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נושאי הרצאה  

.במדינת ישראל-האחריות הפלילית  לבטיחות בעבודה תפיסת •

-השינויים שחלו בתחום הבטיחות במשק בחמש שנים האחרונות•
.זהושמחייבים חשיבה והערכות מחודשת בתחום 

לקדם את תחום  בכדי ... בבוקרמה נכון לעשות מחר -צידה לדרך •
ליום  "להיות מוכן גם .. וכןלהוריד עלויות , תפוקותלשפר ,  הבטיחות

".סגריר
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אחריות של מנהלים לבטיחות העובדים  

(  1970ל "תש-(נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה מתוך )

שותף או פקיד  , רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, חברה.222
אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים  , ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, של אותו חבר בני אדם, אחראי

.סבירים למניעת העבירה

,בכל רמות הניהול, החוק מגדיר כי כלל המנהלים בארגון

.  אחראים תחום הבטיחות 
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כיצד מנהל יכול להיות אחראי  
?על תחום מקצועי ורחב כל כך

4
מערך בטיחות  

בטיחות  ממונה על 

ועדת בטיחות   נאמני בטיחות  



אז כשיש ממונה בטיחות אחראי  
?  יורדת מההנהלההאחריות 

((ממונים על הבטיחות)מתוך תקנות הפיקוח על העבודה )

צוותולאנשילולסייע,בטיחותבעניניולתקניםלתקנות,לחוקיםהנוגעבכללמעבידלייעץהבטיחותעלממונהשלמתפקידו(א).10
במפעלהעובדיםשלתעסוקתיתובריאותאנושהנדסת,גיהות,לבטיחותבנוגעוהתכנוןהניהול

! ממש לא

יועץ למנהל " רק"הממונה הוא 
. את האחריות מכתפיו של המנהל בתחום הבטיחותכללואיננו מסיר 

5



פרדוקס האחריות והידע  
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דירקטוריון  

ל  "מנכ

ל  "סמנכ

מנהל דמנהל גמנהל במנהל א

ממונה בטיחות 

עובדים עובדים עובדים עובדים 

אחריות   ידע 

אחריות   ידע 

אחריות   ידע 

אחריות   ידע  

אחריות   ידע   אחריות   ידע   אחריות   אחריות  ידע   ידע  

אחריות   ידע 



7

אז מה בעצם השתנה במדינה 
? שמחייב את המנהלים במשק לקשב אחר לתחום זה 



...נקודת העבודה בהתייחסות לתאונות עבודה השתנתה

-במדינת ישראל,  החקירה והמשפט, גופי האכיפה, הרשויות, הציבור
,  לקיים את חובותיהם בדיני הבטיחות, דורשים ממנהלים ומארגונים

.הרבה יותר מאשר בעבר 
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...הכול התחיל לפני חמש שנים 

9



סיקור תקשורתי
בתחום הבטיחות  

20152016-20172018
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...כנסתמעורבות גוברת של חברי 
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2014–תכנית ניהול הבטיחות •

2016-חובת השלמות ענפית בגז לממוני בטיחות •

2017-שעות לאור תאונה חמורה 48-מפעלים  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-חוק המנופאים •

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

2019–חובת הכשרת מנהלים חברי ועדת בטיחות •

חקיקה חדשה 
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2018-איומי ההסתדרות על השבתת המשק 
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(  פועלים ללא סיכון" )פלס"הקמת יחידת 

433בלהב 

השתפרויכולות האכיפה 
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ה"יאח
יחידה ארצית  

לחקירות  
הונאה  

ה"יאח
יחידה ארצית  
לחקירות הונאה

כ"יאל
היחידה הארצית  
לחקירת פשיעות  

כלכליות  

ל   "יאחב
יחידה ארצית  

לחקירות פשיעה  
חמורה ובינלאומית  

ר"אתג
איתור גניבות כלי  

רכב 

יחידת  
הגדעונים

מסתערבים  

יחידת הסייבר  
הארצית  

יחידת פלס  

433להב 
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(2019יולי )רפורמת עבירות המתה 
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גידול בתביעות האזרחית ובהיקפן   
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ן  "בתחום הנדל
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אם נפעל בהנהלת הארגון למניעת תאונות עבודה  
?האם זה יעמוד לזכותנו, ובכל זאת תתרחש תאונה
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:משתנהמדיניות העמדה לדין 
(2019פורסם בנובמבר )
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ענישה חמורה והולמת בדין הפלילי  

ענישה כלכלית  כבדה יותר בדין  
האזרחי  

דרישות בטיחות מחמירות  מחברות  
הביטוח  

דירוג בטיחותי מחמיר  לחברות  
כתנאי להשתתפות במכרזים  

תודעה ציבורית גבוהה יותר  
לתחום הבטיחות  

לסיכום

תוכנית אכיפה תעמוד לזכותם של  
מנהלים ותאגידים
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שלושת הטיפים  

היה מודע לאחריותך ולמצב 

החדש בתחום הבטיחות  

אמוד את מצב  

האמיתיהבטיחות 

בארגונך  

בנה תוכנית של ציות  

ואכיפה ברמת ההנהלה  
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!תודה על ההקשבה
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:לפרטים נוספים
מנהל מחלקת ביקורת בטיחות, ארז מימון

ובריאות תעסוקתית
03-7106555: טל

Erez.Maymon@il.gt.com:ל"דוא


