
 
  

 

 

30/8/22 

 הבניה בענף הבטיחות למצב 9 מספר דו״ח
 

 בשלושת האחרונים. בימים והתשתיות הבניה ענף את פוקד וקטלניות קשות תאונות גל – רקע

 חייהם את קיפדו פועלים 4 ,תאונות 8 דווחו אוגוסט חודש של השלישי השבוע של הראשונים הימים

 אלו. בתאונות

 

 הבטיחות רועייא אודות ותובנות מידע לפרסם הינה זה דו״ח של מטרתו - הדו"ח מטרת

 ולייעל מגמות על להצביע ,לקחים להפיק ,ללמוד כוונה מתוך ,הבניה בענף האחרונים מהשבועיים

 .המתמיד והשיפור המניעה מאמצי את

 

 הדיווח בתקופת בטיחות אירועי

 .מעלית גבהתלה עבודות מהלךב בינוני עד קשה נפצעו עובדים 3 ועוד נהרגו עובדים 2 – 21/8/22

 .ביוב קו הנחת בעבודות מטרים 7 בעומק בחפירה נהרג נפל פועל – 21/8/22

 בראשו. שפגע מבניין חלק מנפילת נהרג פועל – 23/8/22

 אודות פרטים למסור נוכל לא ולפיכך הבטיחות ומנהל ישראל משטרת ע"י נחקרות אלו תאונות

 הארועים. נסיבות

  .כאן יצהבלח הראשון האירוע בעקבות שפורסמה מפנה לנקודת קישור ןהלל

 אירעו: אלו הקטלניות לתאונות בנוסף

 מסולם ןמה אחת מגובה, נפילות 5

 דיסק ממסור פגיע

 שנפל כבד מחפץ ותפגיע 5

 קיר מקריסת הפגיע

 

 חום עומסי

 .מחום היפגעות על דיווח אף הגיע לא התקופה את המאפיינים הכבדים החום עומסי למרות

 יזומות ומנוחות בהפסקות והרבו שתייה מי ,משמש הגנה אמצעי לעובדיכם ולספק לתדרך המשיכו

 מוצלים. במקומות

 סיומו. ולקראת היום בתחילת לבצע יש רב מאמץ הדורשות עבודות הניתן כלכ היום את תכננו

 חום. ובמכת שבהתייבשות הסכנות את בפניהם והדגישו היום התחלת ריכידבת עובדיכם עם דברו
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 השנה מתחילת ומעלה בינונית חומרה מרמת נפגעים עם בטיחות אירועי

 

 
 

      

 
 

 תחקירי  מוכנות  – נסיבות, סיבות,  פעולות  מונעות 
 

 נופלים. בחפצים עוסקים הבטיחות למטה שמגיעים הלמידה תחקירי ממחצית למעלה

 עצום. הוא ונפש לרכוש הנזק נציאלטפו

 חפץ נפילת תחקיר בפניכם ציגלה בחרנו האחרונים מהשבועיים לתאונות ובהמשך אלו מסיבות

 .33 מקומה

 האירוע: תיאור

 .33 בקומה עגורן הגבהת לפני הכנה עבודות ביצע מנופים חברת של צוות

 הבטון לקירות לבניין( המנוף בין )מחבר סאות״י״כ ה רגיוב את לחזק נדרש הצוות ההכנות במסגרת

 ק״ג. 15 במשקל מומנט מכשיר בעזרת

 המכשיר העובד, של בידו להסתובב לו גרם המכשיר, של הסיבוב תומך החליק הברגים הידוק בעת

 ובקשירותיו מנוף בחלקי בדרכו פוגע שהוא תוך בנפילה המשיך ומשם הפיגום קצה על ונפל נשמט

 לבניין.



 
  

 

 

 ונפלו עפו חלקיו ומשם התפרק ,4 קומה ברצפת רבה בעוצמה הוטח המכשיר הנפילה בהמשך

 לאתר. מחוץ שנמצא שירות ולכביש הקרקע שבקומת סחורות קבלת לרחבת

 במקום. ששהו מעובדים בודדים מטרים נפלו חלקים מספר נזק, לו וגרם רכב בגג פגע אחד חלק

 באירוע. נפגעים היו לא גדול במזל

 

 הבאים: הפרטים התגלו בתחקיר

 ,שגרתית בעבודה מדובר העובדים צוות מבחינת .המנופים חברת של צוות ע״י נעשתה העבודה

 .צפופה הייתה העבודה סביבת

 .בפיגום רגל אזן הותקן לא

 .נפילה למניעת נקשרו לא העבודה כלי

 מילימטרית( במקום אינצ׳ית )מידה הנכונה במידה הייתה לא ההדוק בוקסת

 האתר. של העבודה מנהל ע״י תודרך לא הצוות

 

 

 המנופים חברת מסקנות

 מתאימה לא במידה בבוקסה שימוש בגלל נגרם האירוע •

 בפיגום רגל אזן שקיים לוודא חובה •

 העובד לגוף ולא עיגון לנקודת העבודה כלי את לאבטח חובה •

 העבודה לאזור מתחת סטרילי שטח על לשמור החוב •

 בגובה עבודה בעת ואבטחתם מיטלטלים כלים עם בטוחה לעבודה העובדים את להדריך יש •

 

 הבניה: חברת מסקנות

 העבודה ציוד קשירת לוודא יש •

 גובה חצי עד הפיגום של הרמטית סגירה תהייה זה מסוג בעבודות •

 של פעילות לכל זה״ב משימת הגדרת ע״י רבאת משנה וקבלני ספקים על בקרה לבצע יש •

 באתר משנה וקבלני ספקים

 

 הבטיחות מטה של תוספות

 תחילת לפני האתר ממנהלי תדריך מקבל ספק ו/או משנה קבלן שכל לוודא האתר מנהליכ חובתנו

 העבודה, סביבת את איתו ביחד לבחון ביותר והטובה היחידה ההזדמנות זו העבודה. בזירת עבודתו



 
  

 

 

 רגל אזן שאין להבחין הנ״ל במקרה בטיחותיות(. תורפה )נקודות נת״בים עובדיו עם ביחד לחפש

 גידור ולוודא המיטלטלים לכלים עיגון נקודות שקיימות לוודא צפופה עבודה סביבת בפיגום,

 העבודה. לאזור שמתחת שטחה

 .באירוע בנפש נפגעים מנע מזל הרבה

 לומדים! כולנו בתחקיר, תפוישש המנופים  ולחברת הבניה  לחברת  רבה  תודה
 

 

 .בעולם מהנעשה קצת

   .האמריקנים לכוחות פצועים 46,000 ועוד  הרוגים  14,000 ,בעיצומה ויטנאם  מלחמת 1968

  וחצי   שניים   ועוד   עבודה  בתאונות   חייהם  את   מקפחים  עובדים   14,000  ארה"ב  ברחבי  שנה  אותה 

 במלחמה.  מאשר פצועים יותר  54  פי  ,פצועים מיליון

 OSHA  את להקים הברית  ארצות לממשלת גורמת זו  מרה סטטיסטיקה

Administratiom Health and afetyS Occupation 

 . וגיהות  לבטיחות המשרד  בעברית  או

OSHA  משיעורים   החל  השונים   למקצועות   שונות  ברמות  בבטיחות   מקוונים   שיעורים   בעיקר   מספק  

 . ךמדרי רמת ועד לפועלים  בסיסיים

 האחרונות  בשנים   שעומד  ההרוגים  במספר  דרסטית  ירידה  חלה  היום  ועד   הארגון  הקמת  מאז

  מנפילות  (70%  )כ  הנפגעים   מרבית   בארץ   כמו   בארה"ב  ,בשנה  הרוגים   1000  סביב   על  (2020-2016)

 מגובה. 

 
 הצטרפות לתכנית כוכבי הבטיחות 

 
 . חברות 401 - כ הבטיחות כוכבי לתכנית  הצטרפו  זה דו״ח לכתיבת  נכון

  עם  חברות 8  בטיחות, כוכבי  שני עם חברות  11 מתוכן  בתוכנית ראשון לכוכב הוסמכו   חברות 70

 בהכשרה. שונים בשלבים נמצאות  חברות  70  -כ ועוד  בטיחות כוכבי  שלושה

 

 הבטיחות לכוכבי הסמכה 

 חדשות  הסמכות  היו  לא הקודם הדו״ח פרסום מאז

 

 

   החדשנות  פינת  - לזכות  רישום

 בהמשך  יפורסם



 
  

 

 

 

 הקרוב לחודש מתוכננות ופעולות אירועים

 יזומות: פעילויות שתי נקיים הקרובים בשבועות

 לדרך יוצא מתעדת( מתריעה, שומעת, )רואה,  רושמ"ת קסדה טכנולוגיה פרויקט -

 השקד. עץ חברת של באתר

 ראשון העיר ברחבי שתבוצע מפורטת תכנית לכדי מתגבש בטוחה רשות מבצע -

 לציון.

 בנפרד. לידיעתכם יועברו רושמ"ת קסדה פרויקט אודות פרטים •

 

 בניה התחלות ריכוז

 בהמשך יפורסם

 

 סיכום

 כבד. חפץ מנפילת הם האחרון מהשבוע ההרוגים ארבעת מתוך שלושה

 סיכונים: להקטין מנת על לבצע שנדרש מרכזיות פעולות תיש יש זה מסוג תאונות למניעת

 נת"בים חפשו העובדים עם ביחד העבודה, בזירת תודרךי העובדים צוות – המשימה תהכנ .1

 פיגום על עובדים ,צפוף המקום ולזמן: למקום הייחודיים בטיחותיות( תורפה )נקודות

 כולנו, בערנות פוגע וזה מאוד חם היום עגינה, נקודות ושיש תקין שהפיגום לוודא ועלינו

 .השני על אחד שימרו ,ולנוח לשתות הקפידו

 נידרש. אם שומר הציבו לעבודה, שמתחת האזור את נרחבת בצורה חסמו -  היפגעות מניעת .2

 

 הכולל  יותשתות בנייה אתרי בניהול המובנה האתגר את מציף בדו"ח שפורסם ומסקנותיו התחקיר

 מתודרך, באתר לעבוד שנכנס מי שכל העבודה, תחילת לפני ,ודאו רבים. משנה קבלני מול עבודה

 העבודה בזירת יהיה תמיד התדריך עליו. וסומכים מכירים שאתם משנה בקבלן מדובר אם גם

 בזירת כשנמצאים רק לזהות שניתן בטיחותיים )מפגעים נת"בים וחיפוש האזור סריקת ויכלול

   (.העבודה

 


