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 תקציר מנהלים 

 

 כללי

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

בתחילת    פעילותוהחל את  מטה הבטיחות  .  להסתדרות החדשה ולהתאחדות הקבלנים בוני הארץ

מאי   ניהול    .2019חודש  עם  להתמודד  הבנייה  ענף  המשיך  שחלפה,  לשנה  בדומה  זה,  ברבעון  גם 

 את אתגרי ניהול הבטיחות באתרי הבניה. שהעצימהתופעה הבנייה בימי מגפת הקורונה, 

 יעוד מטה הבטיחות 

במדינת   בבנייה  הבטיחות  תרבות  את  ולשפר  לשנות  הינו  המטה  גיבוש  ב  , ישראלייעוד  אמצעות 

   .תכנית עבודה שנתית להבטחת הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה הנדסיתוהובלת 

 מטרת הדו"ח הרבעוני

  .לשקף תמונת מצב עדכנית לצורך הפקת לקחים והמלצות לשיפור המצב בהמשך .1

הרלוונטיים .2 הנתונים  של  עיתית  התהליכ  ,מדידה  ליעילות  אינדיקציות  לייצר  מנת  ים על 

 ולחילופין לנקודות ואתגרים הדורשים טיפול נוסף. 

להציג למנהלים ולמקבלי החלטות את עיקרי הפעילויות והמשימות שקיים מטה הבטיחות   .3

רבע  שיקוף    , 2022  3  ון במהלך  לרבעון  לצד  בהשוואה  זה  ברבעון  ההיפגעות  מצב  תמונת 

 המקביל אשתקד. 

 פתח דבר

ומשאבים, ביחד עם ענף הבניה כולו, על מנת    מאמציםמטה הבטיחות עושה לילות כימים ומשקיע  

 נכונה לבין מניעתן כשלי בטיחות.   בניהלבסס תרבות הקושרת בין 

התחלות    80,000תתחלנה    2022שנת  עד תום  בישראל בונים הרבה. הרבה מאוד. לפי תחזית הלמ"ס,  

מהיקפי התחלות בניה במדינות אירופה    לא נופל מספרית  בניה גדול זה. היקף  במדינת ישראל  בניה

 שהינן גדולות ומבוססות, לרבות בריטניה. 

לא  וכולנו מבחינים ומרגישים בנוכחותו. ברור מאליו ש  היקף בניה עצום זה, מהווה אתגר של ממש

לטפל   הבניה.  ניתן  עולם  בכל  זמנית  עדיבו  לפי  מדורגת  מעשית  אסטרטגיה  פויות נדרשת 

 ואפקטיביות השפעה על *תרבות הניהול והמנהיגות*.  
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 .מעגלי השפעה מתרחביםנקראת על ידי מטה הבטיחות אסטרטגיה   האסטרטגיה שנבחרה

זו מהותה של  .  שלהן  ר ודרכן משפיעים על קבלני המשנהכלומר, מתחילים בחברות הגדולות ביות 

 .תכנית הכוכבים

  עובדים )חמישים אלף עובדים!(   50,000  - כ  להגיע למצב שבו בכל יום עבודה   נכון להיום הצלחנו 

מתחילים כל יום בהדרכת בוקר, מושפעים מערכי תכנית כוכבי הבטיחות ונהנים מניהול מתקדם 

 יותר, כל יום, כל היום!

יותר מ    2023עד סוף    מטה הבטיחות, בגיבוי הקרן לקידום ולפיתוח ענף הבניה בישראל,    לפי תכנית

המכבדת את העובד ואת חייו, וכל זאת,   , תרבות  עובדים יעבדו תחת תרבות שונה לחלוטין  100,000

 טייסי חיל האוויר(.   30) "מיטב הנוער"בהובלת 

 

מספר זה יוכפל לפחות עד  וסמכות לכוכב בטיחות אחד לפחות.  חברות בניה מ  80כ    ,כון להיוםנ

 משפיעה ובגדול על כל ענף הבניה.מסה קריטית זו  . 2023תום 

 

קבלני השיפוצים תכנית מתקדמת לשיפוץ בטוח, שאותה יזמנו  לפני שנתיים הטמענו בהתאחדות  

 .2023שנת ב התכנית תימשך גם  של הביטוח הלאומי.  קרן מנוף נה באמצעותואף דאגנו למימו

 

והרחבת אוכלוסיית כוכבי   , לצד המשך2023נמצאת בתכנית העבודה של    138אוכלוסיית תמ"א  

 .הבטיחות

 

התאונות   במדד  משמעותית  לירידה  עדים  אנו  בישראל  בניה  בהתחלות  הגידול  למרות  לבסוף, 

 התחלות בניה, כפי שיוצג בהמשך הדו"ח.   10,000ל   הקטלניות 

 

   בענף הבנייה תמונת מצב ההיפגעות

להעריך את  שתאפשר לנו    מתאונות בדרךשנים רבות אנו מנסים להבין את תמונת מצב ההיפגעות  

מגמתיות ולהבין  משתפרים?המצב  אנו  האם  לאחור?  .  נסוגים  אנו  מה האם    האם  כל  למרות 

בתמונת ההיפגעות  של ממש  ין שינוי  על ידי חברות בניה רבות, א  המאמצים והמשאבים המושקעים

 להיות קשה ומתסכלת? וסיפההמ

 



 

 4 

 וד? מה לא נמד כיצד נדע זאת? כיצד נמדוד? 

שכן ביותר,  רבה  חשיבות  אלו  לבעי  לשאלות  פשוטות  תשובות  מחפשים  טיבנו,  מעצם   ות אנו, 

 מורכבות. 

)האנליטית( למדידת תוצאות המאמצים המושקעים במניעתן של תאונות, מורכבת    תהאמיתיהדרך  

 מרכיבים עיקריים: ארבעהמ

 תוצאות או מגמות? –מה אנו מודדים  •

 (? מדידה יחסית או מוחלטתביחס למה אנו מודדים ) •

 נעקוב אולם לא נשקלל בהערכת המצב )המניעה לפעולה(? איזה נתונים על  •

 .ולמה מודדיםלא  מה אנו  •

 בטבלה מצאו הסבר קצר לכל אחד מהמרכיבים שצוינו לעיל.  

 הסבר המרכיב  ספ' 

  –מה מודדים  1
 תוצאות או מגמות

תוצאות כוללות מרכיבים אקראיים, שלא תמיד ניתן לשלוט בהן.  
 כן נעדיף לזהות מגמות ולפעול ביחס אליהן ל

ביחס למה מודדים   2
)מדידה יחסית או  

 מוחלטת( 

המ ממהויות  מתעלמת  מוחלטת  התוצאה.  ש מדידה  על  פיעות 
לפיכך, תמיד    )נרמול נתונים(.יחסית לוקחת אותן בחשבון  מדידה  

 יחסית למשהו...נשאף למדוד 

  עובדים(, הוא נתון בעייתי,   100,000)תאונות ל    מספר עובדים •
)יש בנתון זה   מוערך, שלא מאפשר אימוץ גישה פרואקטיבית 

 יותר מידי אקראיות(.

בניהלעומתו,   • התחלות  מדד  מספר    אופרטיבי   מהווה 
 אובייקטיבי דיו, על מנת שנוכל להעריך את המצב. ו

את   • למדוד  נעדיף  ל  לפיכך,  ביחס  ההיפגעות    10,000היקף 
 התחלות בניה בשנה. 

  איזה נתוניםעל  3
לא  נעקוב אולם 
 נכון לשקלל? 

נתוני הביטוח הלאומי הינם במקרים רבים, מוטים כלפי מעלה. יש  
 להרבה עובדים סיבות רבות לדווח על תאונות שפשוט לא היו... 

לתאונות ברמות  בעיית אמינות הנתונים באה לידי ביטוי גם ביחס  
המרכז   מסודר  מנגנון  קיים  לא  ו"קשה".  "בינוני"  "קל",  חומרה 

צב ברמות חומרה אלו  מנונים אלה מבתי חולים ולפיכך תמונת ה 
 הינה מעורפלת. 

ני מה לא נמדוד?  4 לא  שלהן  בעבודות  שנגרמו  תאונות  נמדוד  בניה.  ת לא  היתר  ן 
נעת שכן,  תאונות אלו אינן נמצאות בתחום הפעולה המו   –הסיבה  

העבודות   את  מכירה  לא  לפעול  כול  הללוהמערכת  יכולה  אינה  ן 
 בצורה ממוקדת במניעתן.

 

מתאונות ההיפגעות  תמונת  של  מצב  הערכת  הבטיחות  מטה  קיים  לעיל,  המצוין  ביחס    לאור 

בניה האחרונות.  10ב    להתחלות  בהיקף    השנים  עקבית  ירידה  על  מלמדת  המתקבלת  התמונה 

 .2019התאונות הקטלניות החל משנת 
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בטבלה הבאה מרוכזים נתונים אודות התחלות בניה לפי שנים, מספר תאונות המוות שנגרמו בשנים  

 . התחלות בניה( 10,000)מספר תאונות המוות ביחס ל ומדד יעילות המניעה אלו, 

מספר התחלות   שנה  ספ' 
 הבניה 

מספר תאונות  
 המוות 

  10,000תאונות קטלניות ל 
 בנייה התחלות 

1 2013 48,000 32 6.7 

2 2014 54,000 31 5.7 

3 2015 57,000 34 5.97 

4 2016 56,000 33 5.89 

5 2017 56,000 30 5.36 

6 2018 56,000 34 6.07 

7 2019 55,000 40 7.27 

8 2020 54,000 31 5.74 

9 2021 65,000 30 4.61 

 2.5 רבעונים( 3) 20 )צפי(  80,000 2022 10

 

 

 

   2022 3תמונת מצב ההיפגעות בענף הבנייה ברבעון 

 .בתאונות במהלך ביצוע עבודות בניה  עובדים  8ת מותם מצאו א, 2022 3במהלך רבעון 

 בנוסף, התקבלו נתונים נוספים אלה: 

 עובדים.    79 –פציעה בינונית  .א

 עובדים.  15 –פציעה קשה  .ב
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 2022בשנת  3לבין רבעון   2021 3טבלה נתונים השוואתיים בין רבעון ב

   .מד״אדרגת הפציעה נצמדת לנתוני * 

 

  ת מבטא" ו "קשה",  בינוניברמות חומרה ",  2022  3ברבעון  תמונת מצב ההיפגעות מתאונות  

מתאונות    עלייה ההיפגעות  לתמונת  אשתקד.    בתקופהביחס  ברמות  המקבילה  היפגעות 

שמקו מכיוון  כאן,  ינותחו  לא  מוות  שאיננה  מבטא,   רחומרה  ואיננו  חלקי  הינו  הנתונים 

 געות האובייקטיבית.פנת ההיובוודאות קרובה, את תמ

של   ירידה  חלה  מוות  הי  20%בתאונות  זו  ירידה  אשתקד.  המקבילה  לתקופה  נה ביחס 

א את  כוללת  היא  שכן,  העמשמעותית  שנהרגובדירבעת  במהלך  ם  אוגוסט ו  אחד,  חודש 

 . , "אוגוסט השחור"2022
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4

לא חברחבר

תאונות קטלניות בהן הקבלן הינו חבר  
התאחדות

 2022 2021 סיווג הפגיעה

 79 40 פציעה בינונית 

 15 10 פציעה קשה 

 8 10 מוות
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 פילוח נסיבות התאונות מצביע על תמונת התפלגות דומה לשנים קודמות ולפיה: 

 .הינו הגבוה ביותרנפילה מגובה שיעור התאונות שנגרמו בנסיבות  .1

 . מחפצים נופלים הפגיעהבמקום השני נמצא את  .2

 . קריסת תקרה/ קירהנסיבה השלישית בשכיחותה, ברבעון זה, הינה  .3

הבטיחות    מפנהמספר    פרסם מטה  אירועים  נקודות  הגרימה  לנ  ים המתייחס  ותחקירי  סיבות 

למנוע הישנותם של  , במטרה  העלות את מודעות עובדי הענף לגורמי סיכון אלהלעל מנת    ,העיקריות

כמו כן, פעל מטה הבטיחות בערוצי הסברה נוספים, בין היתר דרך צוותי    אירועים דומים נוספים.

  . על גורמי סיכון אלו יש לדבר סיכון  מידרכי התמודדות עם גורלכלול  החניכה שפועלים בשטח, בכדי  

   יום עבודה.כל  בתדריכי הבטיחות שאותם יש לקיים בתחילת 

 

נפילה מגובה
44%

נפילה של חפץ כבד
26%

התחשמלות
2%

פגיעה מכלי הנדסי
6%

מסור /פציעה מחפץ חד
דיסק
6%

נפילה לבור/קריסת קיר
7%

נפילה מסולם
6%

שריפה
3%

32022פילוח נסיבות התאונות רבעון 

נפילה מגובה

נפילה של חפץ כבד

התחשמלות

פגיעה מכלי הנדסי

מסור דיסק/פציעה מחפץ חד

נפילה לבור/קריסת קיר

נפילה מסולם

שריפה

https://www.acb.org.il/category/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94/
https://www.acb.org.il/category/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94/
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ממספר התאונות בעבודות תמ"א   45בטבלה מלמד כי מספר התאונות בעבודות בניה גדול פי  עיון  

 בעבודות שיפוצים. 5מעבודות תשתית ופי קרוב ל  20, פי 38

איכותנית מאשר כמותית, שכן מלבד תאונות מוות, תאונות בסיווגים  יותר: תמונה זו הינה  הערה

נו מוגבל, חלקי ולא קוהרנטי דיו )מרבית הנתונים  אחרים )קל, בינוי, קשה(, מקור הנתונים הי

מערכת מדינתית המרכזת את נתוני הפגיעה מבתי חולים, מתקפת אותם   ואיןמתקבלים ממד"א  

 ( םאמינותומאמתת את 
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 :כיניתוח מעורבות חברות בנייה בתאונות, לפי סיווגן, מלמד 

ובקרב   בעבודות שיפוצים,  1-בסיווג גמרבית התאונות הקטלניות נגרמו בחברות קטנות   •

 .קבלנים לא רשומים

יש לציין כי חברות בסיווג גבוה הינן .  5-רות בניה בסיווג גבתאונות קטלניות נגרמו בח   2 •

חברות המשקיעות בדרך כלל תקציבים ומשאבים מרובים במניעתן של תאונות. מאפיין 

למסקנה כי ניתן להתבסס על הנהלות של חברות בסיווג גבוה, על מנת    אותנו  זה, מביא

 להטמיע בקרבן תרבות של שיפור מתמיד.

 

 

 **פירוט מלא של נתוני ההיפגעות מובא בגוף הדו"ח ובנספחים**

 2022 3שהתקיימו ברבעון  תחומי פעולה ומשימות עיקריות

על  בדגש  2022, המשיך מטה הבטיחות ביישומה של תכנית העבודה לשנת  זהבמהלך רבעון 

 :הבאיםתחומים ה

 הטמעת טכנולוגיות תומכות בטיחות  .א

להטמיע טכנולוגיות    להוביל מיזם שמטרתו  במהלך רבעון זה, החל מטה הבטיחות

 תומכות בטיחות. הטמעה זו נעשית בשלושה מישורים:

 )טכנולוגיות מדף( למטרת הצלת חיים.התאמת טכנולוגיות קיימות   (1

בטיחות   (2 לכוכב  בטיחות  כוכבי  חברות  הסמכת  בטיחות    3האצת  ,  4וכוכב 

 שהינם טכנולוגיים. 

עובדים,   (3 על התנהגות  את השפעת הטכנולוגיות  מלווה הבוחן  קיום מחקר 

 מנהלים ומדדי התרבות הניהולית.  

טכנולוגיית   בהטמעת  החלנו  האחרונים  רושמ"תבשבועות  שומעת,    קסדה  )רואה, 

של חברת   באתר  כניסוי מבוקר  ההטמעה מתקיים  "עץ  מתעדת, מתריעה(. תהליך 

 שתגובש על ידי מטה הבטיחות. ובהמשך, יוטמע לפי תכנית  השקד"
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 סקרי הנהלה להטמעת מפרט כוכבי בטיחות בקיוםתמיכה  .ב

( לכוכב    מוסמכותלחברות בניה    צומ"ת(  אנשי במסגרת זו, מסייעים חונכי התכנית 

או יותר, להכין את סקר ההנהלה החצי שנתי, שהינו סקר משמעותי    אחדבטיחות,  

 תכנית כוכבי הבטיחות לאורך זמן.  קיוםמאוד שנועד להבטיח את 

 בניית מודל "בונים נכונים" לקבלני משנה  .ג

תפיסת   (1 המתרחביםלפי  ההשפעה  ל מעגלי  הבטיחות  מטה  החל  היערך  , 

העקרונות   של  ישירה  כוכבי  תלהטמעה  תכנית  של  והמקצועיים  רבותיים 

 הבטיחות בקרב קבלני משנה.

ואת אמנת    "הבונים הנכונים"במסגרת זו, פיתח מטה הבטיחות את תפיסת   (2

 הבונים הנכונים המובאת כאן.

שישתתף בתהליך ההקניה של    קבלן משנהתוענק לכל    "בונה נכון"תעודת   (3

כך והמקצועיים  התרבותיים  תהליך  היסודות  של  אנשבסופו  מצפים  ,  ו 

ראשיים   בין קבלנים  קב  מוסמכיםהלראות קשר  לבין  בטיחות  לני  לכוכבי 

 המוסמכים כ "בונים נכונים".השונים, משנה במקצועות  

 

 " הבונים הנכונים"אמנת  

 
מי   .1 של  שלומו  את  אעדיף  מהחלטותילעולם  מושפע  להיות  שעלול  מי  של  או  או    ימעובדי 

 ממעשיי, על פני כל הישג אישי, פעולה או תפוקה. 

 אפעל לחיזוק מודעותם של עובדיי לסכנות הכרוכות בביצוע עבודות בניה.  .2

 אפעל מתוך הבנה כי ההתנהגות של עובדיי  מושפעת מההתנהגות האישית שלי.  .3

לא אתעלם ממצבים לא בטוחים ומהתנהגויות מסוכנות ואתערב בכל מקרה שבו אני פוגש   .4

 התנהגות לא נכונה של עובד. 

בכל מקרה שבו אתערב, אפעל לחיזוק בטחונו העצמי של העובד ולביסוס המחויבות שלו   .5

 להתנהגות נכונה, שלא תסכן אדם.

רק לאחר שאפעל באופן אישי  לא אאפשר את ביצועה של משימה הנתונה לאחריותי, אלא   .6

 להבטחת המוכנות המלאה לקראתה. 
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 אדריך ואתדרך את עובדיי, לקראת ביצוע כל משימת עבודה ואקיים בקרה במהלך ביצועה.   .7

אנהל את עובדיי ואנהיג אותם בדרך, שתסייע להם להתגבר על מתחים בין הדרך הנכונה   .8

 וע עבודות בניה. לבצע עבודה לבין תפוקה, העלולים להיווצר במהלך ביצ

ודו .9 על  -אקדם תרבות של שקיפות  ביטחון להצביע  שיח עם העובדים, בדרך שתקנה להם 

 סכנות ולהציע פתרונות ודרכי התמודדות עם סכנות אלו.

 אקיים תרבות של למידה מתמדת, ואשתף במסקנות ובלקחים הנלמדים מכשלים. .10

ו שתסייע ותקדם התנהגויות  אבטיח סביבת עבודה מאורגנת, מסודרת ונטולת מפגעים, כז .11

 נכונות של עובדים. 

אכבד כל עובד המתנגד לבצע עבודה בדרך העלולה לסכן אותו, ולאתר, ביחד עמו, דרכים  .12

 לביצוע הפעולה הנדרשת ממנו. 

אעודד עובדים לפעול ולהתנהג, בדרך שתבטא את עליונות ערך החיים מתוך מחויבות לכלל,   .13

 י.פעול ולהתנהג כך בעצמ"ראשית, אל תזיק". אני מתחייב ל

 

 2023מאמצים עיקריים לשנת העבודה 

 הטמעת טכנולוגיה קסדה רושמ"ת בחברות כוכבי בטיחות 

ולמנהלים   לעובדיםלסיוע   המכווניםבמסגרת המאמצים המתקיימים על ידי מטה הבטיחות 
כשנה שתעמוד בסימן טכנולוגיות מצילות   2023שנת העבודה   הלשפר את ביצועי הבטיחות, נקבע

 חיים. 

רואה, שומעת, מתריעה,  )הטכנולוגיה הראשונה שפותחה ונבחרה ליישום הינה קסדה רושמ"ת 
 מתעדת(.

הרעיון המרכזי העומד ברקע להטמעת טכנולוגיה זו הינו, היכולת ליצור קשר עין וקשר קול עם  
עבודה מרוחקים ממיקומו של מנהל העבודה. בדרך זו, ניתן "להכניס" עובדים    יצוות

"לאקווריום" ולקיים משו"ב )מוכנות, שליטה ובקרה( יעילים, בדגש על תיקוף יישום המוכנות  
 למניעת נפילה מגובה, חפצים נופלים והתחשמלות. 

  \התנהגויות העובדיםהטמעת הטכנולוגיה תלווה במחקר שיתמודד עם השפעת הטכנולוגיה על 
וקידום מבנים ארגוניים המבוססים על צוותי עבודה שבראשם עומד ראש   ,התנהגויות המנהלים

 צוות. 

 

 הקמה וניהול קהילת בונים עם כוכבים 

היכולת לשתף במידע,   מצוינות לבין ביצועי בטיחות, הינו ביןאחד מיסודות התרבות הקושרת 
 כוכבי הבטיחות, הוקצו תקציבים למטרת הקמת קהילה זו. ידע, ותובנות. במסגרת תכנית 

 . 2023 1ותפעל בשגרה החל מרבעון   2022 4הקהילה תחל לפעול ברבעון  
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 תפעול צוות מצל"ח )צוות למידה וחקר( 

אירועי בטיחות, הגם שהינם תופעה לא רצויה שאותה מנסים למגר, מהווים מקור שממנו ניתן  
תפיסת "השיפור המתמיד" מבוססת על ההבנה,   ,ולהשתפר. למעשהללמוד, להפיק לקחים 

שלעולם לא ניתן להגיע לשלמות, וכי עלינו לפעול כל העת ללמוד, להוסיף ולהשתפר. עד מתי? עד  
 תועלת". -והשיפור לפי מבחן "עלות  שנבין שהננו קרובים מאוד למיצוי יכולת הלמידה

ינו ללמוד מאירועי בטיחות ללא מחיר, קרי, אירועי  ברור, ולשם אנחנו מכוונים, כי המצב הרצוי ה 
 "כמעט ונפגע". 

הניסיון מלמד כי קיומו של גוף שייעודו העיקרי הינו לאתר אירועי בטיחות )החלק 'העיתונאי'...(  
 לנתחם )החלק המחקרי...( וליצור לקחים ותובנות שיאפשרו שיפור מתמיד. 

של אירועי    תחקורתחת הסמכתן, לקיים שגרת  חברות המוסמכות לכוכב בטיחות שני, מחויבות
"כמעט ונפגע" ודיווח אודות הלקחים למטה הבטיחות, על מנת שזה יפיצם, תחת חסיונות  

 מתאימים, לכלל ענף הבניה. 

 

 המשך והעמקת הסמכת חברות בניה לכוכבי בטיחות 

תר להתמודד  הניסיון שנלמד בשנים האחרונות בישראל ומחוצה לה, הראה כי הדרך היעילה ביו
ת תאונות העובדה בבנייה, הינה יצירת שינוי תרבותי עמוק, המכיר בקשר של ביצועי  יעם סוגי 

 הבטיחות לביצועים התפעוליים והכלכליים של חברות הבנייה. 

. עד לשלהי  2020החל בשנת העבודה  הלאור תובנות אלו, פותחה תכנית כוכבי הבטיחות, שיישומ
חברות מצויות בתהליך הסמכה   40  -חברות לכוכב בטיחות ראשון, וכ   85, הוסמכו למעלה מ  2022

חות ראשון,  יחברות נוספות לכוכב בט  80אנו מתכוונים להסמיך  2023לכוכב הבטיחות שני. בשנת  
וקבוצות  38קבלני תמ"א יושם דגש על הסמכת חברות לכוכב בטיחות שני.   60ולהסמיך כ 

 יזמיות.

 

 "בונים נכונים"   כ  משנההסמכת קבלני 

בתהליך ההקניה של היסודות התרבותיים תוענק לכל קבלן משנה שישתתף  "בונה נכון"תעודת 
כך שבסופו של תהליך, אנו מצפים לראות קשר בין קבלנים ראשיים המוסמכים  והמקצועיים 

 במקצועות השונים, המוסמכים כ "בונים נכונים". לכוכבי בטיחות לבין קבלני משנה 
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 בתחרות ארץ ישראל יפה  שילוב בטיחות  – בונים בישראל יפה 

הקשר בין חזות אתר הבניה וארגונו, לבין ביצועי הבטיחות המופגנים בו, מוכר וכלול תחת  
 הכותרת "אקלים בטיחות". 

שהביעה את הסכמתה לשלב אתרי הניה  במסגרת זו, נעשתה חבירה למועצה לארץ ישראל יפה, 
 במסגרת תחרות ארץ ישראל יפה, המתקיימת בכל שנה. 

עוד הוחלט כי תחרות זו, תהווה מרכיב בהיערכות ליום הלאומי לבטיחות בבניה, בפי שיוצג  
 בהמשך.

 

 " רשות בחזות בטוחה"מיזם 

ניתנים ליזמים על ידי הרשויות  מיזמי הבניה מתקיימים תחת היתרי בניה ואישורי התחלת בניה 
 המקומיות. 

 פיקוח על הבניה מתקיים ברשויות המקומיות על ידי פקחי בניה. 

 הבטיחות אלא בעמידה בתנאי ההיתר.  י פקחי הבניה הרשותיים אינם מתמקדים בהכרח בהיבט

ת ביצירת קשר בין היתר הבניה, התנאים  תמצושל ממש המת  הזדמנות עובדות אלו יוצרות 
 ם בו ואישור החלת עבודות הבניה. הכלולי

 

 הטמעת מדדים מנבאים בשגרת ניהול אתרי בניה

מדדים שבאמצעותם   - (Leading Indicators)מדידת ביצועי בטיחות באמצעות מדדים מנבאים 
מנסים להעריך את החוסן של האתר ועמידותו בפני תאונות, הולכת ותופסת מקום במערכות  

 מתקדמות לניהול בטיחות. 

המציגים את התוצאות של מערכת לניהול    (Lagging Indicators)בשונה ממדדים תוצאתיים 
בות לתאונות ועוד(, השימוש  עובדים, דירוג הסי 100,000הבטיחות )לדוגמה, שיעור התאונות ל 

, הינו הליך אופרטיבי, המקטין את ההסתברות לגרימתן  (Leading Indicators)במדידה מנבאת 
 של תאונות בעבודות בניה. עובדה, הנתמכת על ידי מחקרים רבים.  

 

 ונים ישראל יפהב -  יום הבטיחות הלאומי בבניה

הציבור במדינת ישראל ורתימתו למאמצים יום הבטיחות הלאומי  ימוקד השנה בשיתוף  
המקוימים על ידי ענף הבניה בישראל, שמטרתם, מיגורן של תאונות בעבודות בניה, באמצעות  

 ביסוסה של תרבות המדגישה את השמירה על חייהם ועל כבודם של העובדים. 
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  )תערוכת טכנולוגיות וצמ"א )ציוד מגן אישי

הגנה הכמעט אחרון המפריד בין אדם העלול להיפגע בתאונה לבין הפגיעה   קוציוד מגן אישי הינו   
 הפינוי וההתערבות הרפואית(.  ,הפיסית ועוצמתה )קו ההגנה האחרון הינו החילוץ

 ציוד מגן אישי איכותי, יכול בהחלט להקטין את ממדי הפגיעה מתאונות ואת עוצמתן.

טיבה עם תחום זה. די אם נתייחס לציוד  הטכנולוגיה המתקדמת בקצב מהיר מאוד, לא תמיד מ
מגן אישי לביש, כמו זה המיועד לרוכבי אופנועים, אשר מונע פגיעה קשה ברוכב במקרה שהוא  

נפגע בתאונה או "עף" מכלי הרכב. במקרה כזה, הטכנולוגיה מצילה את חייו באמצעות מערכת  
ם סיבה שמערכות מעין אלו  כריות אוויר אישיות, המונעות פגיעה הפיסית משמעותית. אין שו

 ואחרות, לא יימצאו את דרכן אל עולם מניעת תאונות הבניה. 

  היאהוכרזה על ידי מטה הבטיחות כשנת טכנולוגיה מצילת חיים. מן המפורסמות  2023שנת 
שתערוכה המציגה אמצעים מתקדמים וטכנולוגיות מתקדמות בתחומים אלה, יכולה לקדם את  

 משופר ובכך, להציל חיים, פשוטו כמשמעו.השימוש בציוד מגן אישי 

 

 מנהלי עבודה סגלי ניהול ולהעצמה מקצועית ל

 סיכום

מטה הבטיחות עושה לילות כימים ומשקיע מאמצעים ומשאבים, ביחד עם ענף הבניה כולו, על מנת  

 כשלי בטיחות.  נכונה לבין מניעת  בניהלבסס תרבות הקושרת בין 

התחלות    80,000תתחלנה    2022שנת  עד תום  בישראל בונים הרבה. הרבה מאוד. לפי תחזית הלמ"ס,  

ישראל  בניה גבמדינת  בניה  היקף  במדינות  .  בניה  התחלות  מהיקפי  מספרית  נופל  לא  זה,  דול 

 אירופה שהינן גדולות ומבוססות, לרבות בריטניה. 

לא  מהווה אתגר של ממש וכולנו מבחינים ומרגישים בנוכחותו. ברור מאליו ש  היקף בניה עצום זה

לטפל   הבניה.  ניתן  עולם  בכל  זמנית  עדיפויות בו  לפי  מדורגת  מעשית  אסטרטגיה  נדרשת 

 ואפקטיביות השפעה על *תרבות הניהול והמנהיגות*.  

. אני מזהה  בעולם הבניה בישראל  כתוכנית המובילה  מתבססתו  " הולכתכוכבי הבטיחות "תכנית  

   תוצאות מצוינות בשטח בקרב חברות שנמצאות בתהליך. נעשה הכל על מנת להמשיך את התוכנית 

 

מנהלי העבודה הינם דמויות מפתח בשגרת ניהול העבודה באתרי בניה. הדרך שבה הם מתנהלים  
רבות על התרבות הארגונית באתרי הבניה וכפועל יוצא מכך, על   הומנהלים את עובדיהם, משפיע

 אקלים הבטיחות המתקיים במקומות אלה. 

שנרכש בשנתיים האחרונות, במסגרת תכנית כוכבי הבטיחות, לימד כי אוכלוסייה   ןהניסיו 
 מרכזית זו, יכולה לקבל על עצמה חלק משמעותי בהובלת השינוי המכונה "מצוינות בטוחה". 

 נוי שמטה הבטיחות זיהה הינו, הדגשת ניהול העובדים, במהלך ניהול העבודה.  יש עיקר ה

                                 



 

 16 

עמוק    יתוכנית דגל ייחודית שמייצרת שינוי תרבותלהגביר את קצב החברות המשתתפות בה. זו  ו

,  להשקיע מאמץ בהגעה לחברות בינוניות וקטנות   אחת ממשימותינו החשובות היאבענף הבנייה.  

 . ולמסד תכנית מחייבת בשילוב עם תכנית הבטיחות המעשית לתהליך לצרפן 

, חווינו השנה קיץ קשה ובמהלך חודש אוגוסט איבדנו  2022הנאים שאנו חווים בשנת    םההישגילצד  

נוסיף  מנהלים בענף,  ביחד עם  ,  ן מתסכל ומיותר ואנחנודארבע עובדים. כמו בכל תאונה, זה אוב

תוסיף להוות    בטיחותהעל מנת להבטיח כי    הנחוציםונשקיע את המאמצים הנדרשים עם המשאבים  

כלכלי לחברות שיעשו  ותוסיף להוות גם ערך    ויעילות,, דיוק  איכות  לצירת תרבות שבימרכיב מוביל  

 וישקיעו בה.  

ישגי השנה הנוכחית ההולכת  ולשפר את ה ר  אנו נוסיף לעשות הכל וביחד, כדי לשמ  -  חברי הקבלנים

 ומתקרבת לסיומה. 

 איל בן ראובן, אלוף במיל' 

 ראש מטה הבטיחות 
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 2022 3איגרות "נקודת מפנה" שהופצו ברבעון  –  א'פח סנ

 הקישור הבאבלחיצה על  מה הבטיחותניתן לצפות בכל נקודות המפנה שהופצו על ידי 

 

 מקצת מהפרסומים שלנו ברשתות החברתיות  – נספח ב' 

 

 

 

http://acb.org.il/category/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94/
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 פירוט ופילוח נתוני היפגעות מתאונות  ':גספח נ
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 2022 ספטמברל יוליתאונות עבודה במסגרתן נהרגו פועלים בתקופה שבין 

 תיאור  תאריך  

 נפילה מגובה באתר תשתיות  12.1.2022 1

 בקומת הגג  זיזיםהעובד נהרג לאחר שנפל מפיגומים  20.1.2022 2

 באזור מסתור הכביסה  6-פועל נפל מפיגום בקומה ה  27.1.22 3

 נפילה מסולם  3.2.22 4

 , ככל הנראה בעקבות פיגום שהתפרק 40-פועלים נפלו אל מותם מהקומה ה  2 9.2.2022 5

 פגיעה של זרוע המנוף בפועל שעמד על הגג  13.2.2022 6

 קומות אל פיר מעלית  18פועל נפל מגובה של  27.3.2022 7

 מ'  10מגובה   פועל נפל מהמנוף 25.4.2022 8

 D9דריסה של טרקטור  17.5.2022 9

 נפילה מגובה  27.6.2022 10

 חומה קרסה על טרקטוריסט וקברה אותו  18.7.2022 11

 פועל נפל מגרם מדרגות ללא מעקה  31.7.2022 12

 עובד נפל מהגג בעת התקנת רעפים  2.8.2022 13

 נהרגו   2. מכולת עובדיםמעלית משא התנתקה ממנוף ונפלה על  21.8.2022 14

 פועל נקבר תחת תעלה שקרסה 21.8.2022 15

 לבנה נפלה על ראשו של פועל  23.8.2022 16

 תבנית נפלה ממשאית על פועל והרגה אותו  11.9.2022 17
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