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מעל שלושים הרוגים ועוד מאות פצועים בעת האחרונה ( , )2021שספק אם יוכלו לחזור
לשוק העבודה !

עד מתי ? ??
אחת הבעיות בענף הבניה אם לא הקשה מכולן ,היא הבטיחות באתרי הבניה.
אמנם ,בשנים האחרונות משקיעים טובי המומחים בענף את מלוא מרצם בלחפש דרכים
להקטנת מספר הנפגעים בקרב עובדי הבניין.
המאבק בתופעה לא מפסיק ,אף לא לרגע ,נלמדים מודלים דומים מחו"ל  ,נערכות סדנאות,
הדרכות ורענונים ונעשה מאמץ משולב של כל הגורמים לאכוף את קיום התקנות והוראות
החוק.
אלא ,שהבעיה כאן  ,מתחילה ונגמרת בגורם האנושי.
שיטת העבודה המקובלת כיום בניגוד לעבר הרחוק ,הינה באמצעות קבלני משנה כאשר לאורך
כל השרשרת החל מהיזם ,קבלן הביצוע וכלה בקבלני המשנה,
כאשר כולם עוסקים ב"כיסוי תחת".
יזם מכסה את עצמו בחוזה מול קבלן הביצוע ,בו הוא מעביר אליו את מלוא האחריות על הצד
המקצועי ועל הבטיחות באתר לרבות העובדים.
קבלן הביצוע מכסה את עצמו בדרך דומה וקבלן המשנה שלרוב מגיע משטחי הרשות לעבודה
שישראל מחוייב להתמודד עם כל הוראות החוק והתקנות בכל הנוגע לבטיחות באתרי בניה
מעבר לכל מה שמופיע בגוף ההסכם לרבות בניה לפי תקן ,היצמדות לתוכנית המאושרת,
לוחות זמנים ומערכת לחצים אדירה מצד כל הגורמים ,החל מהיזם וכלה במפקח הבניה.
כאן נכנס לתמונה ,מנהל העבודה שמתוקף תפקידו לוקח על עצמו את כל האחריות על הנעשה
באתר כאשר הוא נאלץ בסופו של יום ,להתמודד מול קבלן המשנה ועובדיו שרובם אינם בקיאים
בהוראות החוק בכל הקשור לבטיחות ויש מצב שהם גם היו מעדיפים להמנע מלהשתמש בציוד
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מגן אישי ,ציוד לעבודה בגובה ואלמנטים אחרים כגון פיגומים שונים ,סולמות תקניים וציוד אחר
באתר הנועד להבטיח את בטיחותם.
מאחר ואין יחסי עובד ומעביד בין קבלן הביצוע לעובדי קבלן המשנה ,האחריות מוטלת על כתפי
קבלן המשנה שמשתדל לקצץ בהוצאות ולעגל פינות והדבר מתבטא לא פעם באספקת קסדות
פשוטות ולא נוחות ,נעלי עבודה פשוטות ללא תקן בענף הבניה ,רתמות חסרות וציוד עזר
לעבודה בגובה בכמות מינימלית.
העובדים עוברים הדרכה בגובה פעם בשנתיים ובספק אם הם זוכרים מה למדו.
הדרכות הבטיחות שנעשות ע"י מנהל העבודה בתדירות של פעם בחודש במקרה הטוב  ,ספק
גדול אם משיגות את המטרה ולא נראה לי שהעובדים מתעלמים מגודל הסיכון שהם לוקחים על
עצמם בעבודתם באתר הבניה כאשר לנגד עיניהם עומד הכסף שהם צריכים להביא הביתה
לצורך הקיום השוטף של משפחתם.
מנהל העבודה המוסמך ,נדרש מתוקף תפקידו ,לנהל את האתר גם בהיבט המקצועי ,ניהולי
ובטיחותי והוא כורע תחת הנטל.
נכון הדבר שבעת האחרונה ,המציא משרד העבודה את עוזר הבטיחות שתפקידו לסייר באתר
ולרשום את כל הליקויים בנושא הבטיחות.
בסיומו של התהליך ,צריך עוזר הבטיחות להעביר את החומר למנהל העבודה להמשך טיפול
ותיקון הליקויים.
אלא מה ,עוזר הבטיחות אינו נושא בכל אחריות לנעשה ,הוא נחשב כחלק מהצוות ,מקבל שכר
מכובד ובתמורה הוא אינו נותן כמעט כלום.
במשרד העבודה ,מתייחסים לעוזר הבטיחות ככזה שצריך לערוך את הבדיקות ומבחינתם ,אתר
ללא עוזר בטיחות בשטח אמור להיסגר תחת צו.
מנהל העבודה שעסוק בכל אותם דברים שציינתי לעיל ,לא מוצא את הזמן להסתובב באתר
ולפקח על העבודה בכל היבטיה ובד"כ רותם את עוזר הבטיחות לסייע לו במילוי המשימות
הרבות המוטלות עליו ובפתרון הבעיות שנוצרות מידי רגע ,אפילו רק על מנת להצדיק את
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המשכורת הגבוהה שמקבל עוזר הבטיחות שברוב המקרים ,רמת ההבנה שלו בתחום הבניה –
נמוכה והידע המקצועי שלו הוא פועל יוצא של ההכשרה הקצרה שעבר בשביל לקבל את
התעודה.
מכאן יוצא שהאתר לא מפוקח דיו ,המשמעת יורדת ,איכות העבודה נפגמת
והבטיחות שואפת לאפס.
לדעתי ,ניתן לפתור חלק מבעיות כדי לשפר את הבטיחות באתר הבניה בדרך של מינוי שני
מנהלי עבודה לכל אתר.
אמנם הדבר אינו מיטיב עם כיסם של הקבלנים ,אבל מנגד ,התמורה מיידית.
מנהל עבודה אחד יעסוק בניהול אתר הבניה והשני בניהול תחום הבטיחות כך גם תהיה להם
אפשרות לצאת לחופשה ,סידורים וגם לצאת לאכול באמצע היום בלי להפקיר את האתר.
מעבר לכך ,אין להוריד מאחריות קבלן המשנה ועובדיו בכל הקשור לבטיחות באתר ,הן בדרך של
ביצוע הדרכות תכופות יותר והן בדרך של הטלת קנסות ועיצומים על קבלן המשנה ועובדיו.
בנוסף יש לצרף את הקבלן הראשי ואו את קבלן הביצוע כנושאים באחריות בכל הקשור
לבטיחות באתר הבניה.
לבסוף ,צריך להוציא הוראה חד משמעית שמנהל העבודה באתר הוא הסמכות הבלעדית
והאחרונה בכל הקשור בבטיחות האתר והעובדים לכל המשתמע מכך בלי שעבודתו תהיה
מושפעת משיקולים זרים.

הכותב הינו קבלן בנין רשום ,מנהל עבודה מוסמך מדריך עבודה בגובה עוסק בתחום הבטיחות
שנים רבות ספק של ציוד מגן אישי וציוד עבודה בגובה ,ספק של כח אדם מקצועי ומיומן.
מוזמנים לבקר באתרינו לפרטים נוספים www.2bsafe.co.il
אריה לוי ,ירושלים
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