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"קו החיים" - פילוח נתונים
 כחלק מפעילות המוס"ל להובלת שינוי תרבות הבטיחות בעבודה, העלינו לאוויר 
 בתחילת השנה פרויקט ייחודי שלנו, "קו החיים'', שמהווה מוקד דיווח על סכנות 

ברורות ומידיות באתרי בנייה. זהו חלק ממהלך כולל להעלאת הנושא אל תודעת הציבור – 
לקידום הבטיחות בעבודה בכלל, ובאתרי הבנייה בפרט

מאת מוטי סולטני
--------------------------------------

מדריך בטיחות ארצי בבנייה ובתעשייה, 
המוסד לבטיחות ולגיהות

מטרת מיזם "קו החיים" היא להגביר את מעורבות כלל הציבור בישראל 
בהתמודדות עם תופעת תאונות העבודה בענף הבנייה ולהעלות את 

הנושא לסדר היום הציבורי.  
יותר  החיים"  "קו  באתר  נרשמו  בספטמבר,   15 ליום  נכון 
בנייה,  באתרי  דווחו 559 ליקויים  כה  עד  מ-95,950 כניסות. 
שטופלו בשיתוף עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד 

העבודה והרווחה.

הממצאים העיקריים הם:
1. פיגומים לא תקינים 

2. עבודה בגובה לא תקינה
3. חוסר במנהל עבודה באתר הבנייה

4. חוסר תיחום אתרים, חשמל, חוסר בשילוט וגידור מחייב ואחר
5. אי-שימוש בציוד מגן אישי  

6. עגורנים ומנופים
7. גידור ושילוט

במסגרת המיזם, ובעקבות דיווחי הציבור, נסגרו 65 אתרי בנייה בצו 
בטיחות, שניתן ע"י מפקחי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה 

בעקבות ליקויים שנמצאו באתרים.
צו בטיחות המוטל על ידי מפקח עבודה הוא דרישה לטיפול בסכנה 
בטיחותית, ואיסור שימוש או עבודה בגורם שממנו נובעת סכנה זו. 
המועד לביצוע הצו, לסילוק הליקוי, הוא מידי או במועד הנקוב בצו. 
בכל דיווח, מדריך בטיחות של המוסד לבטיחות מגיע לאתר, סוקר, 
מדריך ומסביר למנהל העבודה או היזם, או הקבלן את הליקויים 

שבפנייה ואת דרכי הטיפול הנדרשות.    
בבדיקת מדריכי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות נמצאו יותר 

מ-449 פניות, שהצביעו על סכנות באתרי הבנייה.
המיזם מוצג בזמן אמת על מפה אינטראקטיבית, המראה את נתוני 
המפגעים בענף הבנייה בישראל, כפי שהם מדווחים היישר מהציבור.   

הדיווחים, המלווים בתמונות, מגיעים מכל רחבי הארץ ומטופלים על 
ידי מדריכי הבטיחות בבנייה שבמחוזות המוסד לבטיחות ולגיהות.

התפלגות היקפי הבנייה למגורים לפי מחוזות: 
מרכז ירושלים - 49%, מחוז חיפה והצפון - 33%, מחוז הדרום - 
18% )ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים(.
דוגמאות לטיפול בדיווח:

הדיווח: אי-שימוש בציוד מגן אישי באתר בנייה בירושלים.
ממצאי הביקור: מדריך המוס"ל הגיע למקום ומצא כי קיימת חריגת 

בטיחות במסגרת השימוש בציוד מגן אישי.
העובד עבד עם ציוד פסול לשימוש.

אם העובד ייפול, ציוד זה לא יצליח לבלום את הנפילה ויסכן אותו. 
ביצוע עבודות תוך שימוש בציוד הקיים עלולות היו להסתיים  

באירוע בטיחות.
הפעולה שננקטה: ניתנה הדרכה והדגמה למנהל העבודה ולעובדים 

בנושא ציוד מגן אישי לעבודות בגובה, לצורך תיקון הליקויים.
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הרתמה הורכבה הפוך

אלתור מסוכן 
לרצועות

הדיווח: אי-שימוש בציוד מגן אישי באתר בנייה
ממצאי הביקור: מדריך המוס"ל הגיע למקום ומצא כי קיימת חריגת 

בטיחות במסגרת השימוש בציוד מגן אישי.
העובד היה עם ציוד תקין אך השימוש היה לא נכון.

בזמן נפילה, העובד לא היה נבלם, כיוון שהרתמה הורכבה הפוך. 
בשעת חירום, ציוד הבטיחות לא יוכל לבלום את נפילת העובד 

ויסכן אותו.
פעולות עבודה עם ציוד זה, בצורת עבודה שגויה זו, עלולות היו 

להסתיים באסון או באירוע בטיחות לא פשוט אחר.
העבודה  למנהל  והדגמה  הדרכה  ניתנה  שננקטה:  הפעולה 
נכונה. ולבישה  אישי, שימוש  מגן  ציוד  בנושא   ולעובדים, 
כמו כן, נערכה בדיקת תוקף לתעודות העבודה בגובה ולהתאמתן 

לסוג העבודה שמבוצעת לצורך תיקון הליקויים.

האזרחים המדווחים עדים לשינוי ולמהירות התגובה, וכך המתחם 
צובר יותר דיווחים, והרשתות החברתיות, מפרסמות משובים חיוביים 

בדבר הטיפול בהם.
בשלב זה, מרבית הדיווחים מגיעים מהמרכז וגם מאזור חיפה.

לצד האפשרות לדיווח, האתר גם מציג על פני מפת ישראל את אתרי 
הבנייה השונים, שבהם נהרגו פועלי בניין, על סמך נתונים ממקורות 
גלויים ברשת, נתונים סטטיסטיים עדכניים, גלריית תמונות הליקויים 

שאותן שלחו הגולשים ועוד. 
אנו קוראים לכלל האזרחים להמשיך לדווח ולהשפיע על בטיחות 

העובדים באתרי הבנייה. ■

* מיזם "קו החיים" פורסם בתקשורת באתרים:
Mako ,YNET , מרכז הנדלן, MYNET, כלכליסט וחדשות ירושלים.  

בתמונה נראה אלתור מסוכן לרצועות שהן חלק מ"קו חיים", 
שאמור להגן במקרה של נפילה. הרצועות, "סופגות האנרגיה", 
אמורות להיפתח בזמן נפילת העובד, תוך כדי "ספיגה". רצועות 
אמורות להיות  הן  מקופלות,  כשהן  הנפילה,  בולם 
 עטופות ברצועות בעלות אפשרות לחישוב כוח הקריעה.

בתמונה מבוצע אלתור לעטיפה )סטריפים מברזל(, שעלול 
לסכן את העובד ולגרום לריסוק עצמותיו.


