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אמון  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה במשרד התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

לבטיחות העובדים בישראל על פי תקנות ופקודת של חובות המעסיקים  על הפיקוח והאכיפה

 הבטיחות.

 מקומות אלף 65-ב ופיקוח אכיפה הבטיחות מינהל מפקחי מבצעים, זו מטרה לקדם מנת על

 (.בנייה אתרי אלף 12-ל מעל בהם (הארץ ברחבי עבודה

 הבטיחות מינהל שביצע והפיקוח האכיפה פעולות את מפרט 2020 שנתל פעילות המינהל דוח

 לשנה בהשוואה בשנה זו שאירעו הקטלניות העבודה תאונות נתוני ואת התעסוקתית והבריאות

 .אשתקד

 בשיתוף גורמים היתר משולבות, בין אכיפה פעולות מגוון הבטיחות מינהל ביצע 2020 שנתב

 ועוד(. מקומיות ישראל, רשויות נוספים )משטרת

 םידעישל מ בטיחותי תאונות, פרופיל נתוני של מקדמי ניתוח סמך עלבין היתר  בוצעה הפעילות

 שונים בענף הבניה, התעשייה והחקלאות.

באתרים )עגורנים,  נקודתי ציודה ופיקוח על כלים ובחינ על בדגש נוהלו רבים מבצעים כן כמו

 ועוד(. הרמה מכונות
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 2019-2020ביקורי פיקוח בענפי הבניה והתעשייה בשנים 

 

 

 

 .המשק  ענפי בכלל הפיקוח ביקורי במספר 29%  של גידול לח 2020 בשנת

 .ביקורי פיקוח במספר 47% שלגידול  חלכאשר בענף הבנייה 

 ביקורי פיקוח (. 12,250-ל 8,331-) מ 

 

 : בהפעלת כלי האכיפה שבידי מינהל הבטיחותמשמעותית כמו כן חלה עלייה 

 

 .121% של  גידול – 5,532-ל 2,501-מ - צווי בטיחות בענפי הבניה .א

 

 .33%של  גידול– 3,500-ל 2,641-מ - צווי בטיחות וצווי שיפור בתעשייה .ב
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   2020 - 2019הטלת צווים בענפי הבניה והתעשייה בשנים 

 

 

 

 צווי בטיחות של סגירת אתרי בניה בגין ליקויי בטיחות מסכני חיים

 

 

באה לידי ביטוי בסגירת  פיקוח של מינהל הבטיחותהאכיפה והישום מדיניות פועל יוצא של י

  בגין ליקויי בטיחות חמורים שסיכנו חיי עובדים. אתרי בניה

בעצם  .כני חיי אדםסשבהם נתגלו ליקויי בטיחות מ אתרים 2,977נסגרו  2020במהלך שנת 

הושגה הרתעה רבה היות ואף אתר לא נפתח מחדש ללא טיפול יסודי אתרים אלו  גירתס

  ומוחלט בליקויי הבנייה שהתגלו ע"י מפקחי המינהל.
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 :העיקריים ולהלן נוספים רבים במישורים הבטיחות מינהל פעל, הפיקוח לפעולות בנוסף, כן כמו

 ציבור בעלי התפקיד בתחומי  לשיפור השירות עבור -ונים לרשות הציבורשירותים מקו

 על פעולות ומינוייםלדיווח שירותים מקוונים  12הבטיחות פעל המינהל לפיתוחם של 

דיווח על תאונת עבודה, דיווח על פעולות בניה ומינוי  ,ישירות מול מינהל הבטיחות, כגון

 מנהל עבודה, דיווח על ביצוע ימי השתלמות. 

 הבטיחות  במינהל שפועלת דת חקירותיחי  - ידום נושא כתבי אישוםות וקהחקיר יחידת 

 אחראית על חקר אירועי בטיחותה היחיד המשטרה. ומחוזות ס"פל ליחידת בנוסף וזאת

 וקידום כתבי אישום למפרים סדרתיים.  בעיקר בתחום הבנייה

נמצא בעיצומו בימים אלו.  בקורסים  וקורס נוסףחוקרים הושלם קורס מספר חודשים פני ל

אלו הוכשרו עשרות מפקחים של המינהל לעיסוק בתחום זה. כמו כן קודם ממשק הדוק עם 

 הפרקליטות ורשויות נוספות בנושא זה.

 אמנת ניהול ושיתוף פעולה עם היחידה הארצית לחקירות כלכליות במשטרת  נחתמה

 .המשטרה ומחוזות פלס מפלג במסגרת החקירות של מקצועי ליווישעניינה ישראל 

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

בוצעו מספר ועדות שימוע בזום ) עקב מצב הקורונה (. ממשק זה של המינהל עם הרשם 

 הניב סנקציות משמעותיות על קבלנים ) מידע בהמשך הדו"ח (.

 מדובר כוונות עיצום 650-פורסמו כ 2020עד כה בשנת  – כספייםנושא עיצומים  קידום .

תהליכי ו תהליכי עבודה לייעול בוצעכמו כן .  2019 לשנתבהשוואה משמעותי בגידול 

יחות מינה הבטינהל מ העבודה תוך ממשק מיטבי עם המרכז לגביית קנסות וועדות הערר.

בעלי תפקידים בכל מחוזות המינהל לקידום נושא עיצומים כספיים ומנהל תחום עיצומים 

 ארצי.

 פיקוח  ייעד וצבוה .ס רחב היקף לעשרות מפקחים במינהלבוצע קור – תחום הגהות

 בקרב כלל מפעלי השיש בישראל.נוסף בתחום הגהות במפעלים ובכלל. בוצע מבצע ארצי 

צווי שיפור לאותם מפעלים. הכוונה לבצע מבצעי גהות נוספים  נמצאו ליקויים רבים והוצאו 

 בשילוב עם המעבדה הארצית של המינהל. 

 בדיקה,  טעוני לכלים מוסמכים בודקיםהוסמכו  -  רלוונטיים וגופים תפקיד בעלי מכותהס

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

 .ועוד למעליות ושירות התקנה על פיצוצים, חברות ממונים

  אכיפת תקנות פיקוח עקב ריבוי אירועי בטיחות הוקצו מפקחים ייעודיים לנושא   -מחצבות

 במחצבות.הבטיחות 
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 במסגרת זו ניתנו  עסק. ןרישיו במתן האישור מגורמי אחד מהווה המינהל – עסקים רישוי

עשרות היתרים למפעלים. חלק נוסף לא קיבל היתר רישוי בשל ליקויים בטיחותיים שנמצאו 

 בתחומם.

  תקנות אחריות בעלי קודם נושא  – קידום נושאי חקיקה באופן חסר תקדיםהמשך

תקנות פורסמה ריה של וכן  תקנות הדברהפורסמה ריה של תפקידים באתרי בנייה, 

 ועוד. תקנות עגורניםבקרוב יפורסם ריה של  .עגורנאים

וועדת העבודה , כולל יםיהבטיחות פעל ביתר שאת מול הגורמים הרלוונטמינהל  כןכמו 

תקנות ועדת המומחים לאישור קידום מענה לנושא  בכנסת וזאת על מנת לתת חהוהרו

 מוכמו כן קוד ממכון התקנים.עד כה בהעדר מענה זאת ן האירופאי. פיגומים על פי התק

 תקנות זיקוקין, תקנות מוסדות הכשרה ועוד. ינושא

  הודעות  10,836וציוד,  מתקנים של בטיחות תסקיריאלף  25נקלטו ונבחנו מעל  -היתרים

 ואחסנה מ"גפ צוברי היתרים )כדוגמת, התקנת 1,394של ניפוק על פעולות בנייה, 

 .עבודה מקומות של עסק לרישיון בקשות 3,234-נפץ( ו בחומרי נפט, שימוש של בטוחה

 

  דיווחים על  874-אירועים שדווחו כתאונות ו 8,500-קליטתם של מעל ל -מסדי נתונים

דוחות ניטור של גורמים  2,900-סקרים מכינים ו 1,650מחלות תעסוקתיות, טופלו 

 מזיקים.

 

  טופלו  ועדות בטיחות במקומות העבודה, 970נבחנה פעילותן של  -פניות ציבור וועדות

 פניות ציבור. 2,506

 

   יים של ממונים על בטיחות בענפי הבינוי מינו 1,292אושרו  -אישור בעלי תפקידים

שירותים רפואיים מוסמכים לביצוע בדיקות של מרפאות  23קודם אישור של  .והתעשייה

בודקים מוסמכים לבדיקות בגורמים כימיים  20-, קודמה הסמכה של כרפואיות תעסוקתיות

 ורעש ועוד בעלי תפקיד בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 
 

  נפתח דסק במינהל הבטיחות לקבלת דיווחים מקו החיים של המוס"ל. כמו כן הקו  –קו חם

 החם מקבל פניות ישירות גם מהציבור ) פניות טלפוניות, אינטרנט ועוד (.
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 ממוקדים אכיפה מבצעי

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

. רבים במיקוד על ליקויי בטיחות שמסכנים חיי עובדים אכיפה מבצעי 2020 בתקופה בשנת

 בשילוב התבצעו בענף הבנייה. המבצעים התבצע הממוקדים האכיפה מבצעי של עיקרם

 .נוספים אכיפה וגורמי המקומיות, המשטרה הרשויות עם ובממשק

 :דוגמאות מספר להלן

 אתרי 28-ב פיקוח פעולות . בוצעואשדוד בעיר בנייה באתרי מבצע נערך 6.1.20-ב  .1

 אתרים 8-ב .בטיחות צווי הוטלו בגינן אשר ליקויים התגלו בניה אתרי 25-ב .בנייה

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו

 23-ב פיקוח פעולות בוצעו .אשקלון בעיר בנייה באתרי מבצע נערך 17.1.20בתאריך  .2

 אתרים 8-ב .בטיחות צווי הוטלו בגינן אשר ליקויים התגלו בניה אתרי 10-ב .בנייה אתרי

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו

 אתרי 19-ב פיקוח פעולות בוצעו .מודיעין בעיר בנייה באתרי מבצע נערך 4.2.20-ב .3

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו אתרים 12-ב .בנייה

 35-ב פיקוח פעולות בוצעו. אביב תל בעיר בנייה באתרי מבצע נערך 10.2.20בתאריך  .4

 אתרים 8-ב .בטיחות צווי הוטלו בגינן אשר ליקויים התגלו בניה אתרי 18-ב .בנייה אתרי

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו

 ופיקוח אכיפה פעולות בוצעו .חדרה בעיר בנייה באתרי מבצע נערך 19.2.20בתאריך  .5

 10-ב .בטיחות צווי הוטלו בגינן אשר ליקויים התגלו בניה אתרי 4-ב .בנייה אתרי 25-ב

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו אתרים

-ב ופיקוח אכיפה פעולות בוצעו ,חריש בעיר בניה באתרי מבצע בוצע 4.3.20בתאריך  .6

 6-ב .בטיחות צווי הוטלו בגינן אשר ליקויים התגלו בניה אתרי 3-ב .בנייה אתרי 20

 .רבים ליקויים בגין העבודות הפסקת על המורים צווים הוטלו אתרים

 46-. נערכו ביקורי פיקוח בתל אביב בוצע מבצע באתרי בניה בעיר 27.4.2020בתאריך  .7

 עבודה לאלתר. בשאר ניתנו דוחות ביקור לתיקון ליקויים.צווי הפסקת  24אתרים. הוטלו 

נערכו ביקורי  .אופקיםבאר שבע ובוצע מבצע באתרי בניה  בעיר  17.6.20בתאריך  .8

כמו כן צווי הפסקת עבודה לאלתר.  14 צווי בטיחות מהם  31 אתרים. הוטלו 63-פיקוח ב

 עיצומים כספיים. 7הוטלו 
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 75-. נערכו ביקורי פיקוח בבירושלים בוצע מבצע באתרי בניה 24.6.20בתאריך  .9

אתרים נוספים ניתנו צווי  13-צווי הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים. ב 27אתרים. הוטלו 

 בטיחות לתיקון ליקויים.

בקריית ביאליק, קריית ים, קריית מוצקין, ( 38ילות ממוקדת באתרי בנייה )תמ"א פע .10

 01.07.2020 - קריית אתא, קריית חיים

 07.09.2020 – עפולהפעילות ממוקדת באתרי בנייה בעיר  .11

 16.09.2020 – נצרתפעילות ממוקדת באתרי בנייה בעיר  .12

 16.09.2020 – פאחם-אום אלפעילות ממוקדת באתרי בנייה בעיר  .13

 22.09.2020מתוכננת לתאריך  – חרישפעילות ממוקדת באתרי בנייה בעיר  .14

 2020אוקטובר  – בנתיבותבניה  פעילות ממוקדת באתרי .15

אתרים.  330-נערכו ביקורי פיקוח ב. 2020נובמבר  –מבצע ארצי בטיחות באתרי בניה  .16

 עיצומים כספיים. 46-צווי בטיחות ו 122 עבודה לאלתר.צווי הפסקת  96הוטלו 

ביקורי  29נערכו  2020נובמבר  -שקי ביג בג ב פעילות ממוקדת בנושא בטיחות השימוש .17

עיצומים  6-צווי בטיחות ו 4 עבודה לאלתר.צווי הפסקת  9אתרים. הוטלו בפיקוח 

 כספיים.

 2020דצמבר  - ירושלים באזור דונה"חברת הבניה "פעילות ממוקדת באתרי  .18

 2020נובמבר  -מרכז צפון ו באזור –בניה "ניר אביב" החברת  פעילות ממוקדת באתרי .19

. מפעלים 97-בביקורי פיקוח  נערכו. 2020נובמבר  –במפעלי שיש  פעילות ממוקדת .20

 צווי שיפור. 121-צווי בטיחות ו 64הוטלו 

 .2020נובמבר  – סולאריים התקנת פאנליםפעילות ממוקדת בנושא  .21

ביקורי פיקוח  21נערכו . 2020דצמבר  –בניה מחוז צפון  פעילות ממוקדת באתרי .22

 צווי בטיחות. 4-, ועבודה לאלתרצווי הפסקת  7אתרים. הוטלו ב

 הערה:

מובאים כאן רק מבצעים בולטים. יש להדגיש כי הפעילות בוצעה בכל הישובים והמועצות 

 בישראל .
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  צווי מספר לפי מדרג יישובים

 בניה באתרי הבטיחות שניתנו צווי מספר לפי המקומיות המובילות הרשויות מדרג פירוט להלן

 ומספר הצווים להפסקת עבודות באתרים הללו: 2020שנת  בתחומן מתחילת

מספר צווי  ישוב
 בטיחות

מספר צווי 
 הפסקת עבודה

 173 407 ירושלים

 155 391 יפו -תל אביב 

 129 235 ראשון לציון

 73 208 פתח תקווה

 75 204 רמת גן

 27 157 רעננה

 60 521 בית שמש

 51 137 רעות-מכבים-מודיעין

 67 133 אשדוד

 63 131 רחובות

 67 124 חיפה

 59 111 באר שבע

 40 104 נתניה

 10 103 גדרה

 32 99 חולון

 25 80 הרצליה

 13 73 מזכרת בתיה

 49 71 בני ברק

 21 69 כפר סבא

 14 68 קריית גת

 28 64 בת ים
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 2020שנת  תאונות עבודה

ענפי המשק וזאת בכלל  עבודה קטלניות בתאונות ההרוגים במספר ירידה חלה 2020בשנת 

 . 2018ושנת  2019ת לשנ ביחס

 )ירידה  2019 בשנת עובדים שנהרגו 84 -בהשוואה ל וזאת עובדים 57נהרגו  2020בשנת 

 (.19%)ירידה של  2018בשנת  70-( ו32% של

 עובדים 40-בהשוואה ל ,2020 בשנת עבודה בתאונות עובדים 31 בענף הבניה נהרגו

  2018עובדים שנהרגו בענף בשנת  34-ו (22.5%של  ירידה 2019 (בשנת בענף שנהרגו

 (. 8%) ירידה של 

) ענף הבניה  2019יצוין שפעילות הבניה בעת סגרי הקורונה ובכלל הייתה זהה לשנת 

בתקופות  הייתה ירידה בהתחלות בנייה אך הפעילות באתרים הקיימיםהוחרג (. אומנם 

 ) טרום הקורונה (. 2019לשנת  זהה התקיימה בהיקף הסגרים והקורונה,
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 2020, 2019, 2018תאונות קטלניות לפי ענפים בשנים 

 

 

 הערה:

בנוסף אנו מציינים לראשונה מספר אירועים שלא סווגו כתאונות עבודה מאחר ומדובר באירועים רפואיים, 

 אירועים באנייה עם דגל זר ואירועים מעבר לקו הירוק.תאונות דרכים במרחב הציבורי, התאבדויות, 

 אירועים. 17 – 2018אירועים, בשנת  19 – 2019אירועים, בשנת  13 – 2020בשנת 

 כתאונות עבודה למרות שכאמור שונים אזרחיים גורמיםע"י  מוגדרים אלו אירועיםעם לכך הינו בעובדה שהט

 לתהליך העבודה עצמו ) וזאת בהתאם להגדרת "תאונת עבודה" בפקודת הבטיחות אירועים אלו לא קשורים

שאירועים רפואיים שגרמו  ברורלמשל  (. שקושרת את התרחשות האירוע ומניעתו לעצם תהליך העבודה עצמו

 תאונות עבודה.לפטירת עובד לא יוגדרו כ

 2019-בהשוואה ל 2020גם בחישוב אותם אירועים, הרי שקיימת ירידה בכלל נתוני התאונות בשנת ש יצוין

 .2018-ו 



 

12 
 

 םענפי לפי בפילוח 2020 בשנתשהתרחשו  קטלניות עבודה תאונות

 ) ממ"י שמתקבל מידעממצאי האירוע ו של במינהל מקצועי צוות של מפורטת בדיקה לאחר מסווגת תאונה כל)

 :הבנייה ענף

 לבניה פדלון' חברת של באתרעובד  נפגע בה תאונה התרחשה 8.1.20 בתאריך  .1

 גרמה אשר העגורן זרוע צידוד בעת עגורן מזרוע, לציון בראשון' מ"בע( 1982) והשקעות

 וכשלים ליקויים ובשל התאונה בגין עבודה הפסקת צווי הטילו המינהל מפקחי. לנפילתו

 .במקום שנמצאו נוספים

 ע' א' חברת של עבודות במהלך עובד נפל בה תאונה התרחשה 10.2.20 בתאריך  .2

 בבירור פתח הבטיחות מינהל. מרדכי יד בקיבוץ במוסך גג להחלפת' מ"בע שילה

 .במקום עבודה הפסקת צו והוטל ישראל משטרת עם התאונה נסיבות

 רוברט כהן' חברת של באתר מגובה נפל עובד בה תאונה התרחשה 9.3.20 בתאריך  .3

 .רבים בטיחות ליקויי על וצו עבודה הפסקת צו הוטל באתר. ברעננה 'ושנטל

 בבית בעבודות שביר גג מתקרת עובד נפל בה תאונה התרחשה 29.3.20 בתאריך  .4

 .העבודות להפסקת צו הטילו הבטיחות מינהל של מפקחים. יפיע בכפר פרטי

 חברת של בניה באתר יביל מבנה מגג עובד נפל בה תאונה התרחשה 3.4.20 בתאריך  .5

 בבירור פתח המינהל ומפקח עבודה הפסקת צו הוטל במקום. במעלות' מ"בע א.ש.ר.נ'

 .ישראל משטרת י"ע נחקרות האירוע של המדויקות שהנסיבות יצוין. המקרה

כביש בצומת ערה כאשר רכב עבודה נסע לאחור. נפטר בסלילת נפגע  16.4.20בתאריך  .6

 בבית החולים. 31.10.20-ב

 טורנדו' חברת של( מזגנים טכנאי) עובד נפל בה תאונה התרחשה 22.4.20 בתאריך  .7

 של בביצוע שבע בבאר בניה אתר של גמר שלב במסגרת עבודות לביצוע שהוזמן' מ"בע

 .עבודה הפסקת צו במקום והטיל המקרה בבירור פתח מפקח'. מ"בע שלי אופק' 'חב

 של בניה באתר עבודה במהלך עובד נפגע בה תאונה התרחשה 23.4.20 בתאריך  .8

 מינהל ומפקחי עבודה הפסקת צו הוטל במקום. גת בקרית' מ"בע גת אורות' חברת

 .המקרה בבירור פתחו

. השרון בהוד בית בבניית מגובה עובד נפל בה תאונה התרחשה 30.4.20 בתאריך  .9

מפקח הטיל במקום  '.מ"בע והנדסה בניין לעבודות חברה סינגל' חברת של באתר מדובר

 צו הפסקת עבודה ופתח בבירור התאונה.

 בע"מ' אשטרום'התרחשה תאונה בה נפל עובד באתר של חב'  10.5.20בתאריך   .10

ת בפרויקט 'אור הים' באור עקיבא. מפקח הגיע לזירת התאונה ובמקום הוטל צו הפסק

 עבודה.

במהלך התרוממות במת הרמה עובד  נהרגהתרחשה תאונה בה  14.5.20בתאריך   .11

 אביב. מפקח הגיע למקום והטיל צו הפסקת עבודה.-באתר של חב' 'תדהר בע"מ' בתל

מגובה באתר של חברת 'שתית  עובדהתרחשה תאונה בה נפל  17.5.20בתאריך   .12

מפקח הגיע למקום ופתח בבירור המקרה. במקום הוטל צו  בע"מ' בגבעת שמואל.

 הפסקת עבודה.

 .בהרצליה 'בע"מ דב בינדר'מפגיעת קורה באתר של חב'   רתךנהרג  26.5.20בתאריך  .13

 וטל צו להפסקת העבודות באופן מיידי.במקום ה
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 לא מדווחהתרחשה תאונה בה עובד נפל מפיגום באתר בניה פרטי  31.5.20בתאריך   .14

 במג'דל שמס. מפקח פתח בבירור המקרה והטיל במקום צו הפסקת עבודות.

מפקח  ממחפרון באתר בניה ברחוב הלח"י בבני ברק. נפגע עובד 2.6.20בתאריך  .15

 המינהל הגיע למקום והטיל צו להפסקת העבודות.

נפלו מפיגום זיזי באתר בניה פרטי  עובדים  2בה התרחשה תאונה  17.6.20בתאריך  .16

לא מדווח בסכנין. אחד מהעובדים נהרג והשני נפצע קשה. מפקח הגיע למקום ופתח 

 בבירור המקרה. במקום הוטל צו הפסקת עבודה.

. בחדרהבע"מ נפילה מגובה באתר של חב' רמי חסון מנהרג עובד  4.8.20בתאריך  .17

 במקום הוטל צו להפסקת עבודה.

. מפקח הטיל צו הפסקת בנפילה מגובה בראש העיןנהרג עובד  10.8.20בתאריך  .18

 עבודה.

 בע"מ' עלי שקיראת' רתנהרג עובד בנפילה מגובה באתר של חב 11.8.20בתאריך  .19

 . במקום הוטל צו הפסקת עבודה.ברמת שלמה בירושלים

. מפקח המינהל הטיל במקום צו נפילה מגובה ביפיעמנהרג עובד  16.8.20בתאריך  .20

 עבודה.הפסקת 

א. ס. בונים באתר של חברת 'נפילה של חבילת ברזלים מנפגע עובד  17.8.20בתאריך  .21

. מפקח המינהל הטיל צו להפסקת העבודה 21.10.20-ב' ברמלה. נפטר יוקרה בע"מ

 במקום. 

 במהלך הריסת תקרת בוידם בבית פרטי בכפר משהד.נהרג עובד  31.8.20בתאריך  .22

 במקום. הבטיחות הטיל צו להפסקת העבודותמפקח מינהל עובד נוסף נפצע. 

דלת דופן אחורית של משאית רכינה באתר של מפגיעת נהרג עובד   3.9.20בתאריך  .23

. מפקח המינהל הגיע למקום והטיל צו במועצה רמת נגב 'בע"מ 2000מי עמק 'חברת 

 הפסקת עבודה.

רטי באתר לבניית בית פממרפסת בנפילה מגובה מסגר נהרג  24.9.20בתאריך  .24

 במקום הוטל צו הפסקת עבודה. בטבריה.

כאשר חלק תקרה נפל עליו במהלך עבודות שיפוץ בדירה נפגע עובד  30.9.20בתאריך  .25

 מפקחי המינהל הגיעו למקום והטילו צו להפסקת העבודה. פרטית בעפולה.

בנפילה מגובה באתר השפד"ן בראשון לציון. העבודות  נהרג עובד 26.10.20יך בתאר .26

'. צו להפסקת העבודות אלקטרה תשתיות חופרי השרון בע"מבמקום בביצוע של חברת '

 הוטל במקום.

מפעיל משאבת בטון במהלך עבודות בבית פרטי בקריית  נפגע 27.10.20בתאריך  .27

 עקרון. מפקחי המינהל הטילו במקום צו להפסקת העבודה.

בטיחות על ליקויי נפל עובד באתר בניה בטמרה. במקום הוטל צו  30.10.20ך בתארי .28

 בטיחות והפסקת עבודה.

 באזא פרויקטיםנפגע עובד מחפץ שנפל באתר בניה של חברת ' 9.11.20בתאריך  .29

על ידי מפקחי במקום הוטל העובד נפטר מספר ימים לאחר מכן. בע"מ' בירושלים. 

 .וצו על ליקויי בטיחות צו הפסקת עבודההמינהל 

של  אתרבהתמוטטות קורה במהלך הריסת מבנה בנהרג עובד  23.11.20ך בתארי .30

וצו בטיחות על  בהרצליה. צו להפסקת העבודות הוטל במקום 'שהרבאני נועםחברת '

 .ליקויי בטיחות
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פרטי בטייבה. מפקחי מינהל נהרג עובד בנפילה מגובה באתר  24.12.20בתאריך  .31

 .להפסקת העבודות עו למקום והטילו צו בטיחותהבטיחות הגי

 

 :ומסחר שירותים ענף

 עבודות ביצוע טלסקופי, בעת מסולם נפל עובד בה תאונה התרחשה 6.1.20 בתאריך .1

 הטיל הבטיחות מינהל מפקח .מ' בחיפה"בע אירועים וחווה אדם .ח.אחזקה באולם 'א

 .החוק לדרישותבהתאם  סולמות על נושא בטיחות צווימספר    במקום

 מע' סולאריות 'אורמש להתקנת מחברה  עובד בה תאונה התרחשה 20.4.20 בתאריך .2

 קבוע סולם על טיפוס במהלך ים מסחרי 'ביג' בקריית מבנה מגג נפל 'מ"בע החזקות

 פתח הבטיחות מינהל מכן. מפקח לאחר ימים 3 בנפילה ונפטר נפגע במקום. העובד

 .בטיחות במקום צו והטיל התאונה נסיבות בבירור

 .פאחם-ממבנה באום אלבנפילה מתקין מזגנים  נהרג 23.5.20בתאריך  .3

 במהלך עבודות בירחיב.נפגע מתקין מצלמות אבטחה  18.6.20בתאריך  .4

שעסק בהתקנת לוחות סולארים על גבי בנפילה מגובה בעת נהרג עובד  9.8.20בתאריך  .5

 .גג אורווה במושב בצרה

שפעל מטעם חברת החשמל בגיזום עצים  קבלן משנהשל נפגע עובד  17.9.20אריך בת .6

 מתחת לקו מתח גבוה באזור צומת ערערה.

למתקין דוודים מתקרת גבס במהלך התקנה בבית  עובד שעזרנפל  18.9.20בתאריך  .7

 פרטי בראשון לציון. מפקחי המינהל הטילו צו בטיחות על המשך העבודות במקום.

 במהלך עבודות גלישה שביצע בבניין בנשר. נהרג עובד 28.10.20בתאריך  .8

מפקחי מינהל  במהלך עבודות להתקנת דוד שמש.נהרג עובד  9.11.20בתאריך  .9

 הבטיחות הגיעו למקום ופתחו בבירור התאונה.

במהלך עבודות אחזקה של מבנה בתל אביב. במקום  נפגע עובד 23.11.20בתאריך  .10

 הוטל צו בטיחות.

בפיצוץ סיר לחץ בבית מלון בים המלח. נפטר מפצעיו נפגע טבח  27.11.20בתאריך  .11

 מספר שבועות לאחר מכן. מינהל הבטיחות הוציא הנחיה לביצוע בדיקות באמצעות בודק

 מוסמך לכלל סירי הלחץ מהדגם הזה בישראל.

 הסיטונאישוק ב 'שרישוקו שיווק בע"ממפעיל מלגזה בחברת 'נפגע  1.12.20בתאריך  .12

 בחיפה.
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 :התעשייה ענף

מ' "בע בירה תעשיות-במפעל 'טמפו עובד בה נפגע תאונה התרחשה 7.1.20 בתאריך .1

 הגיע עבודה מהגג. מפקח ונפל נזילה לתיקון עבודה במהלך לגג עלה ,העמק במגדל

 .בטיחות צו הוטל לתאונה. במקום שהובילו על הנסיבות בבירור ופתח למקום

 פח מגלילי נפגע אשדוד נמל חברת של סוור בה תאונה התרחשה 13.2.20 בתאריך .2

 משותפת בחקירה ופתחו התאונה למקום הגיעו עבודה פריקת אוניה. מפקחי במהלך

  בנמל. מפורטת פעולות סדרתנקיטת  על והורו בטיחות ישראל, הטילו צווי משטרת עם

מפגיעת חומר שהועף  עציונה ליד בית שמש תבמחצב עובדפגע נ 26.7.20בתאריך  .3

 במהלך פיצוץ מבוקר.

 מפגיעת חלק מכונה. במאפייה בג'וליס עובדת פגעהנ 24.8.20בתאריך  .4

 .בנתיבות מנפילה מגובה בע"מ עובד מפעל מוסרות פגענ 25.8.20בתאריך  .5

התרחשה תאונה בשטח נמל אשדוד כאשר מפעיל עגורן חופי נפל  4.9.20בתאריך  .6

 מגובה.

נפטר  מגג מפעל קרגל באזור התעשייה בלוד. נפל עובד אחזקה 18.10.20בתאריך  .7

 מספר ימים לאחר התאונה.

במקום  מגג מפעל 'כבל פלסט בע"מ' בחדרה. ישראלי נפל עובד 29.10.20בתאריך  .8

 הוטל צו בטיחות.

בפיצוץ במפעל 'גואטה שאול בע"מ' באשדוד.  עובדים 2נפגעו  17.11.20בתאריך  .9

 ם צווי בטיחות על ליקויי בטיחות ומינוי ממונה על הבטיחות.מפקחי המינהל הטילו במקו

 התאונה עדיין נחקרת ע"י המשטרה לבירור נסיבות אחרות לאירוע זה לכאורה.

ח קמפ במפעל 'ישקר' בתפן. על ידי מגש לשליפת סחורהעובד נפגע  14.12.20בתאריך  .10

 המינהל הגיע למקום ופתח בבירור.

' במושב חוסן החליק עובד טבע פוסט בע"מחברת 'מחסן של ב 17.12.20בתאריך  .11

 ו. מפקח המינהל פתח בבירור המקרה.ישראלי ונפגע בראש
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 :החקלאות ענף

במהלך על עובד  התרחשה תאונה במהלכה התמוטטה מכסחת דשא 4.6.20בתאריך  .1

 מינהל הבטיחות פתח בבירור המקרה.טיפול תחזוקה. מפקח 

בשדות משק הדר בשדה  הפריסת צינורות השקיבמהלך  נפגע עובד 25.10.20בתאריך  .2

 בבירור התאונה. מפקח המינהל פתח יעקב.

 :מהות הפגיעה

 .2020 בשנתנפילה מגובה היא הסיבה המרכזית לתאונות הקטלניות 

 תאונות העבודה הקטלניות התרחשו כתוצאה מנפילה מגובה. מכלל  57%

 תאונות העבודה הקטלניות התרחשו כתוצאה מנפילה מגובה. מכלל  61%בענף הבניה 

מנפילתו מגובה או הגורם השני לתאונות העבודה הקטלניות הוא מכה מעצם נע כתוצאה 

 מפגיעתו במישור ) במפעלים בעיקר (.

 התרחשו בענף התעשייה ואחת בענף החקלאות. 3מהתאונות הללו התרחשו בענף הבינוי,  7

 תרחשו כתוצאה מהתחשמלות. בענפי השירותים והמסחר התאונות קטלניות  3

 תאונת התחשמלות התרחשה גם בענף הבינוי ובענף החקלאות.

תאונות קטלניות בענף הבינוי התרחשו במעורבות של כלי רכב הנדסיים. תאונה נוספת  2

 במעורבות מלגזה התרחשה בענף השירותים והמסחר.

 :הערות

 ניתן לא כן ועל ,משטרתית חקירה במסגרתעדיין  מצויים לעיל שפורטו האירועים כלל

 .אלו אירועים אודות נוספים פרטים למסור
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 "עבודה הפסקת " מסוג בטיחות צווי מספר לפי קבלניות חברות דירוג

 

 הקבלניות החברות על חוק פי על מוטלת הבניה באתרי העובדים של לבטיחותם האחריות

 .היזם מול אל בהתקשרות הבנייה את המבצעות

 .2020רבים בשנת  בטיחות צווי ניתנו שבאתריהן בנייהה חברות של רשימה להלן

 

 מבצע הבניה )קבלן(

מספר 
צווי 

בטיחות 
בשנת 
2020 

מהם צווי 
הפסקת 
 עבודה

 19 39 בע"מ ןלבנייחברה  -ניר אביב 

 15 29 חברת האחים שש לבניה בע"מ

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח 
 בע"מ

18 14 

 11 15 שתית בע"מ

 11 21 ארזי הנגב יזום ובניה בע"מ

 10 12 נאות ליר בע"מ

 10 24 רימון בדעאן בע"מ

 9 19 חברה לבנין ופיתוח בע"מ -מחאמיד תופיק 

 9 10 שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ

 8 17 ח.י.י.מ. ביתן בע"מ

 8 13 אחים עלי שקיראת בע"מ

 8 8 ובניין בע"מעלי סעדי הנדסה 

 7 7 יובלים מחיר למשתכן בע"מ

 7 10 אחים בוסקילה בע"מ

 7 8 בע"מ 1982רוניר חברה לבניה 

 7 13 לאטי ייזום ובניה בע"מ

 7 8 ש שטרית הנדסה בעמ

 6 8 זלמנוביץ אברהם

 6 34 אבאר בניין בע"מ

 6 15 מגדלי המרכז הנדסה ובנין בע"מ

 

 

 


