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חישוב
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חברות/ 
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מס' יח' 
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 ₪
)כולל מע"מ(

גורם 

מבצע

סה"כ ש"ח
)כולל מע"מ(

סה"כ תקציב 

לנושא  ₪
)כולל מע"מ(

1172000צומ"ת10081465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות ראשון

351600צומ"ת8031465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות שני

293000צומ"ת10021465חניכה אחתחניכת הכנה לסקרי הנהלה

117200צומ"ת8011465חניכה אחתחידושי הסמכה

מבדק שימוש בטכנולוגיות 

)כוכב שלישי(

117200צומ"ת8011465חניכה אחת

22.02

העשרה מקצועית 

למנהלי עבודה

סדנאות נע"ם )ניהול עובדים 

מתקדם( 

14 ארגונים מקומיים;2  

סדנאות לכל ארגון מקומי

סדנא בודדת

חונך + מדריך 

לסדנא

28

***

393120צומ"ת 14040

393,120

22.03

סדנאות לצוותי הנפה 

)עגורנאים, אתתים(

סדנא בודדת, 30 סדנאות מעשיות לצוותי הנפה

משתתפים בסדנא

5

***

117495צומ"ת23499

117,495

22.04
בטיחות למהנדסי 

ביצוע

סדנאות הנדסה ובטיחות 

למהנדסי ביצוע

סדנא בודדת, 40 

משתתפים בסדנא

70200צומ"ת23400***3
70,200

585000שלהבת11700***50מפרט אחדמפרטי מוכנות וביצועמוכנות היא העיקר22.05
585,000

22.06
סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי

ראשותיים

סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא

234990צומ"ת1023499
234,990

22.07
הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי

************
585000צומ"ת

585,000

22.01

הסמכה לכוכבי 

בטיחות
2,051,000
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 דברי פתיחה 

מס'   שנת    2רבעון  במספר  ,  2022של  מאוד  משמעותית  ירידה  נרשמה  שבו  הראשון  הרבעון  היה 

ברבעון    7עובדים בהשוואה ל    3העובדים שמצאו את מותם במהלך עבודות בניה. ברבעון זה נהרגו  

 . 2019עובדים ברבעון מקביל בשנת   15, ו 2020בשנת   2עובדים ברבעון    12המקביל אשתקד, 

לא ניתן לקבוע בוודאות אם תוצאה זו הינה מהותית או מקרית. יחד עם זאת יש לשים לב לעובדות  

 אלו: 

משקפת   • זו  המוות תוצאה  תאונות  במספר  עקבית  בשנים    ירידה  מקבילים  ברבעונים 

 האחרונות. 

זו משקפת את   • בענף    התגייסות המערכת כולה להתמודדות עם תופעת התאונותתוצאה 

של    1הבניה בישראל, בכלל, ובפרט על רקע המספר הגדול של תאונות מוות שנגרמו ברבעון  

 .  עובדים  9 מותם, שבה מצאו את השנה הנוכחית

הגדולים מאוד , שהתמדה ודביקות במשימה המשתקפות במאמצים  ולמדים  םאנו שביבעיקר  

לא רק במדדים "רכים" כמו שינוי מהותי לטובה    מתבטאיםהמושקעים במניעתן של תאונות,  

כולו,   הענף  גם,   ובבתרבות הארגונית של  ובטיחות, אלא  כלכליות  מצוינות,  בין  יצירת קשר 

 בעבודות בניה בישראל. ותירידה עקבית במספר תאונות המו נוישה במדד תוצאתי מובהק 

 התמקד מטה הבטיחות במשימות אלו:  , 2022 2במהלך רבעון 

, והעמדת מספר החברות שהוסמכו  לכוכב בטיחות ראשוןהמשך הסמכתן של חברות בניה   •

 חברות בניה. 66על   2022לסוף יוני עד מהתחלת הפרויקט ו

חברות    11, הוסמכו  2022  2  לסוף רבעון. עד  לכוכב בטיחות שניביסוס הסמכת חברות בניה   •

 בניה בעלות כוכב בטיחות ראשון, לכוכב בטיחות שני. 

להסמכה   • ההיערכות  בטיחותסיום  הרביעי,    לכוכב  הכוכב  עם  ביחד  שהינו  כוכב שלישי, 

חברות לכוכב    6  , הוסמכו  2022  2והתחלת הסמכות לכוכב זה. עד לסוף רבעון    טכנולוגי

 בטיחות שלישי. 

 חברות.  97 –וכבי הבטיחות הכל חברות בתהליך כסך  •
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מודל   • פיתוח  קטנותסיום  בניה  לחברת  בטיחות  כוכבי  להתחלת    הסמכת  והיערכות 

, אולם  2022  2חברות בניה קטנות נרשמו לפיילוט שתוכנן להתבצע בסוף רבעון    20הסמכות.  

 . 2022  4ו  3נדחה, מסיבות אובייקטיביות, ליישום במהלך הרבעונים 

ביצועי בטיחות לענף הבניה. במריכוז מאמץ בהחדרת טכ •   2לך רבעון  ה נולוגיות תומכות 

, גייס מטה הבטיחות חברות טכנולוגיה רבות למאמץ זה וקיים תהליך של מיון וזיהוי  2022

טכנולוגיות שהינן בשלות דיין על מנת להתחיל בהטמעתן באתרי בניה, עוד במהלך שנה זו.  

יוני   "ה  2022בחודש  כנס  הבטיחות  מטה  טכנולוגיות"קיים  הוצגו    מהלכו שב  ,זדמנויות 

בחודשים  להטמעה  מועדפות  כטכנולוגיות  ההיגוי  וועדת  ידי  על  שנבחרו  הטכנולוגיות 

יימשך לעהתה  הקרובים. טכנולוגיה מובילה משנת    פיילוט שייצא לדרך על בסיסבר  ליך 

 . כיוון, ופתיחת ערוצי המשך נוספים

ופיתוח מודל הקושר בין אחריותם של    ליווי מקרוב של פיילוט סדנאות בטיחות מעשית •

, בשני מסלולים: קבלני משנה וקבלנים ראשיים לקידום ויישום תכנית הכשרה מעשית זו

. תכנית זו נבחנת בימים אלה על ידי הקרן לעידוד מסלול כשירות(  2)  ו  מסלול מוכנות(  1)

 .ופיתוח ענף הבניה בישראל, על מנת לייעל את תהליכי היישום

 , בדגש על משימת אלו: תכנית העבודה השנתית של קידום היישום •

o  ותפתרונות טכנולוגיים למניעתן של תאונאיתור והטמעת; 

o   גישת להטמעת  מנבאיםהיערכות  מדדים  בקרב  ניהול  תחילה  תיושם  זו  גישה   .

, ובהמשך, תורחב ההטמעה של ניהול מדדים   חברות מוסמכות לכוכבי בטיחות 

 מנבאים בקרב ענף הבניה בכלל;

o והפצתם באמצעות    מכלול צוות למידה וחקר לקחי בטיחות  –   מצל"חשל    הפעלה

 דוחות יזומים לרוחב ענף הבניה בישראל אחת לשבועיים.

o ( בטיחות  נתוני  ניהול  מערכת  של  מבוקרת  האחריות  מנת"בהטמעה  והעברת   )

 לטיוב הנתונים לצוות מצל"ח.

o שתפותח למטרה זו, על    תעל בסיס פלטפורמה ייעודי   הקמת קהילת כוכבי בטיחות

 ידי מטה הבטיחות באמצעות צומ"ת. 
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 בענף הבניה  הבטיחות הלאומי יום •

o   ,מטה    קיים  כחלק מפעולות המטה לשינוי התודעה וקידום תרבות בטיחות אחרת

הקרן    התאחדות הקבלנים בוני הארץ,  ביניהם  יחד עם שותפים נוספים,  הבטיחות  

ין  יהסתדרות עובדי הבנ   קרן מנוף של הביטוח הלאומי,    לעידוד ופיתוח ענף הבניה,

וגהות לבטיחות  והמוסד  הנלוות  ה  , והתעשיות  בתאריך  לאומי  בטיחות    - יום 

26.5.2022  . 

 יעוד, מטרות ותפקידי מטה הבטיחות  -  כללי

ו הינו מטה    הבנייהמטה הבטיחות של ענף   משותף  הפועל תחת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה 

מטה הבטיחות הוקם בתחילת חודש מאי  .  הקבלנים בוני הארץלהסתדרות החדשה ולהתאחדות  

, מר ראול  ונשיא הקרן לעידוד ענף הבנייה  , ביוזמתו של נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ 2019

דוד ומזכיר הסתדרות עובדי הבניין  -, ובהסכמתו ועידודו של יו״ר ההסתדרות מר ארנון ברסרוגו

 והתעשיות הנלוות, מר יצחק מויאל. 

 מטה מונה שלושה בעלי תפקידים: ה

 ראש המטה, האלוף במיל', חה"כ לשעבר, איל בן ראובן;  •

 , אלוף משנה במילואים, מהנדס מתי רביבי; מהנדס הבטיחות •

 עמרי פורת.   מנהל פרויקטים ואחראי קשרי חוץ במטה, •

 יעוד מטה הבטיחות  

י במדינת  בבנייה  הבטיחות  תרבות  את  ולשפר  לשנות  הינו  המטה  גיבוש  ייעוד  באמצעות  שראל, 

 . ה ובעבודות בניה הנדסיתיתכנית עבודה שנתית להבטחת הבטיחות בעבודות בני והובלת 

 מטרות העל

 מטרות על:  3למטה הבטיחות נקבעו  

,  לאיכות  שווה  בטיחות  כי  הקובע,  בניה  בעבודות  הבטיחות  בתחום  תרבותי  שינוי  קידום •

 . ובביצוע בתכנון  כשלים לאפס שאיפה תוך

 . הפגיעה וחומרת  הנפגעים  מספר,  הבניין   בענף  העבודה   תאונות במספר   משמעותית   הקטנה  •
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מספר 

משימה
יחידת המשימהנושא
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חברות/ 
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)כולל מע"מ(

גורם 

מבצע

סה"כ ש"ח
)כולל מע"מ(

סה"כ תקציב 

לנושא  ₪
)כולל מע"מ(
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351600צומ"ת8031465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות שני

293000צומ"ת10021465חניכה אחתחניכת הכנה לסקרי הנהלה

117200צומ"ת8011465חניכה אחתחידושי הסמכה

מבדק שימוש בטכנולוגיות 

)כוכב שלישי(

117200צומ"ת8011465חניכה אחת

22.02

העשרה מקצועית 

למנהלי עבודה

סדנאות נע"ם )ניהול עובדים 

מתקדם( 

14 ארגונים מקומיים;2  

סדנאות לכל ארגון מקומי

סדנא בודדת

חונך + מדריך 

לסדנא

28

***

393120צומ"ת 14040

393,120

22.03

סדנאות לצוותי הנפה 

)עגורנאים, אתתים(

סדנא בודדת, 30 סדנאות מעשיות לצוותי הנפה

משתתפים בסדנא

5

***

117495צומ"ת23499
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22.04
בטיחות למהנדסי 
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סדנאות הנדסה ובטיחות 

למהנדסי ביצוע
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משתתפים בסדנא

70200צומ"ת23400***3
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585000שלהבת11700***50מפרט אחדמפרטי מוכנות וביצועמוכנות היא העיקר22.05
585,000

22.06
סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי

ראשותיים

סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא

234990צומ"ת1023499
234,990

22.07
הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי

************
585000צומ"ת

585,000

22.01

הסמכה לכוכבי 

בטיחות
2,051,000

שורות משימה - תכנית עבודה 2022 - משימות מתוקצבות - מטה הבטיחות - גרסה 1.4
לא כולל סדנאות לבטיחות מעשית; לא כולל עלות שכר; לא כולל משימות ממקור תקציבי חיצוני )משרד הכלכלה(

  ברמה  ובהמשך   הלאומית  ברמה  הבטיחות  בתחום   מוביל   כמטה  הבטיחות   מטה  מיצוב •

 .   הבינלאומית
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 תפקידי מטה הבטיחות 

 ליזום ולהוביל מהלכים נדרשים לבניית תרבות בטיחות חדשה. •

תוכנית   • ליישום  הנדרשים  משאבים  הקצאת  ולתאם  השנתית  העבודה  תוכנית  את  לגבש 

 העבודה.  

 לעקוב אחר יישום תוכנית העבודה.  •

 לעקוב אחר תמונת מצב הבטיחות.  •

 ליזום ולקדם צרכי חקיקה.  •

 כלפי הכנסת.  ענף הבנייהנושא הבטיחות ב לייצג את  •

 . ריאות התעסוקתיתוהב כלפי מינהל הבטיחות ענף הבנייהצרכי לייצג את  •

 לעדכן לפי צורך את תכנית העבודה השנתית.  •

 . למנהלים ולמקבלי החלטותלהעביר דוחות שנתיים ודוחות תקופתיים  •

 הכולל תוצאות ולקחים עיקריים.   ,להעביר דו״ח רבעוני לגורמים הפועלים בשטח •

 . מובילי שינוי בבטיחות מיםפורומקצועית לקדם  •

 2022שנת  2רבעון ב  בענף הבנייה תמונת מצב ההיפגעות

 לפי ההתפלגות הבאה: עובדים  66בהן נפגעו תאונות מדווחות,  64נגרמו  , 2022 2במהלך רבעון 

 עובדים.  51 –פציעה בינונית  .א

 עובדים.  12 –פציעה קשה  .ב

 עובדים.   3 – הרוגים  .ג

   2021  בשנת 2לבין רבעון  2022 2 נתונים השוואתיים בין רבעון

   .מד״אדרגת הפציעה נצמדת לנתוני * 

 * נתוני ההיפגעות מתבססים על דיווחי כוחות ההצלה ומתוקפים עם מנהל הבטיחות התעסוקתית. 

 
 

 2021 2022 הפגיעהסיווג 

 39 51 פציעה בינונית 

 7 12 פציעה קשה 

 7 3 מוות
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תקופה  זאת לעומת ה,  עובדים  3מצאו את מותם  בהן    תאונות קטלניות  3  2022נגרמו    בשנת    2ברבעון  

   עובדים. 7בה נהרגו   אשתקדהמקבילה 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202שנת  2רבעון  –  יבות התאונותפילוח נס  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  שנגרמו במהלך הרבעון השני של שנת  בכל רמות החומרה ,  בכלל התאונותפילוח גורמי הסיכון  

תאונות נפילה מגובה ביחד עם נפילת חפצים, מהווים   –, מלמד את אשר אנו יודעים זה מכבר 2022

 נגרמו כתוצאה מהתממשות גורמי סיכון אלה.   מהתאונות 76% –  םאת גורמי הסיכון העיקריי

 

  

נפילה מגובה
59%

נפילה של  
חפץ כבד

17%

התחשמלות
9%

התהפכות של  
כלי עבודה

5%

פציעה ממסור
3%

נפילה 
מסולם
אחר1%

3%

פילוח נסיבות התאונה

נפילה מגובה

נפילה של חפץ כבד

התחשמלות

התהפכות של כלי עבודה

פציעה ממסור

נפילה מסולם

פגיעה מחפץ חד

אחר
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 בענף הבניה  תאונות קטלניות

 2019-2022שנים ין ההשוואה ב ראשוןחציון 

 

 

 

ת ממשיות  ו תוצאה של פעוללמעשה    בתרשים זה, מלמד כי הנתונים אינם מקריים והםקו המגמה  

המתקיימות בענף הבנייה בישראל, בכל הרמות: ברמת אתרי הבנייה, ברמת חברות הבנייה וברמת  

   הענף כולו.

 

 2019-2022שנים ין ההשוואה ב  2 רבעון
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את   משקפת  זו  כולה  תוצאה  המערכת  התאונותהתגייסות  תופעת  עם  הבניה    להתמודדות  בענף 
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 . עובדים 9שבה מצאו את מוחתם  

, שהתמדה ודביקות במשימה המשתקפות במאמצים הגדולים מאוד  אנו שבין ולמדיםבעיקר 

לא רק במדדים "רכים" כמו שינוי מהותי לטובה   מתבטאים  המושקעים במניעתן של תאונות

כולו,   הענף  גם,   ובבתרבות הארגונית של  ובטיחות, אלא  כלכליות  מצוינות,  בין  יצירת קשר 

 בעבודות בניה בישראל.  ותנו, ירידה עקבית במספר תאונות המוישה במדד תוצאתי מובהק 

 

  

 2019-2022 שנים ראשוןחציון   - תושבותבענף הבנייה לפי הרוגים 

 

, אנו  2021ו    2020,  2019בהשוואה לחציונים בשנים    2022בהיבט ההרוגים בחציון הראשון לשנת  

 גידול במספר העובדים הפלסטינים שנהרגו בענף הבניה בישראל. רואים 
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 נתוני היפגעות בתאונות במהלך ביצוע עבודות בניה סייגים ביחס ל

ולהתייחס לנתונים  אנו מבקשים לסייג את נתוני ההיפגעות בתאונות במהלך ביצוע עבודות בניה,  

 אלה:עיקריים מאפיינים  שלושה  אלה תוך הבאה בחשבון של

בדרך כלל    הן עבודות המתבצעותעבודות בניה המתקיימות על ידי קבלנים לא מורשים,   •

תחת    לא החלואינן מדווחות למשרד העבודה, ולפיכך, עבודות אלו    הן",  מתחת לרדאר"

 "צו התחלת עבודה" והן אינן כלולות בתכנית הבקרה והפיקוח של מינהל הבטיחות. 

ברמה    לא מוכרות לגופים העוסקים במניעה ובהסברה  עבודות המתבצעות מתחת לרדאר •

 ל ידי גופים אלה. המדינתית ולפיכך אינן מהוות "יעד" למאמצים המתקיימים ע

 עבודות שיפוץ רבות מתקיימות על ידי קבלני שיפוצים לא מורשים.  •

לש  ש"אינם  לושתהמשותף  גופים  ידי  על  מבוצעות  אלו  שעבודות  הוא  האלה    בכללי   המאפיינים 

בגופים אלה    תמשחק", והיכולה להשפיע על דרכי הביצוע וההתנהגויות של עובדים ושל קבלנים 

 הינה מוגבלת מאוד.

כי    לכלכ לקבוע  נניתן  אל  הדרך  באותה  להתייחס  ניתן  לא  כי  ולקבוע  לסייג  ההיפגעות  תיש  וני 

גרמו בעבודות  מתאונות שנגרמו באתרי בניה מוכרים ומדווחים, לבין נתוני היפגעות מתאונות שנ

 . ותולא מבוקר   ותלא מדווח  בעבודות שיפוצים ו ו/אבניה  

אל   דומה  בהתייחסות  ההיפגעות  ובלתי נתוני  מדווחות  בלתי  בניה  בעבודות  הנגרמות  תאונות 

תאונות הנגרמות באתרי בניה מדווחים ומבוקרים, עלולה לפגוע נתוני ההיפגעות בקרות, כאל ומב

באת הנגרמות  בעבודות  תאונות  של  למניעתן  במאמצים  פוגעת  אף  מדווחים  רואולי  בניה  י 

והציבור והתקשורת מתקשים  אלה לבין אלה  לא מבחין בין    ומבוקרים, מכיוון שהלך הרוח בציבור

והמעצבים המניעתיים  ובתהליכים  בהצלחות  מאוד,    ,להבחין  בהאפקטיביים  תר  י המתקיימים 

של ענף הבנייה המשותף להתאחדות הקבלנים  מטה הבטיחות  על ידי    האחרונות  בשנתייםשאת  

 .ולהסתדרות

על מנת להבטיח    אלא    ״לייפות״ את התמונה,הצורך להבחין ולסייג הינו אתגר של ממש, לא על מנת  

ידי   על  המבוצעות  המערכתיות  בפעולות  ועקביות  קיימות  לעידוד  תנופה,  הקרן  הבטיחות,  מטה 

הארץ בוני  הקבלנים  התאחדות  הבנייה,  ענף  ההסתדרות  ופיתוח  נוספות  ,  רבות  בנייה  וחברות 

 הפועלות לקידום הבטיחות בתחומן. 
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 2022, 2שהתקיימו ברבעון  תחומי פעולה ומשימות עיקריות

 בשיתוף קרן מנוף של הביטוח הלאומי  לכוכבי בטיחות ת חברות בנייה הסמכ .א

 : 2022 2ועד לסוף רבעון  , 2021החל מחודש ינואר   •

 __ חברות בנין לכוכב בטיחות רעשון;66_ הוסמכו _ •

 ___ חברות בנים לכוכב בטיחות שני;11__ הוסמכו  •

 ___חברות בנין לכוכב בטיחות שלישי; 6הוסמכו __  •

 

 שילוב פתרונות טכנולוגיים כמאמץ משלים לביסוס תרבות של מציונות בטוחה  .ב

, גייס מטה הבטיחות חברות טכנולוגיה רבות למאמץ זה וקיים תהליך של  2022  2במלך רבעון  

טכנולוגיות שהינן בשלות דיין על מנת להתחיל בהטמעתן באתרי בניה, עוד במהלך  מיון וזיהוי  

הוצגו    מהלכו, קיים מטה הבטיחות כנס "הזדמנויות טכנולוגיות" שב2022שנה זו. בחודש יוני  

בחודשים   להטמעה  מועדפות  כטכנולוגיות  ההיגוי  וועדת  ידי  על  שנבחרו  הטכנולוגיות 

 הקרובים. 

 

 ( למידה וחקר לקחי בטיחותלול  צוות מצל"ח )מכ .ג

מכלול צוות למידה וחקר    –  מצל"ח הפעלה של  , הפעיל מטה הבטיחות  2022  2במהלך רבעון  

  והפצתם באמצעות דוחות יזומים לרוחב ענף הבניה בישראל אחת לשבועיים.  לקחי בטיחות

על    היתר  בין  מתבסס  מצל"ח,  ידי  על  ומעובד  שנאסף  בטיחות  המידע  נתוני  ניהול  מערכת 

המצויה בשלבי    תעל בסיס פלטפורמה ייעודי  קהילת כוכבי בטיחותוכן, באמצעות    (  מנת"ב)

 למטרה זו, על ידי מטה הבטיחות באמצעות צומ"ת. פיתוח מתקדמים 

 

 הדרכת בטיחות מעשית  .ד

המובל ע"י הקרן לעידוד ופיתוח הבנייה,  סדנאות בטיחות מעשית,    ליווי מקרוב של פיילוט

ופיתוח מודל הקושר בין אחריותם של קבלני משנה וקבלנים ראשיים לקידום ויישום תכנית  

. תכנית זו נבחנת  מסלול כשירות(  2ו )   מסלול מוכנות(  1הכשרה מעשית זו, בשני מסלולים: )
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את   לייעל  מנת  על  בישראל,  הבניה  ענף  ופיתוח  לעידוד  הקרן  ידי  על  אלה  תהליכי  בימים 

 .היישום

 

 בענף הבניה  הבטיחות הלאומי יום .ה

קיים המטה יחד עם  כחלק מפעולות המטה לשינוי התודעה וקידום תרבות בטיחות אחרת,  

בניהם  נוספים,  הבניה,  שותפים  ענף  ופיתוח  לעידוד  הקרן  הארץ,  בוני  הקבלנים    התאחדות 

והמוסד לבטיחות    , קרן מנוף של הביטוח הלאומי  ין והתעשיות הנלוותיהסתדרות עובדי הבנ 

 .  26.5.2022  -יום בטיחות לאומי בתאריך ה וגהות 

זה   יום  הגברת    תמונר במהלך  שתכליתה  בפעילויות  להשתתף  בישראל  הבנייה  חברות 

 .בדגש על מניעת הנפילות מגובה ,המודעות, השותפות והאחריות האישית לבטיחות

 .הבנייה, כולל מפגש עם תנועות נוער וסטודנטיםפעילות ייעודית באתרי  •

, שבמהלכו הוכרז. בין ביתר, מיזם הזדמנויות טכנולוגיות  טקס מרכזי המסכם את היום •

 . 2023, ו 2022שייושמו במהלך השנים 

 

  סברה ותודעהה . ו

 הוסיף מטה הבטיחות לקיים פעולות הסברה והגברת התודעה. , 2022 2במהלך רבעון 

 באלה: הפעולות התמקדו  

 , איגרות המופצות בזמן אמת בעקבות אירועי בטיחות קשים  – "  נקודות מפנה"   פרסום •

 . )נקודות המפנה שפורסמו, מובאות בנספח לדוח זה( תובנות ניהוליות או מקצועיות

בענף לציבור הרחב • ולקחים מתאונות עבודה  , פרסום אנונימי של תחקירים, מסקנות 

   בדגש למנהלים בענף.

חברת • ומדיה  תקשורת  באמצעות  –ית  מידע  מטה   וטוויטר  פייסבוק  דף  הפצת  של 

   הבטיחות.

https://www.facebook.com/pg/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-2397304340492953/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/SafetyConIL


 

 13 

מספר 

משימה
יחידת המשימהנושא

חישוב

מספר 

חברות/ 

פעילויות

מס' יח' 

לחברה

עלות 

יחידה

 ₪
)כולל מע"מ(

גורם 

מבצע

סה"כ ש"ח
)כולל מע"מ(

סה"כ תקציב 

לנושא  ₪
)כולל מע"מ(

1172000צומ"ת10081465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות ראשון

351600צומ"ת8031465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות שני

293000צומ"ת10021465חניכה אחתחניכת הכנה לסקרי הנהלה

117200צומ"ת8011465חניכה אחתחידושי הסמכה

מבדק שימוש בטכנולוגיות 

)כוכב שלישי(

117200צומ"ת8011465חניכה אחת

22.02

העשרה מקצועית 

למנהלי עבודה

סדנאות נע"ם )ניהול עובדים 

מתקדם( 

14 ארגונים מקומיים;2  

סדנאות לכל ארגון מקומי

סדנא בודדת

חונך + מדריך 

לסדנא

28

***

393120צומ"ת 14040

393,120

22.03

סדנאות לצוותי הנפה 

)עגורנאים, אתתים(

סדנא בודדת, 30 סדנאות מעשיות לצוותי הנפה

משתתפים בסדנא

5

***

117495צומ"ת23499

117,495

22.04
בטיחות למהנדסי 

ביצוע

סדנאות הנדסה ובטיחות 

למהנדסי ביצוע

סדנא בודדת, 40 

משתתפים בסדנא

70200צומ"ת23400***3
70,200

585000שלהבת11700***50מפרט אחדמפרטי מוכנות וביצועמוכנות היא העיקר22.05
585,000

22.06
סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי

ראשותיים

סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא

234990צומ"ת1023499
234,990

22.07
הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי

************
585000צומ"ת

585,000

22.01

הסמכה לכוכבי 

בטיחות
2,051,000

שורות משימה - תכנית עבודה 2022 - משימות מתוקצבות - מטה הבטיחות - גרסה 1.4
לא כולל סדנאות לבטיחות מעשית; לא כולל עלות שכר; לא כולל משימות ממקור תקציבי חיצוני )משרד הכלכלה(

 

 סיכום

ניהול הבטיחות בענף    בביצועיתמונת מצב של שיפור מתמשך  מסתמנת    רבעון השני בפרטהבמהלך  

הן במספר התאונות הקטלניות שירד באופן מתמיד וניכר  השיפור המסתמן מוצא את ביטויו    .הבניה

חברות בנייה אל  של  הנהלות  ההתייחסות    דוגמת,  ה"רכים"  מדדיםבבהשוואה לשנים קודמות והן  

היה הרבעון הראשון   2022של שנת   2רבעון מס'  .  ומדדי מצוינותביצועי הבטיחות כאל מדדי איכות  

מו את  שמצאו  העובדים  במספר  מאוד  משמעותית  ירידה  נרשמה  בניה.  שבו  עבודות  במהלך  תם 

,  2020בשנת    2עובדים ברבעון    12ברבעון המקביל אשתקד,    7עובדים בהשוואה ל    3ברבעון זה נהרגו  

 . 2019עובדים ברבעון מקביל בשנת   15ו 

לא ניתן לקבוע בוודאות אם תוצאה זו הינה מהותית או מקרית. יחד עם זאת יש לשים לב לעובדות  

 אלו: 

משקפת   • זו  המוות תוצאה  תאונות  במספר  עקבית  בשנים    ירידה  מקבילים  ברבעונים 

 האחרונות. 

זו משקפת את   • בענף    התגייסות המערכת כולה להתמודדות עם תופעת התאונותתוצאה 

של    1ל, בכלל, ובפרט על רקע המספר הגדול של תאונות מוות שנגרמו ברבעון  הבניה בישרא

 .  עובדים 9, שבה מצאו את מוחתם  השנה הנוכחית

, שהתמדה ודביקות במשימה המשתקפות במאמצים הגדולים מאוד ולמדים  אנו שביםבעיקר  

לא רק במדדים "רכים" כמו שינוי מהותי לטובה    מתבטאיםהמושקעים במניעתן של תאונות,  

כולו,   הענף  של  הארגונית  גםובבתרבות  אלא  ובטיחות,  כלכליות  מצוינות,  בין  קשר     יצירת 

 בעבודות בניה בישראל. ותתאונות המוירידה עקבית במספר  נוישה במדד תוצאתי מובהק 

קרן מנוף של הביטוח  עם    מלאבשיתוף פעולה  תחת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, ואנחנו עובדים  

 מהותית.  לקידום הבטיחות בבניה בישראל של קרנות אלו ןשתרומת  ,הלאומי

ל ממש  צאות שמניב תועם המוסד לבטיחות ולגהות, שפורה  שיתוף פעולה  מטה הבטיחות מפתח  

זו, הינה הקצאת    לסינרגיה דוגמה מובהקת    ושל מאמצים אחרים.ומאפשר סינרגיה של משאבים  

  , והקצאת מדריכים לאתרי בנייה תחת ניהול והכוונה של מטה הבטיחות  בטיחותניידות להדרכת  

 .כמו גם שיתוף פעולה במסגרת היום הלאומי לבטיחות בבנייה
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התאחד לנשיא  להודות  מבקשים  הקבלניםאנחנו  הארץ  ות  סרוגו  בוני  הבלתי    ראול  תמיכתו  על 

והתעשיות   הבניין  עובדי  הסתדרות  ליו"ר  הבטיחות,  מטה  של  במאמצים  יצחק  ,  הנלוותמסויגת 

לעידוד ופיתוח ענף הבניה משה בן זקן, שעל אף  למנכ"ל הקרן  על תמיכתו במאמצים אלה,  מויאל,  

, למנכ"ל קרן מנוף  ובית של תמיכה ועשייהו רוח חי כיוונ קיד מורגשת מצר שהוא מכהן בתפ הזמן הק

מק שאנו  הפעילות  עם  עמוקות  שמזדהה  קיים  שגב  הלאומי  הביטוח  רבות, של  בנו  ותומך    דמים 

הקבלנים, התאחדות  מרחב,  ולמנכ"ל  מטה    אמנון  ובאמצעות  במישרין  מושיט  שהוא  הסיוע  על 

 מנהל. ההתאחדות שאותו הוא

וניצניו נראים    אנחנו בריצת מרתון ארוכה, בתהליך של שינוי שמתקיים בעיצומם של ימים אלה

נ   בשטח. ובנחישות  ולהטמיע  ביוזמה  להנחיל  הבנייה,  וסיף  בענף  החדשה  הבטיחות  תרבות  את 

 הקושרת בן ביצועי הבטיחות לבין המצוינות הארגונית והתפעולית. 

 

 במיל' איל בן ראובן, אלוף 

 ראש מטה הבטיחות 

 

 

 נספחים 

 נספח א: רשימת החברות שהוסמכו לכוכבי בטיחות 

 נספח ב:  תיאור כללי של מערכת מנת"ב 

 2022  2נספח ג': "נקודת מפנה" ופרסומים נבחרים ברשתות שהופצו ברבעון 

 2022  2נספח ד: תאונות עבודה במסגרתן נהרגו פועלים ברבעון 
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 רשימת החברות שהוסמכו לכוכב בטיחות ראשון פח א': נס

   לחצו -למידע נוסף על התוכנית ולרשימת החברות המלאה שהוסמכו לכוכב בטיחות 

 

 

 נספח ב' –  תיאור כללי של מערכת מנת"ב 

 המוצג במערכת הבטיחותי המידע  

 כל אתרי הבניה שקיבלו צוו התחלת עבודה;   ▪

 כל אתרי הבניה, שהחלו את עבודות הבניה;  ▪

 הבניה, שסיימו את עבודות הבניה; כל אתרי   ▪

 סיווג אתיר בניה לפי סוג התמ"א; ▪

 כל צווי הבטיחות שניתנו, לפי אתרי הבניה;  ▪

 תאונות שנגרמו במהלך תקופה נתונה, באתרי בנייה;  ▪

 חברות בנייה שהוסמכו לכוכבי בטיחות.  ▪

https://lp.vp4.me/pe43
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למהנדסי ביצוע

סדנא בודדת, 40 

משתתפים בסדנא

70200צומ"ת23400***3
70,200

585000שלהבת11700***50מפרט אחדמפרטי מוכנות וביצועמוכנות היא העיקר22.05
585,000

22.06
סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי

ראשותיים

סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא

234990צומ"ת1023499
234,990

22.07
הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי

************
585000צומ"ת

585,000

22.01

הסמכה לכוכבי 

בטיחות
2,051,000

שורות משימה - תכנית עבודה 2022 - משימות מתוקצבות - מטה הבטיחות - גרסה 1.4
לא כולל סדנאות לבטיחות מעשית; לא כולל עלות שכר; לא כולל משימות ממקור תקציבי חיצוני )משרד הכלכלה(
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מספר 

משימה
יחידת המשימהנושא
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מס' יח' 
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עלות 

יחידה
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גורם 

מבצע

סה"כ ש"ח
)כולל מע"מ(

סה"כ תקציב 

לנושא  ₪
)כולל מע"מ(

1172000צומ"ת10081465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות ראשון

351600צומ"ת8031465חניכה אחתחניכות כוכב בטיחות שני

293000צומ"ת10021465חניכה אחתחניכת הכנה לסקרי הנהלה

117200צומ"ת8011465חניכה אחתחידושי הסמכה

מבדק שימוש בטכנולוגיות 

)כוכב שלישי(

117200צומ"ת8011465חניכה אחת

22.02

העשרה מקצועית 

למנהלי עבודה

סדנאות נע"ם )ניהול עובדים 

מתקדם( 

14 ארגונים מקומיים;2  

סדנאות לכל ארגון מקומי

סדנא בודדת

חונך + מדריך 

לסדנא

28

***

393120צומ"ת 14040

393,120

22.03

סדנאות לצוותי הנפה 

)עגורנאים, אתתים(

סדנא בודדת, 30 סדנאות מעשיות לצוותי הנפה

משתתפים בסדנא
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22.06
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הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי

************
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585,000

22.01

הסמכה לכוכבי 

בטיחות
2,051,000

שורות משימה - תכנית עבודה 2022 - משימות מתוקצבות - מטה הבטיחות - גרסה 1.4
לא כולל סדנאות לבטיחות מעשית; לא כולל עלות שכר; לא כולל משימות ממקור תקציבי חיצוני )משרד הכלכלה(
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סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי
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סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא
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הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי
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585000צומ"ת

585,000
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הסמכה לכוכבי 
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סדנא בודדת
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70,200

585000שלהבת11700***50מפרט אחדמפרטי מוכנות וביצועמוכנות היא העיקר22.05
585,000

22.06
סדנאות בטיחות לפקחים שילוב שלטון מקומי

ראשותיים

סדנא בודדת, 30 

פקחים בכל סדנא

234990צומ"ת1023499
234,990

22.07
הפקת יום בטיחת לאומייום בטיחות לאומי
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585,000
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שורות משימה - תכנית עבודה 2022 - משימות מתוקצבות - מטה הבטיחות - גרסה 1.4
לא כולל סדנאות לבטיחות מעשית; לא כולל עלות שכר; לא כולל משימות ממקור תקציבי חיצוני )משרד הכלכלה(
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 תאריך נסיבה  תיאור המקרה  כתובת  עיר
מספר 
 הרוגים

 סיווג קבלני 

 אשקלון
שדרות 

 מנחם בגין 

פועל נפל מהמנוף 
ונבלם בקומה 

העשירית של המבנה,  
מ'  10- גובה של כ

 ונהרג במקום

נפילה  
 ובה מג

 5ג' 1 25.4.22

קריית  
 גת

רחוב 
 הרימון

דריסה של טרקטור  
D9 

 3ג' 1 17.5.22 הדריס

 רמת גן
ב יוסף  רחו

 הגלילי 
 נפילה מגובה 

נפילה  
 מגובה 

 לא ברור 1 26.6.22


