורבים בבנייה ולתביעות שיבוב 
על ידי המוסד לביטוח לאומי, גרמו 
בענף  כבדים  הפסדים  למבטחים 
הבנייה  התפתחות  זה.  ביטוח 
אורלנד,  לדברי  הצריכה,  לגובה 
במבטחי  הסתייעות  ויותר  יותר 
משנה בחו"ל, דבר שהביא לעלייה 
היקף  וצמצום  הביטוח  בפרמיות 

הכיסוי הביטוחי.

תוכנית כוכבי הבטיחות: 
שימוש במדדים 

מנבאים יקטין את כמות 
התאונות – והתביעות

לאן מועדות פניו 
של שוק ביטוחי 

הבנייה הישראלי?

מתי רביביעו"ד אורי אורלנד בכנס

הסיכון  את  להעריך  יכולות  ביטוח  חברות 
ידי  על  בניה  של  בפרויקטים  עבודה  לתאונות 
פיתחו  אותו  בטיחות,  אקלים  למודל  היצמדות 
ופרופ'  קימה  עובד  הבטיחות  ויועץ  המהנדס 
יגאל שוחט מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. המודל 
הוצג בכנס ביטוח, בטיחות וניהול סיכונים בענף 

הבניה שערכה סוכנות איציק סימון.
בחברות  הסיכון  את  לכמת  מאפשר  המודל 
זאת  באמצעות  ולקבוע  ובינוניות  קטנות  בנייה 
לדרגת  מותאמות  ביטוח  לפרמיות  קריטריונים 
הסיכון של החברה. המודל יכול לשמש חברות 
ביטוח ככלי לעידוד בטיחות ולהקטנת הסיכון הן 
של החברות הקבלניות והן של חברות הביטוח. 
לחזיון  הפכו  בניה  באתרי  עבודה  תאונות 
נפוץ בישראל. הנוהג המקובל הוא שחברות 
בניה מונעות פעילויות בטיחות מסוימות כדי 
למנוע עיכובים בפרויקטים, דבר שאינו מועיל 
וכתוצאה  לתאונות  לגרום  ועלול  לבטיחות 

מכך לגרור עלויות נוספות.
היא  בארגון  בטיחות  אקלים 
לפיה  יחסית,  חדשה  גישה 
גישה  נוקטת  ארגון  הנהלת 
בטיחות  תרבות  לקידום  יזומה 
משאבים,  לכך  מקצה  ארגונית, 
מעודדת את העובדים לדווח על 
אירועי בטיחות, ומתגמלת אותם 
תהליכים  והטמעת  ייזום  על 
אקלים  הבטיחות.  לשיפור 
ארגונים  מעודד  הבטיחות 
בתהליכים  ליקויים  על  לדווח 
לכשלים  לגרום  שעלולים 

ביטחונם האישי  ומבטיח את  עבודה,  ולתאונות 
של המדווחים על ליקויים כאלו. 

לפי המחקר של קימה ושוחט, בו נבחן המודל 
בניה  שפרויקט  ככל  הבטיחות,  לאקלים 
יותר.  גבוה  בו  הבטיחות  אקלים  כך  יותר  גדול 

בניה  שחברת  ככל  ובהתאמה, 
משקיעה  היא  כך  יותר  קטנה 
אקלים  לכן,  בבטיחות.  פחות 
הבטיחות בחברות בניה קטנות 
ובינוניות הוא לכל היותר ברמה 

בינונית. 
ובינוניות  קטנות  בניה  חברות 
אובייקטיבים  בתנאים  פועלות 
המקשים על היערכות לפעולה 
פרויקטים  ריבוי  וביניהם  מונעת 
באתרי  במנהלים  חוסר  קטנים, 
חוסר  תקציב,  אילוצי  הבניה, 
בטיחות,  לאקלים  מודעות 
מסגרת ארגונית בלתי מספקת, ועובדים ממגוון 
כי  הראו  קודמים  מחקרים  ושפות.  תרבויות 
חברות אלו מהוות את החלק העיקרי של ענף 
דווקא  מתרחשות  התאונות  ומרבית   - הבניה 

בקרב חברות אלו. 

עובד קימה

הקשר בין היקף הפרויקט הקבלני לאקלים הבטיחות בו
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 בכנס המקצועי ביטוח, בטיחות וניהול סיכונים בענף הבנייה שערכה סוכנות איציק סימון הדגישו 
המשתתפים, אנשי מקצוע בתחום הבנייה, כי על חברות הביטוח להיות מעורבות ופעילות בשמירה על 

בטיחות העובדים בענף  בין ההצעות לשיפור: תמריץ בדמות פוליסה זולה לקבלנים ששומרים על הבטיחות
שורה ארוכה של אנשי מקצוע בתחום הביטוח 
ביטוח,  המקצועי  בכנס  השתתפו  והבנייה 
שערכה  הבנייה  בענף  סיכונים  וניהול  בטיחות 
דברי  לאחר  סימון.  איציק  הביטוח  סוכנות 
המרכזית  וההרצאה  סימון,  איציק  של  פתיחה 
של הדובר המרכזי - יו"ר חברת ביטוח הקבלנים 
האמריקאית )ACIG( ביל מקינטייר )ראו כתבות 
 TED הרצאות  סבב  נערך   ,)2-3 בעמודים 

בהשתתפות הדוברים הבכירים.  
בישראל,  הופמן  הבנייה  מחברת  שארפ,  נתן 
הנדרש  המנטלי  החוסן  חשיבות  את  הדגיש 
ולעתים  קשה  בו  שהעבודה  הבנייה  בענף 
מצד  עמד  שארפ  קשה.  אוויר  במזג  מתבצעת 
אחד על החשיבות להעלות בפני העובדים את 
על  שני  ומצד  מהם,  ולשמוע  הבטיחות  נושא 
מגיעים  העובדים  בו  בענף  בתקשורת  הקושי 

ממגוון מדינות ודוברים מספר שפות. 
ומפקח  בטיחות  מינהל  מנהל  שוורצמן,  חזי 
את  הציג  הכלכלה,  במשרד  ראשי  עבודה 
זרוע  של  הבטיחות  מינהל  בפעילות  הרפורמה 
העבודה. "המסר שלנו לקבלנים הוא שהמדינה 
ערך  מכך  וכתוצאה  משמעותית  ידה  הקשתה 
הבטיחות עלה", אמר. לדבריו, המדינה, בעזרת 
בנייה  באתרי  ביקורות  עורכת  המפקחים, 
הבעיה:  מפקחים.  לביקורי  מחכים  וקבלנים 
15 אלף אתרי בנייה ולמדינה  יש כיום  בישראל 
בשנתיים  כי  ציין  שוורצמן  מפקחים.   60 רק 
בנייה,  אתרי   5,000 המדינה  סגרה  האחרונות 
אדיר.  כלכלי  נזק  היא  הראשית  ושהמשמעות 
מעובדיה  ששניים  קבלנית  חברה  נתן  כדוגמה 
קצר,  זמן  בהפרש  עבודה  בתאונות  נהרגו 

ורישיונה נשלל לשנתיים. 
הציג את הרפורמה בתחום הבטיחות  שוורצמן 
על  אחראי  יהיה  היזם  גם  לפיה  הבנייה,  בענף 
עניינו  עוד  אינה  הבטיחות  כלומר,  הבטיחות. 
הבנייה,  שבאתר  המשנה  קבלן  של  הבלעדי 
הפרויקט,  ליזמי  עד  למעלה,  מגיעה  אלא 
בשלום.  הביתה  יחזור  שהעובד  לדאוג  ועליהם 
טוב  מתבצעת  העבודה  נשמרת,  "כשהבטיחות 

יותר, באיכות גבוהה יותר", סיכם.
ח"כ  והמסחר,  הכלכלה  שרת  סגן  הציע  בכנס 

גם  אלא  באכיפה  להסתפק  לא  גולן,  יאיר 
להעניק תמריץ להעלאת רמת הבטיחות בענף 
הבנייה: קבלן שמעלה את רף הבטיחות ושומר 

על בטיחות עובדיו, יקבל ביטוח זול יותר. 
התקנים  מכון   – הבניין  אגף  מנהל  ברוש,  בני  ד"ר 
העיקריים  האיומים  שלושת  את  הגדיר  הישראלי, 
וטרור,  על מבנים בארץ: רעידות אדמה, מלחמה 
וחידוש  עירונית  התחדשות  לדבריו,  טבעי.  ובלאי 
מבנים הם צו השעה ועל המדינה לקדמם. לדבריו, 
כיוון  בכך,  משמעותי  תפקיד  יש  הביטוח  לחברות 
שמבנה ללא מרחב מוגן הוא מסוכן. דגש זה, הוא 
וגם  השוק,  במחיר  ביטוי  לידי  לבוא  צריך  הסביר, 
גם  ואולי  עצמו,  המבנה  ביטוח   – הביטוח  במחיר 

ביטוח החיים של האנשים שנמצאים בו. 
את  הציג  אביב,  תל  קבלני  ארגון  יו"ר  כתב,  יהודה 
"הכל   - תרבותית  תפיסה  כתלוי  הבטיחות  נושא 
נכנסו  הזכיר,  הוא  בעבר,  אמר.  בחינוך",  מתחיל 
שוטרים לבתי ספר ולימדו זהירות בדרכים, וכעת 
עולה הצורך בחינוך לבטיחות. כתב הזכיר אמירה 
שנאמרה בעבר על תאונות הדרכים, ושרלבנטית 
נגרמות.  אלא  קורות  אינן  תאונות   – הבנייה  לענף 

בחינוך  ישקיעו  הביטוח  שחברות  הציע  בדבריו, 
לבטיחות ופיתוח הדרכות בטיחות לעובדים. 

הזווית הטכנולוגית
חלקו האחרון של הכנס הוקדש לפן הטכנולוגי 

ולאפשרויות שלו לתרום לבטיחות בעבודה. 
הציג   Beti ומנכ"ל  מייסד  סלבין,  עומר  עו"ד 
את  לנהל  לקבלן  המאפשרת  המערכת  את 
התראות  באמצעות  הבנייה  באתר  הבטיחות 

חכמות וטכנולוגיות מתקדמות. 
ראייה  טכנולוגיית  באמצעות  הבטיחות  הגברת 
רם-און,  צח  של  הרצאתו  נושא  היה  ממוחשבת 
לבוא  יכולות  אלו  טכנולוגיות   .Intsite מנכ"ל 
בהן  כבדות,  במכונות  שימוש  בעת  ביטוי  לידי 
יכול לראות את כל השטח. צילום  המפעיל לא 
השטח מזוויות שונות ומדידת המצב הזוויתי של 
להתהפכות,  סכנה  בעת  להתריע  יכולים  הכלי 
בנוסף  מהם.  מרחק  ולמדוד  אנשים  לזהות  וכן 
את  לשפר  יכולות  אלו  טכנולוגיות  לבטיחות, 

היעילות באתר הבנייה בכ-16%. 

לחברות הביטוח תפקיד 
משמעותי בשמירה על 
הבטיחות בענף הבנייה

ח"כ יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה

ד"ר בני ברוש

עומר סלבין

יהודה כתב

צח רם און

נתן שארפחזי שוורצמן


