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 גם באינטרנטעלון בטיחות וגיהות

קנסות מינהלתיים בענף הבנייה – 
נתונים מהעולם

משתפים פעולה למניעת תאונות עבודה 
בענף הבנייה

www.osh.org.il 9214 * או דרך האתר  למידע נוסף על מבצע האכיפה, על ההיערכות בשטח ועל קנסות מינהלתיים בעולם,  ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, טל׳ מקוצר: 

בימים אלה, עיצומים כלכליים משמעותיים נכנסים 

לתוקפם, ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים החל במבצע אכיפה נרחב בענף הבנייה. 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, האמון 

על נושא האכיפה, הוא שאחראי לביקורת ולאכיפה 

באתרי הבנייה ברחבי מדינת ישראל. 

פעילות זו מלווה על ידי מדריכי המוסד לבטיחות 

ולגיהות, בכל הנוגע להסברה ולהדרכת עובדים 

באתרי הבנייה. היא כוללת קמפיין הסברה נרחב על 

המשמעויות והדגשים שעליהם חלים העיצומים 

המתוקנים, ומחולקים חומרי הסברה רבים ללא כל 

עלות. בימים אלה, הסתיים יום עיון ראשוני ומיוחד, 

המשותף למוס"ל ולמינהל הפיקוח. בהשתלמות 

מקצועית זו לקחו חלק עובדי הפיקוח ומדריכי 

המוס"ל, ובה הוצג והוסבר מבצע האכיפה, 

מטרותיו והשלכותיו. יש להדגיש כי פעילות מדריכי 

המוס"ל נשארת כשהייתה – פעילות הסברה, הדרכה 

וליווי מקצועי בכל הנוגע לבטיחות ולבריאות בעבודה, 

ענף הבנייה בכל העולם מתאפיין 

ברמת סיכון גבוהה לעומת ענפים 

אחרים, עקב מספר הנפגעים בו. 

בחינת הנתונים מצביעה על גורם נפילה 

מגובה כסיכון העיקרי, שהתאונה בגינו 

גורמת לפגיעה קטלנית או לפציעה 

קשה. 

האחריות לשמירת בטיחותם ושלומם 

של העובדים באתר הבנייה מוטלת על 

מנהל העבודה. 

הטלת קנסות מינהלתיים נפוצה 

בחו"ל ככלי למניעת עברות על חוקי 

הבטיחות בעבודה. הנחת המוצא היא 

שהם מרתיעים מעבידים מלעבור על 

חוקי הבטיחות.

בריטניה

בבריטניה, ענף הבנייה "מוביל" במספר 

ההרוגים הגבוה ביותר. למרות זאת, 

מספר הנפגעים בבריטניה הוא בין 

הנמוכים ביותר באירופה )אחרי הולנד(, 

כיוון שהוחלט שם להילחם בתופעה. 

אחד האמצעים שננקטו הוא הגדלת 

הקנסות המינהלתיים לעברות בנייה.

העברות וסוגיהן מבוססות על החוק 

הבא:

 Health and Safety at Work etc.  Act
1974

בשנת 2015 בוטלו המגבלות על גובה 

הקנסות, גובהם הושאר לשיפוטו של 

בית המשפט, זאת, לאחר שבשנים 

קודמות מינימום הקנס היה 5,000 

ליש"ט, והגבוה ביותר 20,000 

ליש"ט. 

 לקראת מבצע האכיפה, עולה כי אתרי הבנייה 
כבר החלו נערכים לשינויים בכל הנוגע למניעת 

תאונות העבודה בענף.

  בפרויקט של חברת הבנייה "רום חן" ביקנעם 
מדווחים ממוני הבטיחות של החברה כי את שיטת 
הקנסות, המנוכים משכר העובדים שעברו עברת 
בטיחות, אימצה החברה כבר לפני זמן רב ועד כה 
התוצאות מדברות בעד עצמן. קודם להטלת הקנס, 
העובד מוזהר, עבודתו מופסקת והוא נשלח לרענון 
בנושא התקנות שהופרו. כמו כן, הוחלט בחברה 
כי בטרם כניסתם לאתר, יפקידו העובדים את 
הטלפונים הסלולריים שלהם בידי ממונה הבטיחות 
או מנהל העבודה. השיחות בטלפון יתאפשרו 
רק בהפסקות העבודה. לקראת יישום האכיפה 
המוגברת, הוחלט בחברה לתגבר את הפיקוח ולסייע 
בידי מנהלי העבודה על ידי הצבת עוזר, נאמן ביטחון, 

בעל ותק וניסיון.

אולם בחודשים אלה נעשה מאמץ מרוכז של 

כלל עובדי המוסד לבטיחות ולגיהות, כדי לסייע 

במבצע אכיפה חשוב זה. על כלל הגורמים 

המקצועיים לשלב ידיים ולפעול בכל הכלים 

העומדים לרשותם כדי להביא לשינוי תרבות 

הבטיחות בעבודה ולצמצום תאונות העבודה. 

על כל עובד לזכור, עם הגיעו למקום עבודתו, 

לאתר הבנייה, למפעל, לשדה ולרפת, כי בסופו 

של יום, עליו לחזור לחיק משפחתו בריא ושלם, 

כשם שיצא ממנו בבוקרו של יום. עליו לזכור, 

לפני כל עבודה שאליה הוא נדרש, כי השמירה 

על בטיחותו היא שתשמור על חייו ועל בריאותו. 

לכן, עלינו להתגייס כולנו, למען מטרה חשובה 

זו – השמירה על עבודה בטוחה – ולשנות את 

תרבות הבטיחות. כך לא יהיה צורך באותם 

קנסות, והאכיפה תשמש את כולנו רק במטרה 

להמשיך ולשמור על תרבות הבטיחות והבריאות 

בעבודה.

ארה"ב

תחום הבטיחות בעבודה מכוסה על ידי 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

)OSHA(. תחיקת הבטיחות נמצאת תחת 

החוק:

.CFR Title 29 – Labor 
הקנסות המינהלתיים בארה"ב מופיעים 

בתחיקה האמריקאית:

 Federal Civil Penalties Inflation
 Adjustment Act Improvements Act of

2015
גובה הקנס, כפי שעודכן החל מינואר 

2017, עומד על 12,675 דולר, ללא הבחנה 

בין סוגי העברות. 

קנדה 

להלן התחיקה הקנדית, המתייחסת 

להטלת קנסות מינהלתיים על עברות 

הקשורות בבטיחות:

Workers Compensation Act
196 Administrative Penalties – higher 
maximum amount
בתקנה 196 מפורטים העברות, סוגי 

הקנסות והמפתח לחישוב גודל הקנסות:

• אי-התקנת אמצעי בטיחות על ידי 

המעסיק 

• אי-עמידה של המעסיק בדרישות 

התחיקה

כאשר סביבת העבודה אינה בטוחה 

כנדרש, הקנסות לפי  התחיקה הנ"ל הם 

עד 637,415 דולר קנדי, עם אפשרות 

להטלת קנס של כאחוז  מסך 

השכר.

  במפעל "נשר רמלה" לחומרי בנייה מקדמת 
ממונת הבטיחות בברכה את הצו החדש לאכיפה 
המוגברת ומדווחת כי גם במפעלה מדיניות 
הקנסות מונהגת לגבי קבלנים שחרגו מתקנות 

הבטיחות.
 מקרה של ״כמעט ונפגע״ נמנע על ידי מדריך 
המוס"ל, אשר ביקר באתר בנייה בראשון לציון 
ולאחר שראה שלושה עובדים בגובה ללא קסדות 
וללא רתמת בטיחות, התריע על כך מידית בפני 
מנהל העבודה. לאחר מכן בדק את סל ההרמה 
ולתדהמתו גילה בו ברגים פתוחים וברגים 
חסרים. מנהל העבודה שלח מיד הודעת מייל 
לכל העובדים על חידוד נוהלי הבטיחות באתר. 
מקצועיותו וקפדנותו של אותו מדריך מנעה, ככל 

הנראה, את תאונת הבנייה הקשה הבאה.

היערכות המפעלים בשטח לקראת מבצע האכיפה 
בענף הבנייה 
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חידושים בתחיקה ובתקינה

משק הגז הטבעי 
בקובץ התקנות 7892, מיום י"ח בכסלו  התשע"ח, 6 בדצמבר 2017 , פורסמו תקנות 
משק הגז הטבעי )מפרט למתקן גז של רשת החלוקה(. בתקנות מופיע פירוט של 
הנדרש מתוכנית הנדסית, והעבודות הנדרשות להקמת מתקן גז של רשת החלוקה, 
ובו סקר סיכונים, סקר אזורי סיכון, דוח גיאוטכני ומערכות הגנה נגד לחץ יתר; 
תכנון מערכות חשמל ובקרה, מפרטים טכניים, תוכנית לבדיקת לחץ, מערכות הגנה 

קתודית וסקר השפעת זרם חלופין, טבלת נשבי גז ועוד. 

חוברת מחודשת:

יצא בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. 
 נמצא למכירה בחנות המקוונת 

www.osh.org.il באתרנו

בימים אלה, תצא לאור חוברת ימי כשירות מקצועיים לממוני הבטיחות,
לשנת 2018, של מינהל ההכשרה וההדרכה במוסד לבטיחות ולגיהות.

בחוברת מגוון ימי כשירות חדשים ו"מסורתיים", המובאים כחלק מההכשרה
והלמידה המקצועית של ממוני הבטיחות בארגונים ובמפעלים.

היו שותפים ללמידה איכותית ומקצועית, שתסייע להקטנת מספר תאונות העבודה!
פרטים להרשמה:

מינהל הדרכה והכשרה: 03-7715200
training@osh.org.il :9214*דוא"ל מידע:  מרכז 
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