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מטרת ההרצאה 

. קרובה של הבטיחות במדינת ישראל הלצייר את תמונת המצב הנוכחית והעתידית •

לבטיחות והבריאות  ,להמחיש את השינוי בתפיסת אחריות המנהלים בארגון •
.והשפעתה על הפירמה , התעסוקתית

להוריד  , לשפר תפוקות ,  כדי לקדם את תחום הבטיחות ...מה נכון לעשות מחר בבוקר •
".ליום סגריר"גם להיות מוכן ..עלויות וכן 



?  במה עוסק תחום זה ...לפני שנתחיל 

מניעת  -בטיחות בעבודה
תאונות עבודה  

-בריאות תעסוקתית
מניעת מחלות מקצוע  



תחום הבטיחות במדינת ישראל משתנה באופן כזה 
לעשות הרבה יותר  , שיחייב את המנהלים במשק 

!וליישר קו עם העולם המערבי  , בתחום זה 

?לאן צועד עולם הבטיחות 

......וכללי המשחק משתנים, נקודת העבודה: טענה 

!וממש ממש לא רק בתחום הבנייה 



שמתרחשים השינוייםאז מה הם 
?...ואיך הם הולכים להשפיע על עולם הבטיחות 



מודעות ציבורית  

חקיקה חדשה 

טכנולוגיה

יכולות חקירה משתנות   

פגיעה גדלה  בכיס המפרים 

יכולות העמדה לדין משתנות   



..מעורבות חברי כנסת 

מודעות ציבורית גוברת 



מעורבות פעילים חברתיים 



מכוונים לפירמה ולמנהליה



סיקור תקשורתי
בתחום הבטיחות  

20152016-
2017

2018



2014–הבטיחתניהול תוכנית•

2016-בטיחות ללממוניחובת השלמות ענפית בגז •

2017-שעות לאור תאונה חמורה 48מפעלים  ל/סגירת אתרים•

2017-הדרכות חובה לנאמני בטיחות  •

2018-איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה •

2018–קנסות מנהליים ₪ 35,000–₪  22,000:חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה•

2018-תקנת הפיגומים •

2019-חובת מינוי עוזר בטיחות  •

2019-המנופאים חוק •

2019–במכרזים למי שקיבל מעל שני צו בטיחות  איסור השתתפות •

2019–חברי ועדת בטיחות מנהלים חובת הכשרת •

חקיקה חדשה 



כניסה מואצת של 
טכנולוגיה



הכפלת היקף המפקחים  •

(  ןפועלים ללא סיכו–ראשי תיבות " )פלס"הקמת יחידת •
433יחידה עילית למלחמה בתאונות העבודה בלהב 

יכולות האכיפה משתנות 





.י הפרקליט הראשי "בקרה ע•

.הגדרת קבוע זמן למשך חקירה והגשת כתב אישום •

.  בחינה של הישגי התביעה •

יכולות העמדה לדין פלילי משתנות  



ממש משבוע שעבר ...תקדים 



י מפקח"ע-₪ 35,000-22,000קנסות בגובה –החוק לאכיפה מנהלית •

הכפלת היקף המפקחים  •

פגיעה גדלה  בכיס המפרים 



גידול בתביעות האזרחית ובהיקפן   

...תובעים יותר ויותר בדין האזרחי , במדינת ישראל •

(2004בית משפט עליון ...)" הלכת השנים האבודות ...."היקף הפיצויים הנפסקים במגמת עלייה •

מחפשים את הכיסים העמוקים..... תובעים את כל העולם ואשתו•



....  אז בואו נסכם את השינויים ולאן זה הולך 



ענישה חמורה והולמת בדין  
הפלילי 

כבדה יותר בדין  ענישה כלכלית  
האזרחי 

מעורבות ניהולית גבוהה יותר בתחום הבטיחות  בכדי למקסם  
את התפוקות מההשקעה הנוכחית של הפירמה  בתחום  

.הבטיחות ולשפר את מצב הבטיחות והבריאות התעסוקתית  

דרישות בטיחות מחמירות  מחברות  
הביטוח 

דירוג בטיחותי מחמיר  לחברות  
כתנאי להשתתפות במכרזים 

הרחבת חקיקה ופיקוח נוספת

תודעה ציבורית גבוהה יותר  
לתחום הבטיחות 



....  חצי הכוס המלאה 

.... יותר עובדים יחזרו הביתה שלמים ובראים



" ? האם אני עושה את כל הנדרש לבריאותם ובטיחותם של העובדים שלי  " 



?מה לבדוק 

?האם מערך הבטיחות שלנו יעיל ומקצועי  מספיק •

?האם אנו ממצים את השקעתנו הנוכחית בבטיחות•

?ומנוהלים ממופים בארגון  האם הסיכונים הבטיחותיים •

?  סיכונים עסקיים שקשורים לבטיחות מטופלים האם •
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תודה 


