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הקדמה

פירוט תאונות עבודה קטלניות בישראל בינואר יוני 2020 
בפילוח לפי ענפים:

ענף הבניה

ענף שירותים ומסחר

ענף התעשייה

ענף החקלאות

ניתוח סיבות לתאונות קטלניות

פעילות האכיפה והפיקוח של מינהל הבטיחות בחודשים ינואר- יוני 2020

דירוג חברות קבלניות לפי מספר צווי בטיחות מסוג ”הפסקת עבודה“

מבצעי אכיפה ממוקדים

מדרג יישובים לפי מספר צווי בטיחות ומספר צווים ל- ”הפסקת עבודה“
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משרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים

מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית

החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל 

מקדם ואוכף את נושא בטיחותם של העובדים בישראל.

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

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

את  מפרט   2020 בשנת  יוני  ינואר  של  לתקופה  שמתייחס  והאכיפה  העבודה  תאונות  דוח 

תאונות  נתוני  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל  שביצע  והפיקוח  האכיפה  פעולות 

העבודה הקטלניות שאירעו בתקופה זו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

כפי שיוצג בהרחבה להלן, בתקופה זו חלה ירידה במספר ההרוגים בתאונות עבודה קטלניות 

בכלל ענפי המשק וזאת ביחס לאותה תקופה בשנה קודמת.

במהלך תקופה זו בכלל הענפים במשק הישראלי נמנו 18 הרוגים בתאונות עבודה וזאת 

בהשוואה ל- 47 הרוגים בתקופה המקבילה בשנת 2019  (ירידה של 62%).

עובדים   23 ל-  בהשוואה  עבודה  בתאונות  הרוגים   13 נמנו  הבניה  בענף  זו  תקופה  במהלך 

שנהרגו בתקופה המקבילה בשנת 2019 (ירידה של 44%).

הקדמה
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יודגש כי הירידה במספר ההרוגים בתאונות עבודה קטלניות ניכרה בנתונים עוד קודם לפרוץ 

משבר הקורונה באמצע חודש מרץ. במהלך תקופה זו הותר לענף הבניה להמשיך את פעילותו.

כמו כן, בנוסף לפעולות הפיקוח, פעל מינהל הבטיחות במישורים רבים נוספים 

ולהלן העיקריים:

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

•  קידום כתבי אישום ועיצומים כספיים.

•  חקירות ובירורים של תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

•  הסמכות בעלי תפקיד וגופים רלוונטיים (בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה, ממוני   

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

על פיצוצים, חברות התקנה ושירות למעליות ועוד).

•  הוצאת היתרים ואישורים – לצורך אישור שימוש בחומרי נפץ.

•  מחקר ופיתוח ככלי מניעתי.

•  רישוי עסקים – המינהל מהווה אחד מגורמי האישור במתן רשיון עסק.

•  ממשק עם יחידת פל"ס ומחוזות המשטרה בשוטף.
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זרוע העבודה
משרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים

מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית

1.   בתאריך 8.1.20 התרחשה תאונה בה נפגע עובד זר באתר של חברת 'פדלון לבניה 

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

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

נוספים שנמצאו במקום

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

בע"מ להחלפת גג במוסך בקיבוץ יד מרדכי. מינהל הבטיחות פתח בבירור נסיבות התאונה 

עם משטרת ישראל והוטל צו הפסקת עבודה במקום.

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

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

4.   בתאריך 29.3.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד מתקרת גג שביר מגובה 6 מ' בעבודות 

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

5.   בתאריך 2.4.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד (קבלן) מגג מבנה יביל באתר בניה של 

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

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

6.   בתאריך 22.4.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד (טכנאי מזגנים) של חברת 'טורנדו בע"מ' 

שהוזמן לביצוע עבודות במסגרת שלב גמר של אתר בניה בבאר שבע בביצוע של חב' 

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

7.   בתאריך 23.4.20 התרחשה תאונה בה נפגע פועל זר במהלך עבודה באתר בניה של חברת 

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

המקרה.
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פירוט תאונות עבודה קטלניות בישראל בינואר יוני 
2020 בפילוח לפי ענפים

(כל תאונה מסווגת  ע"י צוות מקצועי במינהל לאחר בדיקה של המאפיינים והתייעצות עם ממשטרת ישראל )

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

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

הפסקת עבודה ופתח בבירור התאונה.

9.   בתאריך 10.5.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד זר ממולדובה באתר של חב' 'אשטרום 

בע"מ' בפרויקט 'אור הים' באור עקיבא. מפקח הגיע לזירת התאונה ובמקום הוטל צו 

הפסקת עבודה.

10. בתאריך 14.5.20 התרחשה תאונה בה נהרג עובד זר מסין במהלך התרוממות במת הרמה 

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

11. בתאריך 17.5.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד ישראלי מגובה באתר של חברת 'שתית 

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

עבודה.

12. בתאריך 31.5.20 התרחשה תאונה בה עובד טיח נפל מפיגום באתר בניה פרטי לא מדווח   

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

13. בתאריך 17.6.20 התרחשה תאונה בה 2 עובדים ישראלים נפלו מפיגום זיזי באתר בניה 

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

ופתח בבירור המקרה. במקום הוטל צו הפסקת עבודה. 

ענף הבניה
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1.   בתאריך 8.1.20 התרחשה תאונה בה נפגע עובד זר באתר של חברת 'פדלון לבניה 

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

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

נוספים שנמצאו במקום

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

בע"מ להחלפת גג במוסך בקיבוץ יד מרדכי. מינהל הבטיחות פתח בבירור נסיבות התאונה 

עם משטרת ישראל והוטל צו הפסקת עבודה במקום.

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

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

4.   בתאריך 29.3.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד מתקרת גג שביר מגובה 6 מ' בעבודות 

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

5.   בתאריך 2.4.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד (קבלן) מגג מבנה יביל באתר בניה של 

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

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

6.   בתאריך 22.4.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד (טכנאי מזגנים) של חברת 'טורנדו בע"מ' 

שהוזמן לביצוע עבודות במסגרת שלב גמר של אתר בניה בבאר שבע בביצוע של חב' 

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

7.   בתאריך 23.4.20 התרחשה תאונה בה נפגע פועל זר במהלך עבודה באתר בניה של חברת 

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

המקרה.

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

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

הפסקת עבודה ופתח בבירור התאונה.

9.   בתאריך 10.5.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד זר ממולדובה באתר של חב' 'אשטרום 

בע"מ' בפרויקט 'אור הים' באור עקיבא. מפקח הגיע לזירת התאונה ובמקום הוטל צו 

הפסקת עבודה.

10. בתאריך 14.5.20 התרחשה תאונה בה נהרג עובד זר מסין במהלך התרוממות במת הרמה 

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

11. בתאריך 17.5.20 התרחשה תאונה בה נפל עובד ישראלי מגובה באתר של חברת 'שתית 

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

עבודה.

12. בתאריך 31.5.20 התרחשה תאונה בה עובד טיח נפל מפיגום באתר בניה פרטי לא מדווח   

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

13. בתאריך 17.6.20 התרחשה תאונה בה 2 עובדים ישראלים נפלו מפיגום זיזי באתר בניה 

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

ופתח בבירור המקרה. במקום הוטל צו הפסקת עבודה. 
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1.   בתאריך 6.1.20 התרחשה תאונה בה עובד מסגרות נפל מסולם טלסקופי, בעת ביצוע  

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

הטיל במקום 2 צווי בטיחות על אי עבודה בטוחה עם סולמות בהתאם לדרישות החוק.

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

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

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

בבירור נסיבות התאונה והטיל צו בטיחות במקום.

ענף התעשייה:

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

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

ופתח בבירור על הנסיבות שהובילו לתאונה. במקום הוטל צו בטיחות האוסר ביצוע כל 

עבודה על הגג.

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

פריקת אוניה. מפקחי עבודה הגיעו למקום התאונה ופתחו בחקירה משותפת עם משטרת 

ישראל, הטילו צווי בטיחות והורו על סדרת פעולות מפורטת שעל חברת נמל אשדוד 

צריכה ליישם. מפקחי מינהל הבטיחות ביצעו בקרה הדוקה על תהליכי יישום פעולות אלו.

ענף החקלאות:

בתאריך 4.6.20 התרחשה תאונה במהלכה נהרג עובד ישראלי מפגיעה של מכסחת דשא 

במהלך טיפול תחזוקה. מפקח מינהל הבטיחות פתח בבירור המקרה. 
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ענף שירותים ומסחר



זרוע העבודה
משרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים

מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית

נפילה מגובה היא הסיבה המרכזית לתאונות הקטלניות בתקופה ינואר-יוני 2020.

14 מתוך 18 תאונות העבודה הקטלניות התרחשו כתוצאה מנפילה מגובה (78%). 

בענף הבניה 11 תאונות קטלניות (מתוך 13) התרחשו בשל נפילה מגובה (85%).

גם התאונות הקטלניות שהתרחשו בענף השירותים והמסחר במחצית הראשונה של 2020 הינן 

בשל נפילה מסולם. 

תאונה נוספת של נפילה מגג התרחשה בענף התעשייה.

שלוש תאונות העבודה האחרות בתקופה התרחשו בשל פגיעת עצם נע (מכסחת הדשא, 

תבנית וגליל מתכת).

תאונה נוספת התרחשה בנסיבות של שימוש בבמת הרמה.

הערה:
כלל האירועים שפורטו לעיל מצויים במסגרת חקירה משטרתית, ועל כן לא ניתן למסור פרטים 

נוספים אודות אירועים אלו.

פעולות משלימות נוספות שננקטו ע"י מינהל הבטיחות בשנת 2020 :
•    פניה לרשם הקבלנים.

•    ליווי מקצועי של החקירות במסגרת מפלג פלס ומחוזות המשטרה.

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

•    הודעות על מתן זכות טיעון לבעלי תפקידים רלוונטיים.

•    בחינת נקיטת צעדים פליליים / מנהליים נוספים.

•    תהליכי הפקת לקחים מאירועים בטיחותיים.
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ניתוח סיבות לתאונות עבודה קטלניות
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בתקופה ינואר-יוני 2020 חלה עליה של 41% במספר ביקורי הפיקוח בכלל ענפי המשק 

(מ-6,492 ל-9,127 ביקורי פיקוח).

בתקופה ינואר-יוני 2020 חלה עליה  של 74% במספר ביקורי פיקוח בענף הבנייה

(מ-3,362 ל 5,855 ביקורי פיקוח).

בתקופה ינואר- יוני של שנת 2020 ביצע מינהל הבטיחות מגוון פעולות אכיפה משולבות, בין 

היתר בשיתוף גורמים נוספים (משטרת ישראל, רשויות מקומיות ועוד).

הפעילות בוצעה על סמך ניתוח מקדמי של נתוני תאונות, נתוני מודיעין ונתוני פרופיל בטיחותי 

של קבלנים ומנהלי עבודה ועוד. 

כמו כן מבצעים רבים התמקדו בדגש על בקרת ציוד מקצועי באתרים (עגורנים, מכונות הרמה 

ועוד).

תרשים 2 – ביקורי פיקוח בענפי הבניה והתעשייה בינואר יוני 2020-2019
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פעילות האכיפה והפיקוח של מינהל הבטיחות 
בחודשים ינואר עד יוני 2020

31

47

31733065

5855

3362

+3%

תעשיה בניה

+74%

2019 2020
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כמו כן חלה עלייה בהפעלת כלי האכיפה שבידי מינהל הבטיחות:

א.    צווי בטיחות בענף הבניה (מ-826 ל-2,488 –עליה של 201%), 

       מתוכם צווי בטיחות מסוג הפסקת עבודה  (מ-698 ל-1,545 –עליה של 121%),  
ב.    צווי בטיחות וצווי שיפור בתעשייה (מ-458 ל-1,271 –עליה של 178%).

תרשים 3 – הטלת צווים בענפי הבניה והתעשייה בשנים 2020-2019

 

בנוסף המינהל פעל מתחילת שנת 2020 כנגד בעלי תפקידים אשר קיבלו הסמכתם מהמינהל

אך לא פעלו בהתאם לנהלי הבטיחות (מנהלי עבודה, מפעילי כלים טעוני בדיקה ועוד).  

כמו כן, פועל המינהל לקידום הבטיחות במקומות העבודה באמצעות 

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

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

כמו כן בתקופה ינואר עד יוני של שנת 2020 טופלו הנושאים הבאים: 

תסקירי בטיחות של מתקנים וציוד, ניפוק היתרים (כדוגמת, התקנת צוברי גפ"מ ואחסנה 

בטוחה של נפט, שימוש בחומרי נפץ) ובקשות לרישיון עסק של מקומות עבודה. כן בתקופה זו 

חודשו הסמכות של ממוני בטיחות.
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1271

458

2488

826

+178%

תעשיה בניה

+201%

2019 2020



זרוע העבודה
משרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים

מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית

להלן רשימה של חברות הבנייה שבאתריהן ניתנו מעל 7 צווי בטיחות במחצית הראשונה של 

שנת 2020  ומדורגות לפי מספר צווי הבטיחות להפסקת עבודה :
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דירוג חברות קבלניות לפי מספר צווי בטיחות 
מסוג  "הפסקת עבודה"

מספר צווי בטיחות מבצע הבניה (קבלן)
בתקופה ינואר יוני 2020

מהם צווי הפסקת עבודה
בתקופה ינואר יוני 2020

חברת האחים שש לבניה בע"מ

שתית בע"מ

ניר אביב - חברה לבנין בע"מ

רימון בדעאן בע"מ

יובלים מחיר למשתכן בע"מ

ארזי הנגב יזום ובניה בע"מ

עוגנים שונית בניה ויזמות בע"מ

רום תמר בע"מ

אחים עלי שקיראת בע"מ

שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ

ח.י.י.מ. ביתן בע"מ

זלמנוביץ אברהם

דיסי בניה והשקעות בע"מ

ע ר סאם הנדסה ובניין בע"מ

אבאר בניין בע"מ

א. כסיף בנייה ושיפוצים בע"מ

מרדכי אביב. מפעלי בניה בע"מ

חיים מעתוק ושות בע"מ

מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח בע"מ

23

11

18

18

7

7

11

9

9

7

11

7

7

7

14

10

9

8

7

14

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

4
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במסגרת יישום מדיניות הגברת האכיפה של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, התבצעו 

בתקופה ינואר עד יוני בשנת 2020 מספר רב של מבצעי אכיפה ממוקדים. 

המבצעים נערכו בשילוב ובממשק עם הרשויות המקומיות, המשטרה וגורמי אכיפה נוספים.

להלן מספר דוגמאות:

1.    ב-6.1.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר אשדוד. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-28 אתרי בנייה. 

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

צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.        ב-8 אתרים הוטלו

2.    בתאריך 17.1.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר אשקלון. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-23 אתרי בנייה. 

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

אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.        ב-8

3.    ב-4.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר מודיעין. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-19 אתרי בנייה. 

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

4.    בתאריך 10.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר תל אביב .

       נערכו פעולות פיקוח ב-35 אתרי בנייה. 

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

       ב-8 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.

5.    בתאריך 19.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר חדרה. 

       נערכו פעולות אכיפה ופיקוח ב-25 אתרי בנייה. 

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

       ב-10 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.
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מבצעי אכיפה ממוקדים

6.    בתאריך 4.3.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בעיר חריש, 

       נערכו פעולות אכיפה ופיקוח ב-20 אתרי בנייה. 

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

        ב-6 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.

7.    בתאריך 27.4.2020 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בעיר תל אביב. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-46 אתרים. 

        הוטלו 24 צווי הפסקת עבודה לאלתר.

       בשאר ניתנו דוחות ביקור לתיקון ליקויים.

8.    בתאריך 17.6.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה  בדרום הארץ בדגש על הערים באר 

שבע ואופקים. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-63 אתרי בניה. 

        הוטלו 31 צווי בטיחות, מהם 14 להפסקת עבודות. 

        כמו כן הוטלו 7 עיצומים כספיים.

9.    בתאריך 24.6.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בירושלים. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-75 אתרים. 

        הוטלו 40 צווי הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים. 

        ב-13 אתרים נוספים ניתנו צווי בטיחות לתיקון ליקויים.
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במסגרת יישום מדיניות הגברת האכיפה של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, התבצעו 

בתקופה ינואר עד יוני בשנת 2020 מספר רב של מבצעי אכיפה ממוקדים. 

המבצעים נערכו בשילוב ובממשק עם הרשויות המקומיות, המשטרה וגורמי אכיפה נוספים.

להלן מספר דוגמאות:

1.    ב-6.1.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר אשדוד. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-28 אתרי בנייה. 

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

צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.        ב-8 אתרים הוטלו

2.    בתאריך 17.1.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר אשקלון. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-23 אתרי בנייה. 

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

אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.        ב-8

3.    ב-4.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר מודיעין. 

       נערכו פעולות פיקוח ב-19 אתרי בנייה. 

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

4.    בתאריך 10.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר תל אביב .

       נערכו פעולות פיקוח ב-35 אתרי בנייה. 

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

       ב-8 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.

5.    בתאריך 19.2.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בנייה בעיר חדרה. 

       נערכו פעולות אכיפה ופיקוח ב-25 אתרי בנייה. 

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

       ב-10 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.

6.    בתאריך 4.3.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בעיר חריש, 

       נערכו פעולות אכיפה ופיקוח ב-20 אתרי בנייה. 

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

        ב-6 אתרים הוטלו צווים המורים על הפסקת העבודות בגין ליקויים רבים.

7.    בתאריך 27.4.2020 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בעיר תל אביב. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-46 אתרים. 

        הוטלו 24 צווי הפסקת עבודה לאלתר.

       בשאר ניתנו דוחות ביקור לתיקון ליקויים.

8.    בתאריך 17.6.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה  בדרום הארץ בדגש על הערים באר 

שבע ואופקים. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-63 אתרי בניה. 

        הוטלו 31 צווי בטיחות, מהם 14 להפסקת עבודות. 

        כמו כן הוטלו 7 עיצומים כספיים.

9.    בתאריך 24.6.20 נערך מבצע אכיפה באתרי בניה בירושלים. 

        נערכו ביקורי פיקוח ב-75 אתרים. 

        הוטלו 40 צווי הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים. 

        ב-13 אתרים נוספים ניתנו צווי בטיחות לתיקון ליקויים.
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להלן פירוט מדרג הרשויות המקומיות המובילות לפי מספר צווי הבטיחות שניתנו באתרי בניה 

בתחומן מתחילת שנת 2020 ומספר הצווים להפסקת עבודות באתרים הללו:
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מספר צווי הפסקת עבודהמספר צווי בטיחות ישוב

ירושלים

תל אביב - יפו

ראשון לציון

בית שמש

אשדוד

באר שבע

נתניה

רמת גן

מודיעין-מכבים-רעות

חיפה

פתח תקווה

רחובות

רעננה

235

168

121

89

73

73

69

68

68

62

62

51

51

125

87

67

41

45

34

32

35

36

38

46

37

21

מדרג יישובים לפי מספר צווי בטיחות 
ומספר צווים ל-"הפסקת עבודה"
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בתרשים 4 ניתן לראות את הערים שבהן היחס הגבוה ביותר בין מספר צווי הפסקת עבודה לבין 

מספר הביקורים.  

בעיר פתח-תקוה נמצא היחס הגדול ביותר היות ובעיר זו מתוך 62 ביקורי הפיקוח שבהן ניתן צו 

בטיחות, 46 אתרי בניה נמצאו כמסוכנים ובהן הופסקה העבודה לאלתר (74%).

תרשים 4 – אחוז צווי הפסקת עבודה מסך הצווים, לפי ישובים מובילים
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