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 לכבוד 

  והבריאות ההעבודה, הרווחעדת ו יחבר

 , שלום רב

 2010-2015 בשנים הרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין ם עלנתוני הנדון:

בדצמבר  14-של מרכז המחקר והמידע של הכנסת "תאונות עבודה בענף הבניין" מהבהמשך למסמך 

על הרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין נתונים בזאת  ים, מובאושא בוועדהבנהמשך ולקראת דיון  20151

מינהל מ . נתונים אלו התקבלו2016וכן בחודש ינואר  2015שנת מהלך כל ( ב"תאונות קטלניות")

   2016.2בפברואר  8-ב במשרד הכלכלה)להלן: מינהל הבטיחות( הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

בכל אחת מהשנים ובכלל המשק  3ים על הרוגים בתאונות עבודה בענף הבנייןלהלן נציג נתונ 1 בטבלה

שיוצגו נתונים , ה2015מדצמבר במסמך בנתוני תאונות קטלניות כמו . 2016וכן בחודש ינואר  2015-2010

כוללים תאונות דרכים בדרך  םאינאך , עוסקים בתאונות במהלך העבודה שהסתיימו במות העובד

, שנת מות העובד בנתונים נקבעה לפי מועד התאונה .ו בנסיעה בין אתרי בנייהלעבודה או ממנה א

 נזכיר כי .2015ונפטר בחודש ינואר נכלל בנתוני שנת  2015פגע בתאונה בחודש דצמבר נלדוגמה עובד ש

 מינהל הבטיחות, , לפי תשובה קודמת שלהנתונים אינם כוללים תאונות בשטחי יהודה ושומרון שכן

זה, ותאונות המתרחשות בו אינן מדווחות למינהל הבטיחות ואינן  אזורחות אינם חלים בחוקי הבטי

 4נחקרות על ידו.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .2015בדצמבר  14, כתיבה: גדעון זעירא, תאונות עבודה בענף הבנייןמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  1
 .6201 פברוארב 8, משרד הכלכלה, דוא"ל, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתבראש תחום מחקר ומידע , נועם רענן 2
חברה קבלנית לבניין(, לרבות עבודת בנייה בחצר מפעל או בשטח בנייה )מבצע עובד באתר בנייה, ובכלל זה מועסק על ידי  3

  חקלאי.
בדצמבר  9, מכתב, משרד הכלכלהומפקחת עבודה ראשית, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ורדה אדוארדס, ראש  4

 .2015בדצמבר  13-, התקבל בדוא"ל ב2015

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03657.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03657.pdf
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שנים כל אחת מה: מספר ההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין ובכלל המשק ב1 טבלה
 62015ובחודש ינואר  2010-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשעה הרוגים המובא כאן גדול ב 2015ים בתאונות עבודה בענף הבניין בשנת נציין כי מספר ההרוג

הובא במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שצוין בדצמבר ו 9-שהיה עדכני לבהשוואה למספר 

נהרגו כתוצאה מתאונות עבודה שאירעו במהלך דצמבר, ובכלל זה  שישה: מתוך תשעת ההרוגיםלעיל. 

לפני שאירעו כתוצאה מתאונות עבודה נהרגו שלושה הרוגים נוספים  ;2016ינואר עובד שנפטר מפצעיו ב

לידיעתו מאוחר  ווהובא ןבסמוך להתרחשות ול ולא דווח לפי מינהל הבטיחות אלואך , 2015דצמבר 

 6.יותר

עובדים בתאונות במהלך עבודה  198נהרגו  2016ועד סוף ינואר  2010מתחילת שנת עולה כי  1 טבלהמ

הרוגים(. בכל  363) באותה תקופה מן ההרוגים בתאונות עבודה בכלל המשק 54.5%הבניין, שהם  בענף

ומעלה מכלל תאונות העבודה במשק,  50%שיעור ההרוגים בענף הבניין היה  2015-2010אחת מהשנים 

מספר התאונות  2015-2010השנים אחת מנציין כי בכל . 2015ובשנת  2011בשנת  59%-64%-כועד לכדי 

שבה באחת מן התאונות נהרגו שני  2015, למעט בשנת היה זהה למספר ההרוגיםין בענף הבניהקטלניות 

 עובדים. 

)לא כולל  2015-2010בשנים בענף הבניין גורם הפגיעה השכיח ביותר  על פי נתוני מינהל הבטיחות,

בשנים  (193מתוך  הרוגים 106מההרוגים ) 55%-הגורם למותם של כ: הוא נפילה מגובה (2016ינואר 

מההרוגים בענף  52%-עד כ 50%הגורם למותם של  הייתהנפילה מגובה  2013-ו 2012, 2010ם בשני .אלו

-2015מההרוגים בענף. בשנים  58%-60%-הייתה הגורם למותם של כ 2015-ו 2014, 2011הבניין, ובשנים 

הרוגים(. אין בידנו פירוט לגבי  35מההרוגים ) 18%-ה הגורם למותם של כתעת עצם נע הייפגי 2010

 מכלל ההרוגים(. 27%-ההרוגים האחרים )כ 52הגורם למותם של 

בפילוח לעובדים  2015-2010ההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין בשנים  נתונים עללהלן נציג  2בטבלה 

נית ועובדים זרים(. נציין כי תושבי ישראל )עובדים מהרשות הפלסטי אינםשהם תושבי ישראל ועובדים ש

                                                 

 .2016בפברואר  8, משרד הכלכלה, דוא"ל, בטיחות והבריאות התעסוקתיתמינהל הבראש תחום מחקר ומידע נועם רענן,  5
 .2016בפברואר  8, משרד הכלכלה, דוא"ל, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתבראש תחום מחקר ומידע נועם רענן,  6

מספר הרוגים  שנה
בתאונות עבודה 

 בענף הבניין

 מספר הרוגים
בתאונות עבודה 

 בכלל המשק

שיעור ההרוגים 
בתאונות עבודה  
בענף הבניין מכלל 

 המשק

2010 26 52 50% 

2011 38 64 59.4% 

2012 31 60 51.7% 

2013 32 62 51.6% 

2014 31 62 50% 

2015  35 55 63.6% 

 62.5% 8 5 2016ינואר 

 54.5% 363 198 סך הכול
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כמו כן בנתוני מינהל הבטיחות  7.עובדיםהום או בדת של מבחין בלאבניתוח נתוניו מינהל הבטיחות אינו 

אין נתונים על שיעור העובדים החוקיים  אין הבחנה בין עובדים מהרשות הפלסטינית לעובדים זרים, וכן

 8.חוקיים-והלא

 לפי סוג תושבות ות עבודה בענף הבניין : מספר ההרוגים בתאונ2 טבלה
  2010-20159שנים כל אחת מהב

מספר  שנה
ההרוגים 

תושבי ישראל 
בתאונות 

עבודה בענף 
 הבניין

שיעור 
ההרוגים 

תושבי ישראל 
בכלל ההרוגים 

תאונות ב
ענף עבודה ב

 הבניין

מספר 
ההרוגים 

תושבי  אינםש
ישראל 

בתאונות 
עבודה בענף 

 הבניין

שיעור ההרוגים 
תושבי  אינםש

ישראל בכלל 
תאונות ההרוגים ב

ענף עבודה ב
 הבניין

סך הכול 
הרוגים 

בתאונות 
עבודה בענף 

 הבניין 

2010 14 53.8% 12 46.2% 26 

2011 21 55.3% 17 44.7% 38 

2012 10 32.3% 21 67.7% 31 

2013 15 46.9% 17 53.1% 32 

2014 17 54.8% 14 45.2% 31 

2015  18 51.4% 17 48.6% 35 

 193 50.8% 98 49.2% 95 סך הכול

 

היו עובדים זרים ועובדים  2010-5201מההרוגים בענף הבניין בשנים  %51-כ עולה כי 2מטבלה 

שיעורם של  2013-2012בשנים  הרוגים(. 95תושבי ישראל ) 49%-הרוגים( וכ 98) מהרשות הפלסטינית

השנים האחרות אחת מבכל ובהתאמה(,  %53-כו %68-תושבי ישראל היה גדול יותר )כ אינםההרוגים ש

היה גדול משיעורם של העובדים ( %55-%51-)כשיעורם של העובדים תושבי ישראל בכלל ההרוגים 

 תושבי ישראל.  אינםש

 

 בכבוד רב,

 גדעון זעירא
 רכז מחקר ומידע

 שלי לוי, ראשת צוות אישור: 

                                                 

 . 2016בינואר  25של ח"כ דב חנין בנושא תאונות עבודה בענף הבניין,  566תשובה לשאילתה מספר  7
בדצמבר  9, מכתב, משרד הכלכלהומפקחת עבודה ראשית, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ורדה אדוארדס, ראש  8

 .2015בדצמבר  13-, התקבל בדוא"ל ב2015
 .2016בפברואר  8, משרד הכלכלה, דוא"ל, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתבראש תחום מחקר ומידע נועם רענן,  9


