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קו החיים בדרום
 מדריכי הבטיחות של מחוז הדרום במוסד לבטיחות ולגיהות ממשיכים 

לסייע במניעת הקטל בענף הבנייה 

מאת גבריאל סיקסיק
---------------------------

מנהל מחוז דרום, 
המוסד לבטיחות ולגיהות 

ייעודו של מיזם קו החיים הוא הצלת חיים. באמצעות המיזם ניתנת 
אפשרות לאזרחים מן השורה, שנתקלים בליקויי בטיחות באתרי 
ולגיהות  לבטיחות  למוסד  כך  על  לדווח  מגוריהם,  באזור  בנייה 

בפלטפורמה אינטרנטית, שהוקמה לשם כך. 
מיזם קו החיים הוא פרויקט הדגל של המוסד לבטיחות ולגיהות, 
ועובדי  בכלל,  העובדים  חיי  על  בשמירה  השנה  כל   שעוסק 

הבנייה בפרט.
שעיקרן  דרום,  למחוז  פניות  הגיעו  לאוויר  המיזם  עליית  מיום 

ליקויי בטיחות ואי-שימוש בציוד מגן אישי.
באופן  בפנייה  שמטפל  המחוז,  מנהל  אל  מגיעות  הפניות  כלל 
אישי, החל ביצירת קשר עם הפונה להבנת מהות הפנייה, שליחת 
באתר. בטיחות  אבחון  וביצוע  הבנייה  לאתר  בטיחות   מדריך 
מדריך המחוז מבצע הדרכה באתר לעובדי האתר ולמנהל העבודה, 
הסיכונים  בדבר  הסברה  וחומרי  כללי  פנקס  במקום   ומשאיר 

באתר הבנייה.

בסיום הטיפול בפנייה מנהל המחוז יוצר קשר עם הפונה בשנית 
באתר. במקרים מסוימים,  בדבר הפעולות שננקטו  אותו  ומעדכן 
ובמקרים  באתר  שמבקר  אזורי,  עבודה  למפקח  הטיפול  מועבר 

מסוימים אף מוציא צו סגירה לאתר שחרג מנוהלי הבטיחות.
שחלק  מתגלה  אבחון,  ביצוע  ולאחר  הליקויים,  כלל  בבדיקת 

מהליקויים חוזרים ונשנים, למרות הסיכון ודרישת החוק.
עבודה בגובה ללא הסמכות וללא ציוד מגן אישי.

אי-גידור אתר – השארת חפיר ומכשולים ללא גידור ותאורה.	 
הדרכת עובדים – בניגוד לחוק לא מתבצעת הדרכת עובדים.	 
פיגומים – בניית פיגומים בצורה שמסכנת את המשתמשים. 	 
משתמשי 	  את  המסכנים  עבודה,  ומשטחי  סולמות  השארת 

הציוד.
מנהל עבודה – בחלק נכבד מהאתרים שנבדקו אין מנהל עבודה 	 

או שהוא לא נוכח באתר.

להלן תיאור שתי פניות שטופלו:
1. אתר בשדרות – בניית מבנה

פירוט הליקויים:
שטח העבודה מגודר חלקית בלבד ופרוץ בכמה מקומות

הכניסה לאתר מתאפשרת לאזרחים, בשל חוסר גידור
בבדיקת האתר נמצאו פיגומים לא תקניים, שחסרים בהם חלקים, 

ופיגומים שאינם מחוזקים לבניין.
 בבדיקת המבנה נמצאו בורות פתוחים המסכנים את באי המבנה.
האתר אינו מסודר ומאורגן, וקיימים חומרי בנייה ופסולת מסביב 

למבנה.
הפעולות שננקטו:

הועבר דיווח למפקח עבודה אזורי
נפתח אירוע במוקד 106 של עיריית שדרות

הועבר עדכון למדווח.

תוספת בנייה בבית משותף באשקלון
פירוט הליקויים נשואי הפנייה, וליקויים נוספים שנצפו:

אין מנהל עבודה.
האתר נמצא בשלבי שלד של קומה שנייה.
בזמן הביקור נכחו שלושה פועלים על הגג.

האתר אינו מגודר, אולם הותקנה רשת בטיחות על הפיגום למניעת 
נפילה של חומרי בנייה.

באתר מותקנים פיגומים לא מושלמים וחסרים בהם חלקים.
משטחי העבודה אינם מגודרים כנדרש. 

באתר מתבצעת עבודה בגובה, ולכלל העובדים אין אישור עבודה 
בגובה ואין ציוד בטיחות.

הפועלים עובדים ללא ציוד מגן אישי.
הפעולות שננקטו:

על  בגובה,  עבודה  על  זקפים,  פיגום  על  לקבלן  הדרכה  הועברה 
צמ"א ועל הדרכת עובדים.

הועבר עדכון למדווח.
הועבר דיווח למפקח עבודה אזורי. ■


