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 7201חציון ראשון לשנת  –תאונות עבודה בישראל דו"ח 
 ראש תחום מחקר ומידע –רענן  נועם בידי ונכתב עובד

 

עובדים בענף  12תאונות עבודה, מהם  20-עובדים ב 21נהרגו  2017יוני -בין החודשים ינואר
בענפי השירותים והמסחר ועובד נוסף בחקלאות. זאת לעומת  3בענפי תעשייה,  5הבינוי, 

בענף הבינוי. נתונים אלה  15עובדים, מהם  29התקופה המקבילה אשתקד, במהלכה נהרגו 
במספר התאונות הקטלניות בעבודה בכלל ענפי המשק,  28%-כ מצביעים על ירידה של

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, חלה ירידה במספר התאונות הקטלניות בענף 

 .%6-נרשמה עלייה במספרן של תאונות העבודה בענף בכ 2016הבינוי, לאחר שבשנת 

נהרגו  3בענף הבינוי(,  מהם 6עובדים נהרגו כתוצאה מנפילת עצם או ממכה מעצם נע ) 8
וצצות או שיחרור עובדים נהרגו במהלך התפ 5מהם בענף הבינוי(,  2כתוצאה מנפילה מגובה )

ועובד אחד עובדים בענף הבינוי נהרגו בהתמוטטות וקריסה של חלקי מבנה,  2בבינוי(;  1לחץ )
ף נהרג ק בענף החקלאות ועובד נוסכתוצאה מהתחשמלות. עובד נהרג כתוצאה מהרעלה/חנ

 .  כתוצאה מכוויה בענף השירותים והמסחר

כלל אירועי התמותה במקומות העבודה נצפית גם עבור  28%של זהה מגמת ירידה בהיקף 
. מדובר בכלל האירועים הידועים למינהל שהסתיימו במוות של 2017הראשונה של במחצית 

 אינםש אירועים לרבותאדם במקום עבודה או במהלך ביצוע פעולות הקשורות בעבודה, 
 .אובדנות ותאונות דרכים כשל רפואי,בפיקוח המשרד, כמו  כתוצאה מתאונות עבודה אשר

. כך, במחצית הראשונה של %24-ירידה של כ באירועי התמותה שהתרחשו בענף הבינוי חלה
 40מהם באתרי בנייה, לעומת  16אנשים במקומות עבודה,  29מצאו את מותם  2017שנת 

מהם באתרי בנייה. הנתונים  21, במקומות עבודה בתקופה המקבילה אשתקדאנשים שמתו 
 40  דצמבר(, במהלכה-)יולי 2016מציגים שינוי חיובי גם ביחס למחצית השנייה של שנת 

 מהם באתרי בנייה. 28אנשים מצאו את מותם במקומות עבודה, 
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 2017יוני -קופה ינוארתבתיאור תאונות עבודה קטלניות שהתרחשו 

 

 ענף תיאור תאריך

במהלך ניפוח צמיג גלגל טרקטור התפוצץ ופגע בעובד ישראלי שהיה  13/01/2017
מפקח פחם. -באום אל גארור אבו פנצריתהתאונה התרחשה ב במקום.

 .עבודה ביקר במקום וביצע בירור על הנסיבות שהובילו לתאונה

 תעשייה

הספקת משטח בלוקים לבית  בזמן ישראלי, עצמית להעמסה עגורן מפעיל 21/01/2017
. התאונה התרחשה בשכונת גבוה מתח בקו מפגיעה התחשמל פרטי

קר במקום וביצע בירור על הנסיבות מפקח עבודה ביהורדים בנצרת. 

 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות .שהובילו לתאונה

 בינוי

' מ"בע ופיתוח תשתיות מוראד. ס.במהלך עבודות באתר של חברת 'א 26/01/2017
ים נפגע נהג המשאית הישראלי שעסק בפריקת חומר ממשאית. -בבת

 .בירור על הנסיבות שהובילו לתאונהב פתחמפקח עבודה ביקר במקום ו
 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות

 בינוי

באתר של חברת  מעלית פיר לתאי חיצוניות תבניות הרכבת בזמן 03/02/2017

, נהרג עובד זר שבע-בבאר 2 אל בבית ברחוב' מ"בע ובניו משה אביסרור'
 וביצע מקוםהגיע ל עבודה מפקח מסין כתוצאה מפגיעת תבנית מתועשת.

 .. במקום הוטל צו להפסקת עבודותלתאונה שהובילו הנסיבות על בירור

 בינוי

' מ"בע מתכת עבודות אליאס.'רמתכת של חברת  עבודות ביצוע במהלך 06/02/2017

 .מבמת הרמהמ' בראשון לציון, נפל מסגר "בע אמרזבמחסן במפעל '
 .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור וביצע מקוםהגיע ל עבודה מפקח

 תעשייה

מרפסת בבית פרטי במג'דל שמס נפל עובד  שיפוץ עבודות במהלך ביצוע 07/02/2017
 הנסיבות על בירור וביצע במקום ביקר עבודה מפקח ישראלי מגובה.

 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות .לתאונה שהובילו

 בינוי

 בקרה מערכות אורדמיכל גז התפוצץ במהלך בדיקה וטיפול במפעל ' 13/02/2017
 וביצע במקום ביקר עבודה מפקח בחולון ופגע בעובד ישראלי. מ'"בע

 .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור

 תעשייה

' במגד' אל כרום מ"בע עאבד מאל'גבעת ביצוע טיפול למשאית במוסך ' 15/02/2017
 בירור וביצע במקום ביקר עבודה מפקחנפלה הקבינה על עובד ישראלי. 

 .לתאונה שהובילו הנסיבות על

 תעשייה

 שפיים מחלף 531 מ' בכביש"בע עפר עבודות .ןע.חברת 'תבעבודות של  21/02/2017
 ביקר עבודה מפקחנפגע עובד ישראלי בהתמוטטות אלמנט מבטון. 

במקום הוטל צו  .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור וביצע במקום
 .להפסקת עבודות

 בינוי

גני תקווה ב 18באתר של חברת 'אורתם סהר הנדסה בע"מ' ברח' דרך הים  06/03/2017
 במקום ביקר עבודה מפקח נפגע עובד ישראלי מחבילות עץ שנפלו עליו.

במקום הוטל צו להפסקת  .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור וביצע

 בינוי
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 ענף תיאור תאריך

 .עבודות

עובדים  2נור במחסן במושב פורת  נהרגו -במהלך עבודה בזיקוקין די 14/03/2017
 וביצע במקום ביקר עבודה מפקח ישראלים ועובד נוסף נגע באורח קשה.

 .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור

שירותים 
 ומסחר

' מ"בע ופיתוח תשתית לעבודות קבלנים ג.מ.ס.בעבודות של חברת 'ק 26/03/2017
 מפקחאביב, נהרג עובד במהלך שבירת רגלי גומחת בטון.  -בקריה בתל

במקום  .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירור וביצע במקום ביקר עבודה
 .הוטל צו להפסקת עבודות

 בינוי

 אבידן. צ.א באתר של חברת ' קרקע פני לחישוף פיצוצים עבודות במהלך 04/04/2017
 שהועף סלעמ מפעיל ישראלי נפגעבצפת,  מ"בע ופיתוח עפר עבודות
 שהובילו הנסיבות על בירור וביצע במקום ביקר עבודה מפקח. בפיצוץ

 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות .לתאונה

 בינוי

בבית גידול של  במהלך טיפול בבור ניקוז של חומרי הדברה והשקייה 07/04/2017
 ביקר עבודה מפקח חברת 'זיו שומן' בבית שערים נהרג עובד ישראלי.

 .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירורפתח בו במקום

 חקלאות

' מ"בע ופיתוח השקעות וראבתבעבודות חפירה ותשתית של חברת ' 08/05/2017
פתח ו במקום ביקר עבודה מפקח במודיעין נהרג עובד תושב השטחים.

 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירורב

 בינוי

במזנון בבריכה העירונית ברמלה נכווה באורח קשה משמן חם. נפטר  30/05/2017
 על בירורפתח בו במקום ביקר עבודה מפקחבביה"ח כשבוע לאחר מכן. 

 .לתאונה שהובילו הנסיבות

שירותים 
 ומסחר

 אשטרוםעבודות טפסנות נהרג עובד זר מסין באתר של חברת 'במהלך  14/06/2017
 במקום ביקר עבודה מפקח אביב.-' בשד' ירושלים בתלמ"בע ובניה הנדסה

במקום הוטל צו להפסקת  .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירורפתח בו
 .עבודות

 בינוי

 הנדסה גיוסיעובד תושב השטחים נהרג מנפילה מסולם באתר של חברת ' 22/06/2017
 פתחו במקום ביקר עבודה מפקח' ברחוב ניצנים בהוד השרון. ובניה

 .במקום הוטל צו להפסקת עבודות .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירורב

 בינוי

' ברח' מ"בע( 1986) ובניה הנדסה עומרעגורן צריח באתר של חברת ' 28/06/2017
 במקום ביקר עבודה מפקחחשמונאים בבני ברק פגע בעובד זר מטורקיה. 

במקום הוטל צו להפסקת  .לתאונה שהובילו הנסיבות על בירורב פתחו
 .עבודות

 בינוי

' בקריית מ"בע אליעזר נגרית'-לוחות עץ התמוטטו על עובד ישראלי ב 29/06/2017
 שהובילו הנסיבות על בירורב פתחו במקום ביקר עבודה מפקחביאליק. 
 .לתאונה

 תעשייה

 
 

http://www.moital.gov.il/sha

	דו"ח תאונות עבודה בישראל – חציון ראשון לשנת 2017
	תיאור תאונות עבודה קטלניות שהתרחשו בתקופה ינואר-יוני 2017

