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 שילוט וגידור בעקבות דיווחים
למוקד קו החיים

בעקבות הדיווחים למוקד, נשלחו מדריכי המוס"ל לאתרי הבנייה וביצעו פעולה מונעת

מאת מוטי סולטני                                        
-------------------------------
מנהל המוקד הלאומי קו החיים

המוסד לבטיחות ולגיהות

המוקד הלאומי "קו החיים" הוקם במטרה לקדם את תחום הבטיחות 
ולהגביר את המעורבות של כלל הציבור בישראל בהתמודדות עם 
תופעת תאונות העבודה בענף הבנייה, ולהעלות את הנושא לסדר 

היום הציבורי.
בטיחות  מפגעי  על  דיווחים  מתקבלים  הציבור  שיתוף  באמצעות 
הדיווחים  אמת.  בזמן  אינטראקטיבית  מפה  גבי  על  המוצגים 
בתמונות  מלווים  הארץ  רחבי  מכל  הלאומי  למוקד  המגיעים 
וגידור,  שילוט  היעדר  כגון  מפגעים,  של  שונים  סוגים  וכוללים 
לא  פיגומים  בגובה,  תקינה  לא  עבודה  אישי,  מגן  ציוד  היעדר 
תקינים ואי-הימצאות מנהל עבודה. המוקד מתפעל את הדיווחים 
אל מול מדריכי המחוזות של המוסד לבטיחות ולגיהות, ובשיתוף 

פעולה עם מינהל הבטיחות בתעסוקה.  
מונעת  הבנייה,  באתרי  האכיפה  להגברת  תורמת  המוקד  פעילות 

תאונות ומצילה חיי אדם.

סכנה סביבתית
בנייה בלתי מוסדרת, שאינה עומדת בתנאי חוק התכנון והבנייה, 
כמו  זיהום,  של  וחמורות  רבות  לבעיות  גורמת  התשכ"ה-1965, 
דלקים  של  אחסון  ולפסולת,  לביוב  הולמים  פתרונות  היעדר 
וחומרים. לבנייה ללא היתר יש היבטים שליליים רבים והיא פוגעת 
עומדת  שאינה  סכנה  וקיימת  מפוקחת  אינה  הציבור,  בביטחון 

בתנאי הבטיחות ואף פוגעת בסביבה.

להלן פקודות העיריות בנושא בניינים 236:

בנושא  מונעת  פעולה  בוצעה  בשטח,  המדריכים  ביקורי  לאחר 
שילוט אתרי הבנייה ונמצא שקיים חוסר גדול של היעדר שילוט 

לגבי מנהלי עבודה ועוזרי בטיחות באתרי הבנייה. 
על פי נתוני הדוחות של מדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות משנת 
2020, עד כה, עולה כי קיים פער של 6,078 ליקויים, כמפורט מטה: 
ארגון  ל"תקנות   8 סעיף  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פי  על 
הפיקוח )מסירת מידע והדרכת עובדים( - סימון ושילוט", מחזיק 
מסוכנים  עבודה  ותהליכי  ציוד  שחומרים,  יוודא  עבודה  במקום 
במקום העבודה יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה מתאימים 
אישי.  מגן  בציוד  לשימוש  הדרכה  שלטי  יתקין  וכן,  ומובנים, 
לעובד  יוסבר  האמורים  והשלטים  התוויות  שתוכן  ידאג  המחזיק 

בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפה שבה נכתבו. 
וכן על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח-1988, 
סעיף 7 "הצגת שלט. מבצע בנייה יציג, במקום בולט לעין, באתר 

שבו מבוצעות פעולת הבנייה, שלט שבו יצוינו פריטים אלה:
1. שם מבצע הבנייה ומענו
2. שם מנהל הבנייה ומענו

3. מהות העבודה המבוצעת
וכן על פי תיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה בנושא 
באתר  בטיחות  עוזר  "העסקת  לחוק  25ד'  בסעיף  בטיחות  עוזרי 
בנייה" )ג( "מבצע בנייה יציג במקום בולט לעין באתר הבנייה שלט 

שבו יצוין שמו של עוזר הבטיחות שמונה ותפקידו".

פעולה מתקנת בעקבות הדיווחים
בשטח,  המדריכים  מביקורי  שהוצגו  והנתונים  הממצאים  לאור 
הפיק המוסד לבטיחות ולגיהות מדבקות, בהתאם לדרישה בחוק 
באתרי  המוס"ל  מדריכי  ידי  על  לשימוש  הוכנסו  והן  הפיקוח, 

הבנייה. ■
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