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  ניסנקורן אבי
 יו"ר ההסתדרות החדשה

 
 

 שלום רב,

 

 הבניין בענף הבטיחות מצב לשיפור הנדרשים הצעדים בעניין עמדה נייר :הנדון

 

לשיפור במאמץ  יחד עם המשרדלהצטרף ולקחת חלק ברך על החלטת ההסתדרות אני מ

את הנושא בראש סדר  שמתי ,לתפקיד הבנייה. כידוע, מאז כניסתיבאתרי ת מצב הבטיחו

לשם שיפור מצב הבטיחות  לקידום צעדים משמעותייםללא לאות  תיופעל ,עדיפויותה

 בניגוד למה שנעשה בשבעים השנים האחרונות. ,ושמירה על חיי העובדים הבנייןבענף 

 

 בראש ובראשונה  נמצאת ,לשלום העובדים הישירה כי האחריות ,ברצוני לשוב ולהדגיש

עדים לאירועים בהם קבלנים אינם מיישמים את הוראות , אנו . לצערנו הרבבידי הקבלנים

 החוק באתרי הבנייה ובכך מסכנים מידי יום חיי אדם.  

על ידי משרד העבודה והרווחה במטרה לבלום את הקטל באתרי צעדים שננקטו היתר בין 

ן בגי על קבלנים האישייםהכספים עיצומים ה את החלת משטרראוי להדגיש  ,הבנייה

שיתופי פעולה יצירת כמו גם  .באתרים נוער בני העסקת הגבלתהפרות הוראות הבטיחות ו

הקמת יחידת חקירות חדשה המשטרה לצורך טחון פנים ויפרקליטות, המשרד לבהעם 

הסטת משאבים לטובת הגדלת היקף המפקחים, טיפול ישיר בפניות , ייעודית לנושא

  .באתרים טכנולוגיה מתקדמת לצורך פיקוח על הבטיחות שילובו מהציבור

המשרד נמצא בהנחייתי, ואכן  שהעלית במכתבך נושאיםמרבית האנו רואים עין בעין ב

במסגרתו מקודמים באופן אינטנסיבי רבים מהצעדים מן בעיצומו של תהליך, מזה ז

  נו.ואשר נמצאים תחת אחריותעליהם הצבעתם 

והמשאבים נדרשת הגדלה משמעותית של היקף כח האדם מכתבך, עם זאת, וכפי שציינת ב

גדלו בעשור האחרון . נהל הבטיחות לשם ביצוע קפיצת מדרגה בנושאלנושא במ המוקצים

זרים, פלסטינים וישראלים( מספר העובדים )ה וימספר אתרי הבניבאופן משמעותי 

 בעוד משאבי הפיקוח לא קיבלו מענה הולם.  ,המועסקים

 כמו כן, נשמח מאוד להשתמש בשרותיך הטובים, ולהגדיל את מספר תקני המפקחים.
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 כלל של ומיטבי מרבי פעולה שיתוף דורשת, כך כל מורכבת סוגיה כי ברור, פחותלא חשוב 

 וכן , עיריות מועצות מקומיות(הקבלנים) המעסיקים, העובדים ובראשם ,בדבר הנוגעים

 הכלכלה משרד, והשיכון הבינוי משרד, האוצר משרד) הרלוונטיים הרגולטורים כלל

לקיחת  לעיל, כפי שציינתיו ,החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד, והתעשייה

לעולם מפקחי מינהל הבטיחות לא יוכלו להיות בכל אתר  ,שכן .אחריות של הקבלנים

יותר על הבטיחות בענף בדית ייון, ולקבלנים ההשפעה הישירה והמיה בכל רגע נתיבנ

 יה. יהבנ

 

לאחר שפנייתנו בנושא למשרד הכלכלה והתעשייה  יכם לעניין עבודה בגובה,באשר להצעות

לא הניבה פירות, אנו פועלים באופן מאומץ לשם קידום התקנות שיהפכו את התקן 

 RIA הליך בעריכתעל פי החלטת ממשלה  המשרד נדרש האירופאי למחייב. במסגרת זו

לשם הגשת התקנות לאישור הכנסת וזאת , בהקדם לציבור ויפורסם ונמצא בעיצומש

במושב הקרוב. חשוב לציין כי הפיגומים בתקן זה קיימים בארץ וקבלנים בהחלט יכולים 

באתרי הבנייה להשתמש בהם. כמו כן, גם הפיגומים הקיימים כיום לבחור מיוזמתם 

יתה יכולה יאינם מתוחזקים כראוי ושמירה קפדנית יותר על תקינותם ה ,במקרים רבים

יה. לעניין הרתמות יודגש כי הנושא נמצא בעדיפות גבוהה כחלק יית מתאונות הבנלהפח

ה, ללא הקפדה עצמית של ימהפיקוח של מינהל הבטיחות, אך בהתחשב בהיקף אתרי הבני

 לעולם האכיפה לא תהיה מספקת. ,הקבלנים והעובדים על עניין זה

 ,בחודשים האחרונים בשיתוף משרד התחבורהאני שמח לעדכן כי לאחר עבודה מאומצת 

קשה על זיוף באופן שי ,צפויה לצאת לדרך בעת הקרובה תמונהעם  רישיון קשיחת הדפס

 . בנושאאת הבטיחות  תשפר מהותיוי רישיונות

 

רונה הסתיים קורס בנושא( , אנו עורכים הכשרות לבודקי עגורנאים )רק לאחבנוסף

תחזוקת עגורנים. למפעילי עגורן וחום של הכשרות ופועלים לקידום תיקוני חקיקה בת

 לעניין הגברת מקצועיות העגורנאים, יש לציין כי במידה והקבלנים יבחרו לתת עדיפות

גם  סוגיה זוינתן מענה ל, סביר כי יהכשרהולשלם סכומים גבוהים יותר לחברות  לנושא

 ללא חקיקה.
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תנאי  עותית אתלאחר שנים של הזנחה שדרגתי משמלעניין פעילות האכיפה, נעדכן כי 

והועמדו לרשותם כלי עבודה )כגון רכבים( כדי שיוכלו לבצע את השכר של כלל המפקחים 

נהל איוש התקנים הפנויים במלרבים יצאו לדרך מכרזים  עבודתם כשורה. בנוסף,

ין לעיל, נדרשת הגדלה משמעותית בהרבה של היקף כח הבטיחות. עם זאת, וכפי שצו

ה אמיתי להיקפי הבנייה ולצרכי הפיקוח על הבטיחות בכלל מתן מענלשם במשרד האדם 

 תחום.ביצירת רמת הבטיחות הנדרשת המשק, וכן לשם 

  

רו נושאים שנמצאים בטיפול כבר תמחז ם ולארעיונות חדשי , אני מציע שתציעולסיום

 .תת לכם תמידקרדיט אנחנו מוכנים ל שנה.מ למעלה

 

 

 

 ,בברכה                                                                                        
 

 
 

 חיים כץ  כ"ח                                                                                   
  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה שר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתק
    מר משה כחלון, שר אוצר 
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