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נכבדיי,
ממשלת ישראל קיבלה החלטה משמעותית, שנועדה להשיב את הטיפול בתחום העבודה למקומו הטבעי תחת 
מבטיח  ובעיקר  נכון, מקצועי  הוא  ורווחה  עבודה  בין  החיבור  והשירותים החברתיים.  הרווחה  העבודה,  משרד 

שירות טוב יותר לאזרח.
בזרוע העבודה גיליתי לא מעט כשלים ארוכי טווח, והבולט ביותר היה הכאוס הבטיחותי הנורא באתרי הבנייה.

תאונות העבודה בישראל אינן גזירת גורל והן, לצערי, גובות מדי שנה את חייהם של עשרות עובדים בישראל, וגורמות 
פגיעה  ולהוצאה ממשלתית של מיליארדי שקלים בשנה. מדובר בלא פחות  מאשר  נוספים  לפציעתם של אלפים 
בחוסנו של המשק. המחדלים קשים ביותר גם בהשוואה לנתונים של ענפי המשק האחרים, וגם בהשוואה בינלאומית. 
יתרה מכך, מאמצי הממשלה להרחבת הבנייה הם אתגר בכל הנוגע להבטחת שלומם של המועסקים בענף הבינוי, כך 

שלצד המאבק ביוקר הנדל"ן, נוכל להבטיח גם את שלומם של אלו המועסקים בענף.

כיצד הופכים את המגמה?
שיפור המצב בבטיחות באתרי הבנייה עובר דרך העמקה והרחבה של האכיפה, וההרתעה שמציב המשרד לראשונה 

בפני קבלנים אשר רשלנותם הובילה לפגיעה בעובדיהם.
צעדים אלו כוללים הפעלת לחץ בלתי פוסק של מפקחי הבטיחות על אתרי בנייה; מבצעים משולבים עם יחידות 
אכיפה אחרות, כגון חוקרי הביטוח הלאומי, אשר מרתיעים קבלנים סוררים; העלאה דרמטית בשכר המפקחים ושיפור 
תנאי עבודתם; שקיפות מלאה וחסרת תקדים, שבמסגרתה מפורסמים צווי בטיחות וצעדים הננקטים כלפי קבלנים 

כדי שיעמדו בביקורת ציבורית, ותיקוני חקיקה לטובת תהליכי מיצוי הדין עם מעסיקים דרך הדין הפלילי.
הכלים  ועדכון  שדרוג  מבחינת  לו,  הראויה  הלב  לתשומת  שנים  זה  זכה  לא  בעבודה  והבריאות  הבטיחות  תחום 
החוקיים. הרגולטור נדרש לפעול בסביבה אשר השתנתה דרמטית מאז אמצע המאה הקודמת, עת הונחה התשתית 

החוקית המרכזית שעליה נשען מינהל הבטיחות עד היום.
תשתית זו, שהייתה חסרה את ההרתעה, היא זו שעל ביסוסה אנו עמלים בשנה האחרונה. 

אחד הצעדים החשובים ביותר, שהובלתי למרות התנגדויות אגרסיביות ומתוחכמות של בעלי עניין, הוא העברתו 
בכנסת של צו, המאפשר הטלת עיצומים כבדים של כ-35 אלף שקל להפרה בודדת, מתוך שורת הפרות בטיחות 

נבחרות בענפי המשק השונים, ובראשם ענף הבינוי.

לשיטת "מצליח", שנקטו קבלנים רבים מדי שחשבו כי מפקח בטיחות לא יגיע לאתריהם, יוצמד החל מחודש זה תג 
מחיר כבד. האופן שבו מתנהל כיום ענף הבינוי, בכל הנוגע לשמירה על בטיחות המועסקים בו, אינו מאפשר ניסיונות 

הדברה של נגע תאונות העבודה רק באמצעות הסברה מנומסת לקבלנים.
התמהיל שמוביל משרדי בשנה וחצי האחרונה מורכב מאכיפה חסרת פשרות, יצירת מכפילי כוח עם רגולטורים משיקים, 
מינהל  האחרונה  בשנה  מימן  למשל,  כך  הבינוי.  בענף  המועסקים  כשירות  בהעלאת  נרחבת  השקעה  לצד  זאת,  וכל 
הבטיחות במשרדי קורסי הכשרה לבודקים מוסמכים לעגורני צריח, השתלמויות לעבודה בגובה למנהלי עבודה ועוד, 

לצד הרחבת ההסברה של המוסד לבטיחות ולגיהות והתאמתה לאוכלוסיות שונות בעלות מאפיינים ייחודים.
היזמים וראשי החברות הקבלניות בענף הבנייה חייבים להפנים שאנחנו משנים את חוקי המשחק. השקעה בבטיחות 
היא הדרך הבטוחה להימנע מעיצומים כבדים ומתהליכים פליליים שהמדינה תנהל נגדם, ויתרה מכך - זו הדרך 

היחידה להבטיח את שרידותם לאורך זמן.
משרד העבודה בראשותי ימשיך להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותו כדי להגן על זכויות העובדים ולהבטיח 

שהמעסיקים יעמדו בחובתם החוקית והמוסרית לשמירה על בטיחות ובריאות עובדיהם. 

ח"כ חיים כץ, שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים.


