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 תמצית

 עובדים מתאונות מיליון  2.78-כ בעולם בכל שנה מתיםארגון העבודה הבינלאומי,  לפי הערכות

רוב  . עם זאת,מתוכם נובעים ממחלות תעסוקתיות 86%עבודה וממחלות תעסוקתיות, כאשר 

חשיפה לחומרים מסוכנים עשויה לגרום העיסוק בנושא מתמקד בתאונות עבודה. לפי הארגון, 

 למחלות תעסוקתיות.

  בישראל היקף התמותה של עובדים כתוצאה ממחלות תעסוקתיות גבוה יותר מאשר מתאונות

עובדים שנפטרים בכל שנה בשל מחלות תעסוקתיות מסיבוכים  800-עבודה, והוא נאמד בכ

 שלהן. ככל הנראה מדובר בהערכת חסר.

  אחד הצעדים הנדרשים לשם מניעת מחלות תעסוקתיות, הינו איסוף מידע אודות היקף

התחלואה, מאפייניה ומקורות החשיפה לגורמים מזיקים הנקשרים לתחלואה זו. קושי מרכזי הוא 

 קביעת קשר סיבתי בין החשיפה לגורם מסוים לבין התחלואה.

 מינהל  הםפועלים בתחום הבטיחות בעבודה והגיהות התעסוקתית, רכזיים השני הגופים המ

הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: 

, המינהל הוא הגורם האחראי על קביעת המדיניות בנושא. המינהל(, והמוסד לבטיחות ולגיהות

 .נות השונים בתחומים אלוועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתק

  שאחת על המחזיק במקום העבודה בין היתרהאחריות לבטיחות במקום העבודה מוטלת ,

 .העובדים של הסיכון לרמת מדד מהוותה, תעסוקתיות-סביבתיות בדיקותא קיום הימחובותיו 

  מספר המפעלים/מקומות עבודה בהם קיימת חשיפה לגורמים מזיקים העלולים לגרום לפגיעה

מתוך המפעלים בהם אכן בוצעו בדיקות, שיעור החריגות הוא ריאותית אינו נתון זמין בישראל. ב

 .2015-2018בשנים  92%-87%גבוה למדי ועומד על 

   ,כל שנה החשופים לגורמים כימיים עובדים  8,000-ל 5,000יש בין בקרב העובדים הנבדקים

תעסוקתיות -עים בדיקות סביבתיות. חלק מהמפעלים אינם מבצמעל לרמות המותרות לחשיפה

, העובדים במפעלים אלה אינם מודעים לרמת חשיפתם ולרמת הסיכון בעבודתם לכןכנדרש ו

 .מספקים ואינם מקבלים שירותי רפואה תעסוקתית

  חלה ירידה בכמות הבדיקות לגורמים , ובדיקות לגורמים כימיים 29,429בוצעו  2018בשנת

לפי המינהל, השינויים במספר . 17%-, בשעור של כ2018ועד לשנת  2015כימיים משנת 

לשינויים במשק הישראלי, שינויים בנהלי ביצוע בדיקות סביבתיות  יםהבדיקות מיוחס

בכמות המפקחים באותן השנים וניתוב  התעסוקתיות, אופן רישום ודיווח של התוצאות, וכן ליריד

 המפקחים לאכיפה בענף הבנייה.

 (: 2018-2015ות שבהם נמצאו מרבית תוצאות החשיפה החריגות )קבוצות עובדים ספציפי

)קולופוני/פלקס(, נגרים )אבקת עץ(, עובדי מאפיות  יםרתכים )מנגן וכרום(, מלחימבעיקר 

, צוותים רפואיים )גזי הרדמה כמו ניטרוס אוקסיד (פחם ביטומני))קמח(, עובדי חשמל 
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עובדים אלו קיימות רמות חשיפה גבוהות מאד ביחס וסבופלורן(, צבעים )כרומאטים( ועוד. בקרב 

 לרמות החשיפה המותרות.

  לפי המינהל, היקפי הבדיקות המוצגים לעיל הינם חלקיים ואינם משקפים את תמונת החשיפה

י, וזאת בין היתר בשל אי ביצוע בדיקות סביבתיות משק הישראלעובדים בהמלאה של 

רפואי -; וכן בשל מקומות עבודה בהם הפיקוח הגיהותיתעוסקתיות תדירות על ידי מפעלים קטנים

 על ידי המינהל לא אפשרי או מוגבל. 

  .לדברי משרד הבריאות, הדיווח על תחלואה בעקבות חשיפה תעסוקתית הוא חסר 

 על תעסוקתיות למחלות  באשרלשרטט תמונה  אין אפשרות משרד הבריאותולפי  המינהלפי ל

 ים. כימיים מזיק לגורמים חשיפהפי 

  2,085, מציג 2019שפורסם באפריל של הרשם למחלות תעסוקתיות, , 2017דוח עדכון לנתוני 

למחלה תעסוקתית בקרב האוכלוסייה העובדת. במסגרת פיילוט, לראשונה  חשד על הודעות

שולבו בדוח  נתונים שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי ובכך יש תמונה שלמה יותר של התחלואה 

 .2017בשנת  התעסוקתית בארץ

  עיקר המקרים שדווחו ברישום השתייכו לענפי התעסוקה כרייה וחציבה ותעשייה , 2017בשנת

מכלל   41.5%מקרים,  720עובדים. )סה"כ  10,000-מקרים ל 17וחרושת, עם שכיחות של 

 המקרים(. 

 עד למועד כתיבת המסמך לא הועברו מהמינהל נתוני אכיפה בנוגע לבדיקות סביבתיות-

 קתיות חריגות שהתגלו.תעסו

  מפקחים שנוספו נכון  50. רובם )מפקחים 75-מצבת המפקחים במינהל כוללת כ, 2020נכון ליולי

מפקחים שהינם כהופנו למחוזות המינהל ( 2019למועד כתיבת הדוח השנתי של המינהל לשנת 

ם. הם עברו 'ורסטילים' המסוגלים לפעול בתחומי הבינוי בראש ובראשונה אך גם בענפים האחרי

קורס מפקחים בו ניתנו בין היתר דגשים בתחום הגיהות התעסוקתית, אולם הם אינם מומחים 

 בתחום זה.  

 שנים בוצעה השתלמות ייעודית בתחום הגיהות התעסוקתית למספר מצומצם של כ 7-לפני כ-

 הארבעמפקחי עבודה. מבין המפקחים הותיקים שעברו את אותה השתלמות נותרו בשירות  14

עובדים נוספים בתחום החשיפה לגורמי סיכון  שלושההמינהל  במטה. (2020)נכון ליולי  בלבד

 גם הם בעלי סמכויות אכיפה. כימיים,

  להם אין סמכויות בודקים מוסמכים פעילים לגורמים כימיים ורעש 50-ישנם כ 2020נכון ליולי ,

חלקם הגדול עוזב את המקצוע בודקים מוסמכים חדשים, אך  10-. מדי שנה מכשירים כפיקוח

 בשל מורכבותו ושעות עבודה רבות. 

  התעסוקתית, אין הסדרה של  הגיהותבאנשי מקצוע המומחים לתחום  חוסרים ישנםלפי המינהל

 ישנםבנוסף  .בתחום מספקת, ואין הכשרה ארגונוםאו  גיהותןהעוסקים בתחום כגון  צועותמק

 .ירודים תנאים בשל היתר בין מאוישים שאינם תקנים
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מסמך זה עוסק בהיבטים בשמירה על בריאותם התעסוקתית של עובדים, בדגש על מקומות 

בדיקות  –עבודה בהם קיימת חשיפה לגורמים כימיים. המסמך יתמקד באחת מחובות המעביד 

סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה בהם קיימת חשיפה לגורמים כימיים, ובעיקר במידע 

גע לביצוע בדיקות אלו. בנוסף, נתייחס בקצרה לבדיקות רפואיות שיש בידי מנהל הבטיחות בנו

ולמחלות התעסוקתיות בהקשר של חשיפה לגורמים כימיים במקום העבודה ולנתונים הקיימים 

  .בתחום זה.  לבסוף,  נציג מידע על אודות פיקוח  ואכיפה בתחום הגיהות התעסוקתית

 רקע .1
 כללי 

עובדים מיליון  2.78-כ בעולם בכל שנה מתיםארגון העבודה הבינלאומי,  לפי הערכות

ממקרי המוות נובעים מיליון  2.4-כמתאונות עבודה וממחלות תעסוקתיות, כאשר מתוכם 

כל מחלה  – למחלות תעסוקתיות יש הגדרה רחבה מאד  1(.86%ממחלות תעסוקתיות )

פי  שיש על אף  2שנתפסת בעיקרה כתוצר של חשיפה לגורמי סיכון הנובעים מפעילות בעבודה.

רוב העיסוק בנושא  ,תאונות עבודהמאשר  ששה מקרי מוות כתוצאה ממחלות תעסוקתיות

ות התעסוקתית, שבמשרד גם לפי הערכות מינהל הבטיחות והבריא 3מתמקד בתאונות עבודה.

בישראל היקף התמותה של עובדים כתוצאה העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

עובדים  800-והוא נאמד בכ 4ממחלות תעסוקתיות גבוה יותר מאשר מתאונות עבודה,

. אולם, ככל שנפטרים בכל שנה בשל מחלות תעסוקתיות או כתוצאה מסיבוכים שלהן

  5ר.הנראה מדובר בהערכת חס

                                                                    
1 International Labour Organization, Safety and Health at the Heart of the Future of Work, 2019, p. 1. 
2 "Any disease contracted primarily as a result of an exposure to risk factors arising from work activity". World Health 

Organization, Occupational Health, May 20th 2021. 
, יש גורמים רבים, כאשר יתכן שגורמים בעבודה הם בעלי השפעה, לצד גורמי סיכון נוספים, בהתפתחותן של "work related diseases"ל

 מחלות.  ארגון העבודה הבינלאומי מונה רשימה ארוכה מאד של מחלות תעסוקתיות. אותן
 .th, May 20List of Occupational Diseases (revised 2010) ILO 2021ראו למשל: 

3 World Health Organization, Preventing Disease Through a Healthier and Safer Workplace, 2018, p. 1.  
ון, שליטה בסיכון באמצעים מכניים ברפואה תעסוקתית, הגישה למניעה היא בדרך כלל לפי ההיררכיה הבאה: העלמת הסיכון; החלפת הסיכ

 שינוי באופן בו אנשים עובדים על מנת להפחית חשיפה; ציוד מגן אישי.  –או טכניים ; שליטה אדמינסטרטיבית 
World Health Organization, Preventing Disease Through a Healthier and Safer Workplace, 2018, p. 3. 

הרוגים. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  84עמד על  2019לשם השוואה, מספר ההרוגים בתאונות עבודה קטלניות בשנת  4
 . 4, עמ' 2019פעילות מנהל הבטיחות בזרוע העבודה, דוח שנתי 

בפברואר  11רועי בן נעים, מנהל תחום קשרי כנסת וממשל, אגף בכיר קשרי חוץ ודוברות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  5
נועם רענן, מנהל המחקר והמידע במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הרווחה . התשובה נכתבה על ידי 2020

 (. 2020בפברואר  11)להלן: רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  .ייםהחברת והשירותים

ארגון  לפי הערכות
העבודה הבינלאומי, 

 בכל שנה מתים
מיליון   2.78-כ בעולם

עובדים מתאונות 
עבודה וממחלות 

 86%, תעסוקתיות
מתוכם ממחלות 

 תעסוקתיות

נפטרים מדי בישראל 
בדים עו 800-כשנה 

בשל מחלות 
תעסוקתיות או 

כתוצאה מסיבוכים 
ככל הנראה . שלהן

 מדובר בהערכת חסר
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf
https://www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/
https://www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_125137.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_125137.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272980/9789241513777-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272980/9789241513777-eng.pdf?ua=1
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Reports/SafetyAndHealth-2019-report.pdf


 5 | היבטים בשמירה על בריאותם של עובדים החשופים לגורמים כימיים מזיקים במקום עבודתם

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

מחלות תעסוקתיות עשויות להיגרם על ידי חשיפה לגורמים שונים בעבודה כגון גורמים מזיקים 

 7בגיהות תעסוקתיתבמסגרת זו נתמקד  6כימיים וביולוגיים, גורמים פיזיקאליים, או ארגונומיים.

ון )ולא בגורמים אחרים כג בגורמים כימיים מזיקיםולא בבטיחות, ובתוך תחום הגיהות, נתמקד 

גורמים פיזיקליים או ארגונומיים(, המוגדרים ככאלו על פי תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור 

  8.  )להלן: תקנות הניטור(.2011-סביבתי וניטור ביולוגי של גורמים מזיקים(, תשע"א

, חשיפה לחומרים מסוכנים עשויה לגרום למחלות ארגון העבודה הבינלאומילפי 

חומרים אלו הינם מגוונים ועשויים לכלול   9.תעסוקתיות, ורווחת יותר ממה שמקובל לחשוב

בין היתר חומרים המיוצרים בתעשייה, חומרים הנפלטים תוך כדי תהליך העבודה )כגון דיזל או 

בתחום זה  10אבק סיליקה(, או חומרים המשמשים בתהליך העבודה )כגון אבק של קמח(.

לחומר המסוכן, )כגון  הנובעים, בין היתר, מחוסר היכולת להימנע מחשיפה קיימים קשיים

אזבסט במבנים ישנים(, עבודה בטכנולוגיות חדשות שהסיכון הבריאותי בהן עדיין אינו ידוע, 

חשיפה לחומרים מסוכנים שאינם מוכרים, או חוסר מודעות באשר לרמת הסיכון שמציב אותו 

ת אחד הצעדים הנדרשים לשם מניעלפי ארגון העבודה הבינלאומי,  11חומר )כגון אבק(.

אודות היקף התחלואה, מאפייניה ומקורות החשיפה  מחלות תעסוקתיות, הינו איסוף מידע

לגורמים מזיקים הנקשרים לתחלואה זו. מידע זה אינו זמין בכל המדינות, וגם באלו שנאסף 

דיווח. הקושי לאסוף מידע יכול לנבוע ממספר סיבות, ובתוכן חוסר -מידע, קיים פעמים רבות תת

בזיהוי מחלות תעסוקתיות; פיצול האחריות בין משרדים שונים;  מחלות שלוקח זמן  ידע וניסיון

רב לזהותן; מעבר בין עבודות שמקשה על זיהוי מקור החשיפה; חשיפה לחומרים שטרם זוהו 

קשר סיבתי בין החשיפה לגורם מסוים אחת המגבלות המרכזיות היא קביעת  12כמסוכנים ועוד.

                                                                    
 . 2021ביוני  8, כניסה: רישום מחלות תעסוקתיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 6

 של נרחב תחום יש כן כמו. וביולוגיים פיזיקאליים)חומרים(;  כימיים לגורמים המסוכנים הגורמים את לסווג ניתן, פרדו אשר"ר ד לדברי
 בדצמבר 11 שיחת טלפון,  ,וגיהות. ד"ר אשר פרדו, מנהל מחקר במוסד לבטיחות שלו העבודה סביבת לבין העובד בין ממשק -  ונומיהגרא

2019.  
ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה ושל תנאי חיזוי, הכרה, הערכה, בקרה , הינה: )Occupational Hygiene(גיהות תעסוקתית  7

 . 2021במאי  20. כניסה: 2006. יוני הגדרות למונחים בנושאי בטיחות, גיהות, ורפואה תעסוקתית .חשיפה המשפיעים על בריאות העובד
 .2011-תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, תשע"א 8
ימיים או ביולוגיים מהחברות דיווחו שהיו חומרים כ 38%, לגבי סיכונים חדשים בקרב חברות, OSHA-EUעל ידי  2016בסקר שנערך בשנת   9

מהעובדים שנסקרו דיווחו  18%בנושא תנאי העבודה,  2015במצב צבירה של נוזל, אדים, או אבק, במקום העבודה. בסקר שנערך בשנת  
 .2000לפחות רבע מזמן העבודה שלהם. תמונה זו בקושי השתנתה משנת במשךשנחשפו לכימיקלים 

 European Agency for Safety and Health at Work, Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances – Campaign 
Guide, 2018, p. 4. 

10 European Agency for Safety and Health at Work, Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances – Campaign 
Guide, 2018, p. 6. 

11 European Agency for Safety and Health at Work, Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances – Campaign 
Guide, 2018, p. 8-10. 

12 International Labour Organization, Safety and Health at the Heart of the Future of Work, 2019, p. 29-35. 

ארגון העבודה לפי 
, חשיפה הבינלאומי

ים לחומרים מסוכנ
עשויה לגרום למחלות 

 תעסוקתיות.
בנה יש קושי מו

בקביעת קשר סיבתי 
בין החשיפה לגורם 

מסוים לבין המחלה 
 שהתפתחה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Pages/OccupationalDiseasesDocumentation.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Pages/OccupationalDiseasesDocumentation.aspx
https://www.osh.org.il/UploadFiles/nl_0606_hagdarot.htm
https://www.osh.org.il/UploadFiles/nl_0606_hagdarot.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
http://eu-osha.github.io/hwc-splashpage/documents/campaign-guide.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf
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בין היתר בשל קיומם של מגוון גורמים המשפיעים על  זאת לבין המחלה שהתפתחה.

 13התפתחותה של חשיפה לכדי מחלה.

 תחום הגיהות התעסוקתית בישראל 
פועלים בתחום הבטיחות בעבודה והגיהות התעסוקתית, ופים המספר גבישראל ישנם 

כאשר השניים המרכזיים שבהם הינם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבמשרד 

, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: המינהל(, והמוסד לבטיחות ולגיהות

)להלן:  1954-יד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דתאג

שבין היתר מאסדר את שירותי  -  משרד הבריאותהמוס"ל(. גופים נוספים הפועלים בתחום הינם 

והמוסד המספקות את רוב השירותים האלה,  – קופות החוליםהרפואה התעסוקתית לעובדים, 

האחראי לפיצוי נפגעים מתאונות עבודה וממחלות מקצוע, ומתקציבו ממומן  – לביטוח לאומי

  14המוסד לבטיחות וגיהות.

התשי"ד ומכח פקודת הבטיחות  – 1954המינהל פועל מכח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

התש"ל, ומטרותיו העיקריות הן למנוע תאונות עבודה ולשמור על בריאותם של  - 1970בעבודה, 

המינהל הוא הגורם האחראי על קביעת המדיניות בהתאם לכך,  דים במדינת ישראל.העוב

 ה שלגיהות תעסוקתית, ועל פיקוח ואכיפבנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים ו

 15הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו בתקנות העבודה.

האחריות לבטיחות במקום העבודה מוטלת על מספר גורמים ובכללם על המחזיק במקום 

העבודה )המכונה "תופש המפעל", והוא מי שבפועל מנהל את המפעל(, העובד, הממונה 

להלן נפרט אודות חובותיו העיקריות  16הות.יעל הבטיחות, ועדת בטיחות, ונאמני בטיחות וג

 העובד. של המחזיק במקום העבודה, ושל 

                                                                    
International Labour Organization, Global Trends on Occupational Accidents and Diseases, World Day for Safety and 

Health at Work, 28 April 2015, p. 2-4. 
., 2019, p. 4f WorkSafety and Health at the Heart of the Future oInternational Labour Organization,  

13 An Centers for disease Control and Prevention, Principles of Epidemiology in public Health Practice, Third Edition, 
. 2021 th, accessed: May 20BiostatisticsIntroduction to applied Epidemiology and  

, כניסה: 2016רסם: מאי , פו1057-1011ג, עמ' 66, דוח שנתי משרד הכלכלה והתעשייה –בטיחותם של העובדים ובריאותם מבקר המדינה,  14
 .2020ביולי  17

 . 2021ביוני  9, כניסה: מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  15
 .במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות במפעל .עובד האמון על הבטיחות בעבודה במפעלנאמן בטיחות הוא  16

במקום בו אין ועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים )אם קיים( או יבחרו על ידי העובדים עצמם, באסיפה מיוחדת 
עת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם מן המוסד לבטיחות וגהות. ב שתכונס בסיוע מדריך

משרד העבודה, הרווחה  .המינוי הוא לתקופה של שלוש שנים, לאחר מכן ניתן לבוחרם או למנותם מחדש .לנושאי הבטיחות בעבודה
נציגי העובדים בועדת בטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או  .2021 במאי 20: כניסה, הבטיחות נאמני תפקידוהשירותים החברתיים, 

ל האפשר יהיו ביניהם מנהל נציגי המעסיק בועדת בטיחות יתמנו על ידי המעסיק, וככ .יתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים
 .  2021במאי  20, כניסה: 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .עבודה ואחראים מטעם המעסיק לעניני הבטיחות

מינהל הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
שבמשרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

אחראי בין  החברתיים
השאר על קביעת 
המדיניות בנושא 
בריאות העובדים 

וגיהות תעסוקתית, 
ועל פיקוח ואכיפה של 

 ניין זהההוראות בע

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.ilo.org/legacy/english/osh/en/story_content/external_files/fs_st_1-ILO_5_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section8.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section8.html
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/1986e269-7871-4a40-a1a5-e639fca550f6/222-safety.pdf
https://www.gov.il/he/departments/Units/safety-and-occupational-health-adminstration
https://www.gov.il/he/departments/Units/safety-and-occupational-health-adminstration
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/SafetyManagement/Pages/SafetyAttorney.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm
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תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, לפי 

 בין היתר א,הי החובותיו העיקריות של המחזיק במקום העבודאחת מ 2011,17-תשע"א

 18עסיקהמבכלל זה,  ,הקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד

נדרש לפעול להורדת הסיכון לחשיפה לגורם מזיק ככל האפשר. בין היתר, באמצעות התקנת 

אמצעי אוורור, יניקה, ניקוז ופליטה; התקנת מנדפים; דאגה לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת 

לה גורם מזיק מתחנות העבודה; דאגה שכל עובד בגורם מזיק ישתמש בבגדי עבודה המכי

מתאימים להגנה מפני חשיפה; קביעת מקומות מיוחדים לאכילה ולשתייה לעישון ולמנוחת 

בדיקות . כמו כן, המעסיק חייב בביצוע לסידורים מיוחדים למצבי חירום ההעובדים, ודאג

על תאונות עבודה  הודעה בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים, קיום , עסוקתיותסביבתיות ת

ומחלות מקצוע, אספקת ציוד מגן המתאים לסוג ולעמדת העבודה בה מוצב העובד, הדרכת 

אמצעים לביצוע עבודתם בצורה להעובדים ביחס לטיב עבודתם, לסיכונים בעבודתם, לדרכים ו

בכל אמצעי המגן המותקנים במקום העבודה הינן שימוש  חובותיו העיקריות של העובדה. בטוח

ובציוד המגן האישי המסופק לו, איסור פגיעה באמצעים הקיימים לשם שמירה על בטיחותו, 

בריאותו או רווחתו של העובד, איסור התנהגות המסכנת אותו או את זולתו, הודעה למעביד על 

קים הבאים נתמקד בפר 19סיכונים, התייצבות להדרכה בבטיחות ולבדיקות התקופתיות.

שנתונים לגביהן הועברו לידינו  ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיותשל בהיבטים מסוימים 

על אודות מחלות תעסוקתיות הנובעות מחשיפה לגורמים  ממנהל הבטיחות, וכן במעט נתונים

 כימיים. 

 תעסוקתיות סביבתיות בדיקות  .2
 כללי 

בתוך  א תסכן את בריאותם של העובדים.מקום עבודה מחויב לקיים סביבת עבודה אשר ל

כך, מקום העבודה אמור לקיים תהליך של הערכת החשיפה של העובד לגורמים מזיקים, בקרה 

הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות,  20על רמות החשיפה, ונקיטת צעדים להפחתת החשיפה.

הבטיחות בעבודה )ניטור  תקנותומעוגנות ב 21,העובדים של הסיכון לרמת מדדמהוות 

תקנות  22)להלן: תקנות הניטור(., 2011-סביבתי וניטור ביולוגי של גורמים מזיקים(, תשע"א

                                                                    
 2011-תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, תשע"א 17
חוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני במקום "מעביד" יבוא"מעסיק". בתוספת, בחוקים המפורטים במקור היה כתוב "מעביד", אולם  18

 .2021במאי  20, כניסה: 2014–חקיקה(, התשע"ד
 . 2020ביולי  7, כניסה: במקום העבודה אחריות לבטיחותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,   19
  .2020ביולי  6מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  20
 . 2021ביוני  7, כניסה: ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  21
"פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך, לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה   22

תקנות הבטיחות בעבודה ."ביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם לממצאיובמקום העבודה, וכוללות סקר מקדים מעודכן וניטור ס
 .2011-)ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, תשע"א

האחריות לבטיחות 
במקום העבודה 

מוטלת על מספר 
גורמים ובכללם על 

על העובד. המעסיק ו
המעסיק נדרש לפעול 

להורדת הסיכון 
לחשיפה לגורם מזיק 

ככל האפשר, 
ולהקפיד על סביבת 
עבודה בטוחה עבור 

 העובד

מקום העבודה אמור 
לקיים תהליך של 

הערכת החשיפה של 
העובד לגורמים 

מזיקים, בקרה על 
רמות החשיפה, 
ונקיטת צעדים 

להפחתת החשיפה. 
הבדיקות הסביבתיות 
התעסוקתיות, מהוות 

 הסיכון לרמת מדד
 העובדים של

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law05/535_3_3.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law05/535_3_3.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law05/535_3_3.htm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/SafetyManagement/Pages/SafetyResponsibilities.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm


 8 | בדים החשופים לגורמים כימיים מזיקים במקום עבודתםהיבטים בשמירה על בריאותם של עו

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

מגדירות בין היתר את הגורמים המזיקים הדורשים ניטור, את תדירות המעקב הנדרש, ואת  אלו 

אם יש במקום למעשה ייקבע  הבדיקות הסביבתיות באמצעות 23ערכי החשיפה המותרים.

כל מקום עבודה מחויב בביצוע למעשה,  24.ומעקב העבודה גורמים מזיקים טעוני ניטור

יות כאשר מתקיימים מספר תנאים, התלויים בין בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופת

ביתר המקרים, בהם החוק לא קובע   היתר במשך החשיפה, סוג הגורם, ותהליך העבודה.

כלומר   -שיטה ותדירות בדיקות, המעסיק נדרש להוכיח קיום סביבת עבודה בטוחה לעובד 

ה נקבעת על פי חשיפה הנמוכה מהרמות המותרות. במידה וקיימת חשיפה, תדירות הבדיק

  25התקנות הרלוונטיות.

בדיקות הניטור מבוצעות על ידי מעבדות שקיבלו הסמכה לביצוע פעולות אלה ממפקח 

ושבהן פועלים בודקים מעבדתיים שלהם הסמכה מתאימה מהמפקח הראשי  העבודה הראשי

לצד העברת התוצאות למפקח המינהל לביצוען של הבדיקות לגורם המזיק הספציפי. 

ל במקום העבודה, יופנו התוצאות החריגות גם לטיפולו של מפקח רפואי וכן לשרות המטפ

בין  ובהםכוללות מספר שלבים,  הניטורבדיקות  26הרפואי הרלוונטי לעובד/למקום העבודה.

, הסקת בהתאם לתכנית ניטור היתר: סקר מקדים בטרם ביצוע הניטור, תכנית ניטור, ביצוע ניטור

מסקנות מתוצאות הניטור ויישום המלצות המעבדה ודרישות החוק, וניטור חוזר לאחר נקיטת 

החשיפה. באתר המשרד ניתן למצוא נוהלים ופרוטוקולי דווח עבור השלבים  להפחתתאמצעים 

  27השונים שלעיל.

 הסביבתיות הניטור בדיקות אודות נתונים 
מספר לגורמים כימיים, וכן ניטור עו בדיקות שביצ מספר המפעליםובו להלן יוצג תרשים 

 : 2018-2015בין השנים  המפעלים מתוכם בהם נמצאו בדיקות חריגות,

 

 

 

                                                                    
מחליפות את תקנות ארגון הפיקוח ,  2011-תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, תשע"א 23

הוא כי נכללת ן בין היתר, החידוש בה  .,שבוטלו 1990 –)ניטור סביבתי וניטורביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים( התשנ"א  על העבודה
חובת ביצוע סקר מקדים, דרישה להפחתת הסיכון לגורמים מזיקים, הוספת חומרים לרשימת גורמים המזיקים טעוני ניטור, עדכון  ןבה

המפורטים בתקנות  ערכי החשיפה מותרים והערכים של המדדים הביולוגים, ריכוז כל ערכי החשיפה מותרים, גם של הגורמים
תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, רינה קנוביץ,  –המוסד לבטיחות וגיהות 23הייחודיות.
 .2011, אוגוסט 2011התשע"א 

 .2020ביולי  5, תאריך כניסה: ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיותווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה, הר 24
 .2020ביולי  6נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב, החברתיים, מימשרד העבודה, הרווחה והשירותים  25
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  26
 . 2020ביולי  19, כניסה: ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 27

כל מקום עבודה 
מחויב בביצוע 

בדיקות סביבתיות 
תעסוקתיות 

תקופתיות כאשר 
מתקיימים מספר 

תנאים, התלויים בין 
היתר במשך 

החשיפה, סוג הגורם, 
 ותהליך העבודה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_552.htm
https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_400_1093_nitur.pdf
https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_400_1093_nitur.pdf
https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_400_1093_nitur.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/Monitoring/Pages/monitoring.aspx
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:  מספר המפעלים בהם בוצעו בדיקות לגורמים כימיים ובהם נמצאו 1תרשים מספר 

 (:2018-2015חריגות )

 

 

מתוכם נמצאו חשיפות מעל  1,302-מפעלים, כאשר ב 1,501-בוצעו בדיקות ב 2018בשנת 

מספר המפעלים/מקומות עבודה בהם לדברי מנהל הבטיחות,  28(.87%המותרת ) הלרמ

אינו נתון זמין קיימת חשיפה לגורמים מזיקים העלולים לגרום לפגיעה בריאותית 

לא ניתן להסיק כי בהיעדר נתונים על כלל המפעלים החייבים בבדיקות,  נדגיש 29.בישראל

מהנתונים שלעיל מה שיעור המפעלים המבצעים את הבדיקות כנדרש ומה שיעור 

עם זאת, ניתן  בבדיקות. המחוייביםהמפעלים שנמצאו בהם חריגות מתוך כלל המפעלים 

בהם אכן בוצעו בדיקות, שיעור החריגות הוא גבוה למדי ועומד  מתוך המפעליםללמוד כי 

 . 2015-2018בשנים  92%-87%על 

החשופים לגורמים מזיקים כימיים מעל לרמות המותרות לחשיפה, לפי  למספר העובדיםבאשר 

כל עובדים  000,8-ל 000,5יש בין בקרב הנבדקים,  אולם, 30אין בנמצא מידע כזה. המינהל,

כאמור חלק מהמפעלים  .לגורמים כימיים מעל לרמות המותרות לחשיפה שנה החשופים

העובדים במפעלים תעסוקתיות כנדרש וכפועל יוצא מכך, -אינם מבצעים בדיקות סביבתיות

                                                                    
ות בקרת התהליך )הנעשות לשם שיפור פעולות נתונים אלו אינם כוללים בדיקלדברי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  28

והבריאות  הבטיחות מנהלהרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה,   מתקנות להורדת החשיפה והן לא מבוצעות על העובד(.
 .2020 ביולי 6, מכתב, התעסוקתית

.  עם זאת, כן נמסר לנו כי 2020ביולי  6מכתב,  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, 29
והחקלאות. משרד העבודה, הרווחה מקומות עבודה, שעיקרם בתחומי העיסוק היצרני, הבינוי  65,000-במינהל הבטיחות רשומים כ

 . 2020ביולי  6והשירותים החברתיים, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב, 
 . 2020ביולי  6רותים החברתיים, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב, משרד העבודה, הרווחה והשי 30
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 שיעור החריגות 2018
. 92%-87%עומד על 

מספר מקומות 
 ישעבודה בהם ה

חשיפה לגורמים 
מזיקים אינו נתון זמין 

לא ניתן  , לכןבישראל
להסיק מהנתונים מה 

מפעלים שיעור ה
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יש בקרב הנבדקים, 
 8,000-ל 5,000בין 

שנה כל עובדים 
החשופים לגורמים 

כימיים מעל לרמות 
 המותרות לחשיפה

http://www.knesset.gov.il/mmm
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אינם מקבלים שירותי רפואה חשיפתם ולרמת הסיכון בעבודתם ואלה אינם מודעים לרמת 

 31.כנדרש תעסוקתית

-2018יוצגו נתונים באשר למספר הבדיקות לגורמים כימיים שבוצעו בכל אחת מהשנים  להלן

תעסוקתיות מצביע כמובן רק על מקומות עבודה שביצעו -מספר הבדיקות הסביבתיות .2015

 32אותן ולא על אלו שחייבים בהן.

 (:2018-2015תעסוקתיות לגורמים כימיים, )-: מספר בדיקות סביבתיות2תרשים מספר 

 

עוד ניתן לראות כי  33בדיקות לגורמים כימיים. 29,429בוצעו  2018עולה כי בשנת  מהתרשים

-של כ , בשעור2018ועד לשנת  2015חלה ירידה בכמות הבדיקות לגורמים כימיים משנת 

לשינויים במשק הישראלי, שינויים  יםלפי המינהל, השינויים במספר הבדיקות מיוחס .17%

לירידה בנהלי ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, אופן רישום ודיווח של התוצאות, וכן 

   34מתמדת בכמות המפקחים באותן השנים וניתוב המפקחים לאכיפה בענף הבנייה.

 .בשנה אחת מפעם יותר שנבדקו מפעלים שישנערכו בדיקות, עולה  בהם המפעלים מספר נוכח

 :2018בשנת  גורמים קבוצתתעסוקתיות לפי -הסביבתיות הבדיקות התפלגות תוצג להלן

                                                                    
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  31
  .2020ביולי  6משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב,  32
)על העובדים עצמם, שתוצאותיהן מושוות לרמה המותרת  בדיקות אישיותנתונים אלו מכילים את כלל הבדיקות המבוצעות לרבות  33

)בדיקות הנעשות לשם בקרת שיפור פעולות מתקנות להורדת החשיפה והן לא מבוצעות על  בקרת התהליךלחשיפה לעובד( ובדיקת 
במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, נועם רענן, מנהל המחקר והמידע  העובד(.
. רימה כהן, מנהלת מעבדה ארצית לגיהות 24,927ך הבדיקות המבוצעות ללא בדיקות בקרת התהליך, הינן . ס2020ביולי  8דוא"ל, 

 .2020ביולי  8, דוא"ל, ותים החברתייםבמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה הרווחה והשיר תעסוקתית
  .2020ביולי  6משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב,  34
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תעסוקתיות בפילוח לפי קבוצת גורם נבדק -: מספר בדיקות סביבתיות3תרשים מספר 

(2018:) 

 

 

 ממסיםמספר בדיקות הניטור הגדול ביותר נעשה לקבוצות הגורמים הבאות:  לראות כי ניתן

מבדיקות הניטור(,  26%, 7,757) מתכותמבדיקות הניטור(,  33%בדיקות,  9,837) אורגניים

 מספרבמקרה הזה, בהיעדר נתונים על  גם מבדיקות הניטור(. 19%בדיקות,  5,650) מזיק ואבק

לא ניתן לדעת מה שעור הגורמים הנבדקים מכלל המפעלים בהם מצוי כל אחד מהגורמים, 

המפעלים המחוייבים בבדיקה. כמו כן, נתונים אלו מצביעים על מה נבדק אך לא ידוע איזה 

  מהגורמים מצוי בחריגה. 

נמצאו מרבית תוצאות  לקבוצות עובדים ספציפיות שבהןשר באמהמינהל נמסר מידע 

נמצאו  2018-2015לפי המינהל, מרבית תוצאות החשיפה החריגות בשנים  פה החריגות.החשי

)קולופוני/פלקס(, נגרים  יםכגון רתכים )מנגן וכרום(, מלחימבקרב קבוצות עובדים ספציפיות 

, צוותים רפואיים )גזי (פחם ביטומני ))אבקת עץ(, עובדי מאפיות )קמח(, עובדי חברת חשמל 

בקרב עובדים אלו קיימות ס אוקסיד וסבופלורן(, צבעים )כרומאטים( ועוד. הרדמה כמו ניטרו

מדינת ישראל על פי המינהל, ב. רמות חשיפה גבוהות מאד ביחס לרמות החשיפה המותרות

 לא הוגדרו דרישות למעקב הרפואי עבור החשופים למרבית הגורמים המזיקים שצוינו לעיל

 35ד(.)פלקס, אבק קמח, גזי הרדמה, מנגן ועו

לפי המינהל, היקפי הבדיקות המוצגים לעיל הינם חלקיים ואינם משקפים את תמונת 

 סיבות: מכמה ימשק הישראלעובדים בהחשיפה המלאה של 

                                                                    
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  35
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עובדים. אלה מחויבים במערך  50מפעלים מעל מעל בדיקות הם  הדיווחים, עיקר ראשית

מינוי בעל תפקיד ייעודי לתחום )ממונה על בטיחות(, ותדירות הבדיקות השכיחה  -בטיחות פנימי 

לגורמים כימיים הינה פעם בשנה, ואילו מפעלים קטנים בדרך כלל לא נוהגים לבצע בדיקות 

 36בשל חוסר מיקוד, חוסר מודעות, וקושי בהקצאת משאבים(.סביבתיות תעסוקתיות תדירות )

החובה לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות חלה על כל מקום עבודה, כי  יצוין

, המעסיק נדרש להוכיח ביתר המקרים .מסוימים תנאיםלרבות מפעלים קטנים בהתקיים 

כאשר החוק לא  –רמות המותרות , חשיפה נמוכה מהכלומר קיום סביבת עבודה בטוחה לעובד.

מדיניות הפיקוח הינה  ככללהבטיחות והבריאות,  מינהל. על פי בדיקותקובע שיטה ותדירות של 

אחידה לגבי כל גודל מפעל/מקום עבודה, כאשר לכל מפעל/מקום עבודה משוייך מפקח 

-2004ים , ובשנוהגיהותבתחום הבטיחות  יחודיים, למפעלים קטנים יש חסמים אולםאחראי. 

, שנית 37.אלהמפעלים להפעיל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרוייקט סיוע  אף 2014

בדיקות המתבצעות במתקנים של מפעלים בטחוניים הינן מסווגות ואינן מדווחות למנהל. גם 

בדיקות המתבצעות על פי הזמנה של המוסד לביטוח לאומי לא דווחו למינהל בשנים אלו. 

למינהל אין מידע על חשיפות עובדים במסגרות אלה, ולפיכך הפיקוח בהתאם לכך, 

 38.במקומות אלה לא אפשרי או מוגבלעל ידי המינהל  רפואי -הגיהותי

 

 בדיקות רפואיות והרישום למחלות תעסוקתיות .3
 כללי 

עובדים, החשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים, חייבים לעבור בדיקות רפואיות 

להפחית את הסיכון לחלות. שירותי הרפואה התעסוקתית ניתנים  תקופתיות, על מנת

, ומתוקף פקודת הבטיחות בעבודה 1994-מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

   39ותקנותיה. 1970-)נוסח חדש(, תש"ל

עובד עם גורם מזיק, זכאי להיבדק בדיקה רפואית ראשונית בקופת החולים בה הוא מבוטח. 

  40לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בתדירות הנקבעת על פי סוג הגורם המזיק.לאחר מכן, עליו 

התקנות קובעות כי הבדיקות הרפואיות לעובדים בגורמים מזיקים ייערכו לפי פניית המעביד 

לגבי עובד. כמו כן נקבע בתקנות כי שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם 

                                                                    
 .2020בפברואר  11החברתיים, מכתב, רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים  36
  .2020ביולי  6מכתב, והבריאות התעסוקתית,  מינהל הבטיחותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  37
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  38
 . 2020ביולי  13, כניסה: רפואה תעסוקתיתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  39
 .2020 בפברואר 11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  40

עיקר הדיווחים על 
בדיקות הם 

 50ממפעלים מעל 
, על אף עובדים

החובה לביצוע ש
בדיקות סביבתיות 

תעסוקתיות 
תקופתיות חלה על 

כל מקום עבודה, 
לרבות מפעלים 

קטנים בהתקיים 
 תנאים מסוימים

בדיקות המתבצעות 
במתקנים של 

מפעלים בטחוניים 
הינן מסווגות ואינן 

 .מדווחות למנהל
למינהל אין מידע על 

חשיפות עובדים 
במסגרות אלה, 

כך הפיקוח ולפי
רפואי  על -הגיהותי

ידי המינהל במקומות 
אלה לא אפשרי או 

 מוגבל

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/OccupationalMedicine/Pages/OccupationalMedicine.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/OccupationalMedicine/Pages/OccupationalMedicine.aspx
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לתקנות פנקס בריאות. שירותי הרפואה התעסוקתיים נדרשים לקבוע את מועדי בדיקות הפיקוח 

ל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. בתוך המרפאה או בתוך המפעל בהתאם להנחיות מינה

, מפרט אודות חובת הדיווח של 1945יד )הודעה(, -( לפקודת תאונות ומחלות משלח1) 5סעיף 

  41יד, כאשר את טופס הדיווח יש לשלוח אל מחוזות המנהל.-רופא לגבי חולה במחלת משלח

בינה לבין  יש לציין כי תהליך האבחנה לעניין תחלואה תעסוקתית, וביסוס הקשר הסיבתי

החשיפה לגורם המזיק בסביבת העבודה הינו מורכב ודורש מומחיות, ידע, הבנה עמוקה וניסיון 

פעמים רבות קשה להצביע על הקשר הסיבתי בין סביבת העבודה של הרופא המאבחן.  

  42.והחשיפות של העובד לגורמי סיכון ייחודיים

לדברי משרד הבריאות, ידוע כי הדיווח למשרד העבודה על תחלואה בעקבות חשיפה 

 קשיים מספר בפנינו העלו , גורמים שונים בתחוםזה בהקשר 43תעסוקתית הינו בחסר.

, רשימת החומרים עבורה ראשית: המשפיעים על טיב הדיווח על תחלואה תעסוקתית

, הבדיקות הרפואיות לא תמיד ממלאות אחר שניתנערכות בדיקות רפואיות אינה מתעדכנת; 

המטרה ויתכן שצריך לשנותן )למשל בדיקות דם ושתן שמבוצעות לא תמיד נותנות אומדן לגבי 

בהקשר זה נציגי המינהל  44, קיים מחסור ברופאים תעסוקתיים.שיתשלימחלות תעסוקתיות(; 

הצביעו  בפנינו על כך כי העובדים לא תמיד משתפים פעולה ומתייצבים לבדיקות רפואיות, וכן 

כי עבודה עם ציוד מגן אישי לאורך שעות רבות ובתנאי סביבת עבודה קשים גורמים לשימוש 

  45מקוטע ולא יעיל.

, הרישום של מחלות תעסוקתיות בוצע 2011למחלת תעסוקתיות בשנת עד להקמת הרישום 

הוקם  2011בשנת באופן ידני בידי רופאים תעסוקתיים ראשיים במינהל הבטיחות. אולם 

הרישום למחלות תעסוקתיות במרכז לבקרת המחלות )המלב"ם( בתל השומר המשמש 

 .עובדים בישראלכמאגר המידע הרשמי המרכז את נתוני המחלות התעסוקתיות של 

. על 1945היד )הודעה( -התוקף החוקי של המאגר הינו פקודת התאונות והמחלות בשל משלח

פי הפקודה, כל מקרה של מחלה עקב חשיפה תעסוקתית מדווח למשרד העבודה, הרווחה 

, משרד העבודה מעביר באופן שוטף את הדיווחים 2011והשירותים החברתיים, והחל משנת 

לבקרת מחלות )מלב"ם( במשרד הבריאות. במלב"ם ישנו צוות מקצועי אשר למרכז הלאומי 

מקדד ומקליד את הדיווחים ומסכם אותם לדוח שנתי המופץ למקבלי ההחלטות במשרד 

                                                                    
 . 2021ביוני  7, כניסה: רפואה תעסוקתיתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  41
 .2020בפברואר  11עבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב, רועי בן נעים, משרד ה 42
 .2020בינואר  8לשכת מנכ"ל, משרד הבריאות, מכתב,  -מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר  43
 .2020ביולי  14ראש המועצה לבריאות העובד, שיחת טלפון, -ד"ר חיים כהן, יושב 44

 . 2020ביולי  15קופת חולים כללית, שיחת טלפון,  – ד"ר אלון פרץ, רופא תעסוקתי ראשי
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  45

עובדים החשופים 
עבודתם  במקום

לגורמים מזיקים, 
חייבים לעבור בדיקות 

. רפואיות תקופתיות
לדברי משרד 

הבריאות, הדיווח על 
תחלואה בעקבות 

חשיפה תעסוקתית 
 הינו בחסר

הוקם  2011בשנת 
הרישום למחלות 

 תעסוקתיות במרכז
לבקרת המחלות 
)המלב"ם( בתל 
השומר המשמש 

כמאגר המידע 
הרשמי המרכז את 

נתוני המחלות 
התעסוקתיות של 

 עובדים בישראל
  טקסט צד

http://www.knesset.gov.il/mmm
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היעד  46הבריאות ומשרד העבודה, לרופאים תעסוקתיים ואף זמין לציבור הרחב באתר המשרד.

וזמין וניתוח מגמות בנוגע למחלות העיקרי של הרשם הוא לספק מידע עדכני, מהימן 

מגמות בתחלואה תעסוקתית ולהתרעה לגבי הופעת  לניטור . היחידה פועלתתעסוקתיות בארץ

כמו  47.מחלות תעסוקתיות חדשות או בגילוי מוקדי תחלואה גבוהה או מוקדי סיכונים מוגברים

ת אלו כוללות פעולומבצע מספר פעולות במטרה להגביר את שלמות הדיווח.  "ם המלבכן, 

בקרה על מרפאות תעסוקתיות בכדי לוודא כי אכן כל המקרים דווחו, שיתוף פעולה עם המוסד 

לביטוח לאומי בכדי לבחון את הפערים בין המקרים המדווחים לבין המקרים המוכרים כמחלות 

מקצוע על ידי המוסד לביטוח לאומי, ושיתוף פעולה עם רופאים שאינם מומחים לרפואה 

תית במטרה להעלות את המודעות לתחלואה תעסוקתיות בקרבם ולעודד שידווחו על תעסוק

 48מקרים אלו.

 נתוני מינהל הבטיחות 
לפי גורמים כימיים, מהם  מספר הבדיקות הרפואיותממנהל הבטיחות הועבר לידינו פילוח של 

 7,441) אבק מזיקי מבין הגורמים הכימיים, מספר הבדיקות הרב ביותר נעשה בגין כ עולה, 

 3,937)בנזן (, 2017בדיקות רפואיות בשנת  4,414) ממסים אורגאניים(, 2017בדיקות בשנת 

 (. 2017בדיקות רפואיות בשנת  2,448(, ועופרת )2017בדיקות רפואיות בשנת 

 .2017-2015בין השנים  סך מספר הבדיקות הרפואיות שנערכו בגין גורמים כימיים להלן יוצג 

 : (2017-2015) ך הבדיקות הרפואיות שבוצעו בגין גורמים כימיים: ס4תרשים מספר 

 

                                                                    
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  46
 . 2020ביולי  17, כניסה: , רישום מחלות תעסוקתיותמשרד הבריאות 47
 .2020בינואר  8לשכת מנכ"ל, משרד הבריאות, מכתב,  -מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר  48

25,438

15,45716,542

201720162015
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גבוה ביחס  2017מספר הבדיקות הרפואיות בגין גורמים כימיים בשנת עולה, כי מהתרשים 

   49.לשנתיים שקדמו לו

הבטיחות בבקשה לקבל פילוח של מחלות  למינהל פנה הכנסת של והמידע המחקר מרכז

הבטיחות הועברו אלינו  ממינהללבקשה זו,  בתשובה  .מזיק לגורם חשיפה לפיתעסוקתיות 

, כי על מנת לספק מידע שיתמקד בחשיפה לגורמים כימיים, ונכתבגוף,  מערכותאבחנות לפי 

 -הודגשו מבין האבחנות לפי מערכות גוף, האבחנות שאינן מהוות פגיעה במערכת השמע  

אין בידינו מידע באשר למחלות , כלומרהנחשבת לפגיעה כתוצאה מגורם פיזיקלי. 

 תעסוקתיות לפי חשיפה לגורם מזיק למעט מספר האבחנות ללא מערכת השמע. מספר

לציין,   ישמהאבחנות.  46%-כ 2018-2017בשנים האבחנות במערכת השמע היוו 

זה  שמידע כך, כימיים לגורמים בהכרח מתייחסות אינןללא מערכת השמע,  שהאבחנות

גם כימיים מזיקים.  לגורמים חשיפהלמחלות על פי  באשרט תמונה לשרט מאפשר אינו

  50נתונים אינם מוצגים לפי חשיפות.הממשרד הבריאות נמסר כי בשלב זה 

 

 נתוני הרישום למחלות תעסוקתיות בישראל 
מספר גורמים עורכים רישום של מחלות תעסוקתיות, ובכללם נתוני הדיווח של הרישום 

קיים התעסוקתי, וכן נתוני הביטוח הלאומי. גורמים במינהל הבטיחות הצביעו בפנינו על כך כי 

מחסור בממשקים בין מערכות המידע השונות של כלל הגופים העוסקים בבריאות 

  51ורר חוסר ראייה מערכתי.תעסוקתית הגורם לחוסר מידע וג

נתוני הדיווח של הרישום התעסוקתי מופיעים בדוחות המפורסמים במרשתת. דוח עדכון  

למחלה תעסוקתית  חשד על הודעות 2,085מציג  2019,52, שפורסם באפריל 2017לנתוני 

. מכלל ההודעות שהתקבלו, 2016ביחס לשנת  5.9%ירידה של  בקרב האוכלוסייה העובדת,

                                                                    
הבדיקות שנלקחו בחשבון . לדברי המינהל, 2020בפברואר  11החברתיים, מכתב, רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים  49

כלוריד, חומרי הדברה, כספית, -לצורך חישוב זה, הינן בדיקות שנערכו  לגורמים הבאים: אבק מזיק, עופרת, איזוציאנאט, ארסן, בנזן, וניל
קות עבור גורמים אלו, הועברו לידינו נתונים אודות בדיקות מתכות קשות מתק"ש, ממסים אורגאניים, וממיסים הלוגנים. בנוסף לבדי

רפואיות שנערכו עבור קרינה, עגורנים, ימאים, חומר נפץ, נוער, בדיקות המבוצעות על ידי קופת החולים שאינן רלוונטיות לפעילות 
 ות כושר לעבודה.המנהל, בדיקות קבלה לעבודה, ובדיק

 .2020בינואר  8לשכת מנכ"ל, משרד הבריאות, מכתב,  -הצלה וע"ר מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי  50
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  51
 . 2019, אפריל 2017עדכון נתוני  –הרישום למחלות תעסוקתיות בישראל המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם(,  52

לשכת מנכ"ל, משרד הבריאות,  -מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר  עדיין לא מוכן . 2018, הדוח לשנת 2020נכון לינואר 
בחרנו במסגרת זו להתמקד בדוח העדכני ביותר שהיה בידינו בעת  נציין כי יש דוחות גם לגבי שנים קודמות, אולם  .2020בינואר  8מכתב, 

 כתיבת המסמך. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/OccupationalDiseases2017.pdf
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שמתאימים לקריטריוני הרישום, ירידה של  53מקרים של מחלות תעסוקתיות 1,737 נמצאו

יש לציין כי לאותו מקרה תתכן יותר מאבחנה  2016.54במספר המקרים בהשוואה לשנת  %10.1

אחת, באותה מערכת גוף או במערכות גוף נפרדות. לפי הנכתב בדוח, לצד הירידה במספר 

ב הדיווח, שבאה לידי ביטוי במגוון המחלות המדווחות ההודעות והמקרים נצפתה עליה בטי

 ובשלמות המידע המדווח ובאיכותו. 

ממצאים ראשוניים מקובץ נתונים שהתקבל במסגרת פיילוט, לראשונה בדוח מוצגים 

במסגרת  .2017מהמוסד לביטוח לאומי לגבי מקרים שהוכרו על ידו כפגיעת עבודה בשנת 

מקרים של מחלות תעסוקתיות שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי שלא היו  1,876זו זוהו 

מר סך הכל בשנת . כלו(מקרים בקובץ הרישום 1,737-מוכרים עד כה לרישום. )זאת בנוסף ל

 10,000-מקרים ל 9.4מקרים של מחלות תעסוקתיות המהויים שיעור של  3,613דווח על  2017

לפי הדוח, שילוב המידע משני מקורות אלו מספק תמונה שלמה יותר של מועסקים. 

   2017.55התחלואה התעסוקתית בארץ בשנת 

הגוף וחים שונים, בין היתר לפי בדוח הרישום למחלות תעסוקתיות, מקרי המחלות מוצגים בפיל

המדווח, מומחיות הרופא המדווח, מחוז מקום העבודה, לאום ומין, גיל, סדר ענף 

באשר  56, ועוד.התעסוקה, גודל מקום העבודה, משלח יד, לפי חלוקה למערכות גוף

, בדומה לשנים קודמות, עיקר המקרים שדווחו 2017, בשנת ענפי תעסוקהלממצאים על פי 

-מקרים ל 17עם שכיחות של , כרייה וחציבה ותעשייה וחרושתו לענפי התעסוקה השתייכ

   57.מכלל המקרים(  41.5%מקרים,  720עובדים. )סה"כ  10,000

 התעסוקתית הגיהותבתחום ואכיפה  פיקוח .4
כאמור הגורם המפקח על ביצוע הוראות בתחום זה הינו מינהל הבטיחות והבריאות 

הרווחה והשירותים החברתיים. על אף האמור, בפעולות התעסוקתית במשרד העבודה, 

האכיפה של המינהל ייתכן ותהיה התייחסות גם לאמור בהוראות חקיקה שהאחריות 

)למשל תקנות הספנות, חוק ביטוח  הישירה לאכיפתן אינה מוטלת על מינהל הבטיחות

ראות הנובעות בריאות ממלכתי ופקודת בריאות העם(. פרט לדרישות החקיקה קיימות גם הו

ממשטר רגולציה פנימי, )כמו למשל הוראות מטכ"ל לגבי עובדי צה"ל, הוראות של משרד 

                                                                    
המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם(, הרישום למחלות לאחר סינון של הודעות כפולות והודעות שאינן על מחלות תעסוקתיות.  53

 .2019, אפריל 2017תעסוקתיות בישראל, עדכון נתוני 
 (.ICD10אבחנות לפי קוד סיווג  2,149-(, וICD10-אבחנות לפי מערכות גוף )פרק הסיווג ב 1,895מקרים אלו כוללים  54
 .2019, אפריל 2017המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם(, הרישום למחלות תעסוקתיות בישראל, עדכון נתוני  55
 . 2019, אפריל 2017(, הרישום למחלות תעסוקתיות בישראל, עדכון נתוני לפירוט ראו: המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם 56
 . 11, עמ' 2019, אפריל 2017ל, עדכון נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם(, הרישום למחלות תעסוקתיות בישרא 57

על פי דוח הרישום 
למחלות תעסוקתיות, 

, בדומה 2017בשנת 
לשנים קודמות, עיקר 

המקרים שדווחו 
השתייכו לענפי 

התעסוקה כרייה 
וחציבה ותעשייה 

 וחרושת 

http://www.knesset.gov.il/mmm
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למינהל הבטיחות אין מספיק מידע עד כמה הבריאות לגבי עובדים במערכת הבריאות ועוד(. 

 הוראות אלה באמת נאכפות על ידי הרשויות והגופים האחרים. 

לשם נקיטת אמצעים כלפי מעביד שאינו ממלא  המינהלהעומדים לרשות  האכיפה כליארגז 

אחר חובותיו יכולים לכלול אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: הטלת צו שיפור, הטלת צו 

 התנגדות, עסק רישיון למתן התנגדות, פלילי הליך, כספיעיצום /מינהליבטיחות, הטלת קנס 

  58.שונים תמריצים למתן

התעסוקתית מתבצעת על פי ניתוח  הגיהותוזות בתחום ביקורי הפיקוח והאכיפה של המח הכוונת

, תהליך העבודה, רמות ועיבוד של מאגר ממצאי בדיקות הניטור בהתאם לסוג הגורם המזיק

בהיבטים הנוגעים לפיקוח  נעסוקבפרק שלהלן  העובדים בתהליך ועוד. פרהחשיפה, מס

 ם בתחום זה. התעסוקתית, ובחסמים לקיום פיקוח הול הגיהותולאכיפה של תחום 

האכיפה והפיקוח בתחומי הבטיחות בעבודה והבריאות  בהליכיסוגיות באשר לליקויים 

בדוח שהוגש בשנת כך לדוגמה,  התעסוקתית נידונו בכמה דוחות רשמיים בעשור האחרון.

על ידי ועדה ציבורית שמונתה לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית  2014

באכיפה, בפיקוח נטען, בין היתר, כי המערכות העוסקות  59,במדינת ישראל )דוח אדם(

ובהסברה, פועלות מכוח חוקים ישנים שלא הותאמו לצרכי המשק המתחדשים. עוד נטען כי 

מערך המדידה ומסד הנתונים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית לוקים בחסר, אין 

בנמצא נתונים המספקים תמונת מצב מהימנה, וכי  לפי הערכת גורמים מקצועיים אלפי עובדים 

דוח וקים במחלות תעסוקתיות ומדי שנה יש תמותה של מאות עובדים כתוצאה מכך. בישראל ל

בדק בין היתר את אופן יישום המלצות דוח ועדת אדם,  2015מבקר המדינה לשנת 

בדוח נטען, בין  60.והאפקטיביות של פעולות המינהל והמוסד בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה

לקידום יישומן של ההמלצות ת פעלו בעצלתיים היתר, כי משרד הכלכלה ומשרד הבריאו

הפעולות של משרד הבריאות ; המינהל מפעיל פיקוח ואכיפה בשיעור זניח; העיקריות בדוח אדם

 ;שנועדו להגביר את הדיווחים על מחלות תעסוקתיות היו מועטות  ורשם המחלות התעסוקתיות

                                                                    
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  58

, בו הוצגו ממצאי 2013ביוני  4י פיקוח ואכיפה נבחרים מופיעים בדיון שהתקיים בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ביום נתונ
דו"ח שערכה עמותת "אזרחים למען הסביבה" בפני הוועדה. דוגמאות לפעולות אכיפה ניתן למצוא באתר מינהל הבטיחות והבריאות 

. יש לציין כי רוב פעולות האכיפה 2020ביולי  14, כניסה: פעולות אכיפהוחה והשירותים החברתיים, התעסוקתית, משרד העבודה, הרו
 ין, ולא לתחום הגיהות התעסוקתית. המובאות באתר נוגעות לתחום הבטיחות והבנ

שר התמ"ת דאז ועדה ציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל בראשותו של האלוף מינה  2011במרץ  59
וגע הוקמה במטרה לבחון את תחום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית בישראל בכל הנשועדת אדם(,  -)מיל'( אודי אדם )להלן 

הגישה הוועדה לשר הכלכלה דאז מר נפתלי  2014להיבטי החקיקה; פיקוח, אכיפה והסדרה; תפיסה ומדיניות ממלכתית בנושא. באפריל 
הוועדה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .דוח אדם( -בנט דוח שכלל המלצות לתיקון המצב הקיים ולקידום הנושא )להלן 

משרד  .2020ביולי  17, כניסה: דו"ח והמלצות –הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל )ועדת אדם( 
 .2014, פורסם: מרץ הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל )ועדת אדם(הכלכלה, 

 .במשרד הבריאות ובמוסד לביטוח לאומי משרד הכלכלה(, במוסד לבטיחות ולגיהות, -)להלן   הבדיקות נעשו במשרד הכלכלה והתעשייה 60

ארגז כלי האכיפה 
העומדים לרשות 

המינהל לשם נקיטת 
אמצעים כלפי מעביד 

שאינו ממלא אחר 
כולל בין יו חובות

הטלת צו  השאר:
צו בטיחות,  או שיפור

 הטלת קנס
מינהלי/עיצום כספי, 

התנגדות ו הליך פלילי
 למתן רישיון עסק

 בהליכיליקויים 
האכיפה והפיקוח 

בתחומי הבטיחות 
בעבודה והבריאות 
התעסוקתית נידונו 

בכמה דוחות רשמיים 
 בעשור האחרון. 

חלק מהליקויים שעלו 
-2014בדוחות בשנים 

, תקפים גם 2015
 היום

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Enforcement/EnforcementOperations/Pages/default.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Enforcement/EnforcementOperations/Pages/default.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/Pages/adam-committee-report.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/Pages/adam-committee-report.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/Pages/adam-committee-report.aspx
https://www.chamber.org.il/media/148728/adamreport010514.pdf
https://www.chamber.org.il/media/148728/adamreport010514.pdf
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ביטוח לאומי ורשם המחלות התעסוקתיות לא הסדירו ביניהם כראוי את נושא העברת הנתונים 

ביטוח לאומי לא עדכן את רשימת מחלות המקצוע שעל פיה הוא מעניק   ;מביטוח לאומי לרשם

בהערות ראש הממשלה ו ניתן למצוא את תגובת הגופים לביקורת ז 61.זכויות לאלה שחלו בהן

 62. כך למשל, המינהל השיב כי הוא מבצע פעולות להגברת האכיפה.ג66לדוח מבקר המדינה 

, תקפים גם 2014-2015מהמידע שיוצג להלן, עולה כי חלק מהליקויים שעלו בדוחות בשנים 

כניים בתחום הגיהות היום. מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש לבחון את נתוני האכיפה העד

אולם הללו  64,ואכיפה פיקוח ודות"ת ובהם נתונים אדוחומצויים  המינהל באתר 63התעסוקתית.

אלא מתמקדים בפעילות האכיפה  65התעסוקתית, הגיהותשאינם עוסקים בתחום  כמעט

   66על הפרות בטיחות באתרי בניה.

תעסוקתיות חריגות -ביקשנו לקבל נתוני אכיפה בנוגע לבדיקות סביבתיותנוסף על כך, 

 שהתגלו, אולם אלה לא הועברו אלינו עד למועד כתיבת המסמך. 

מספר המפקחים  67מפקחים. 75-מצבת המפקחים במינהל כוללת כ, 2020נכון ליולי 

חה נחתם הסכם בין ההסתדרות, משרד העבודה והרוו 2018הורחב לאחר שבנובמבר 

, במסגרתו התחייבו משרדי הממשלה ומשרד האוצר, לקידום הבטיחות באתרי הבנייה

המפקחים שנוספו  50 68לביצוע שלל צעדים שמטרתם הגברת הבטיחות ושמירה על חיי אדם.

, 2019נכון למועד כתיבת הדוח השנתי של פעילות מינהל הבטיחות בזרוע העבודה לשנת 

הינם 'ורסטילים' המסוגלים לפעול בתחומי הבינוי מפקחים שכהופנו למחוזות המינהל 

 בראש ובראשונה אך גם בענפים האחרים. הם עברו קורס מפקחים בו ניתנו בין היתר

 דגשים בתחום הגיהות התעסוקתית, אולם הם אינם מומחים בתחום זה.  

                                                                    
, כניסה: 2016מאי , פורסם: 1057-1011ג, עמ' 66, דוח שנתי משרד הכלכלה והתעשייה –בטיחותם של העובדים ובריאותם מבקר המדינה,  61

 .2020ביולי  17
 .2020ביולי  17, כניסה: 2016מאי , פורסם: 295-287, עמ' ג66הערות לדוח מבקר המדינה משרד ראש הממשלה,  62
פועל יוצא של פעולות המפקחים במקומות העבודה. תיעוד על כל אלו מוזן על ידם אל תוך מערכת  לדברי המינהל, נתוני האכיפה הינם 63

התפעול של המינהל. בדיקות הניטור מדווחות למינהל על ידי מעבדות בעלות הסמכה לכך מטעם המינהל. תוצאות אלו מוזנות למאגר 
מידע במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, נועם רענן, מנהל המחקר וה תעסוקתי של המינהל.-ניטור סביבתי

 .2020ביולי  9הרווחה והשירותים החברתיים, דוא"ל, 
ביולי  17, כניסה: 2019דוח שנתי  –פעילות מינהל הבטיחות בזרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ראו למשל:  64

2020 . 
 , על מנת לקדם תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות1954-המוסד לבטיחות ולגיהות )המוס״ל(, הוא תאגיד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם ב 65

, ע״י פעולות הדרכה, הסברה, הדרכה, מידע ומחקר. יתרבין ה תעסוקתית, בכל ענפי המשק השונים: תעשייה ושירותים, בנייה וחקלאות.
  65 המוס״ל אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה.

 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  66
שיחת , מנהל המחקר והמידע במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ,עם רענןונ  67

 אין בידינו מידע אודות מספר המפעלים בהם מבקרים מפקחים אלו. . 2020ביולי  13טלפון, 
, עמ' 2020ביולי  17, כניסה: 2019דוח שנתי  –פעילות מינהל הבטיחות בזרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  68

25. 

נתוני אכיפה בנוגע 
-לבדיקות סביבתיות

ות תעסוקתיות חריג
שהתגלו, לא הועברו 

אלינו עד למועד 
 כתיבת המסמך

, 2020נכון ליולי 
מצבת המפקחים 

 75-במינהל כוללת כ
 50, מתוכם מפקחים

מפקחים שנוספו 
והוגדרו  2019בשנת 

כמפקחים 
", "ורסטילים

המיועדים לפעול 
בתחומי הבינוי בראש 

ובראשונה אך גם 
בתחומים אחרים. 

מפקחים אלה אינם 
מומחים בתחום 

 הגיהות התעסוקתית 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/1986e269-7871-4a40-a1a5-e639fca550f6/222-safety.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pm_66c_052016/he/files_hearot_66g.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Reports/SafetyAndHealth-2019-report.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/ResearchAndProjects/Reports/Reports/SafetyAndHealth-2019-report.pdf
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מהדברים המתוארים לעיל ניתן לזהות את הדגש המושם על תחום הבטיחות ועל ענף 

כי על כך בפנינו  הצביעו בהקשר זה הבניה, בפרט בכל הקשור בפיקוח ובפעולות אכיפה. 

 הגיהותבפרט, על פני תחום בעיה בשימת דגש על תחום הבטיחות בכלל והבניה  קיימת

 עשויה להיותמחלות תעסוקתיות בסופו של דבר  נפגעישל  עלותםהתעסוקתית, שכן 

   69.הארוך בטווח גבוהה

שנים בוצעה השתלמות ייעודית בתחום הגיהות התעסוקתית למספר מצומצם  7-לפני כ

שעברו את אותה השתלמות נותרו כיום  . מבין המפקחים הותיקיםמפקחי עבודה 14-של כ

עובדים נוספים בתחום החשיפה  שלושהנוסף על אלו, במטה המינהל בלבד.  ארבעהבשירות 

לא ידוע לנו באילו מחוזות פועלים מפקחים גם הם בעלי סמכויות אכיפה.  לגורמי סיכון כימיים,

 אלו. 

ביקורי פיקוח המוגדים כביקורי גיהות עבור גורמים כימיים, גורמים  300-כמדי שנה נערכים 

ביקורי פיקוח הנעשים בתעשייה, שעשויים לכלול גם הם  7,000-)זאת מתוך כ ביולוגים ורעש

 מפקחיאת  מלווים במינהל הגיהותיחידת  עובדיבהקשר זה יצוין כי היבטים הנוגעים לגיהות(. 

 70בביקורים בענפים, בתהליכי עבודה ובסוגיות בהן נדרשת התייעצות.  המחוזות

, פעילים לגורמים כימיים ורעש בודקים מוסמכים 50-, נמסר כי ישנם כ2020נכון ליולי 

וההבדל בינם לבין מפקחים, הוא שלמפקחים יש סמכות רגולטורית של פיקוח ואכיפה, לרבות 

בודקים אלו כיום  50בניגוד לבודק מוסמך. מס' המפעלים בהם פעילים  –כניסה למקום עבודה 

מוסמכים חדשים,  בודקים 10-מדי שנה מכשירים כ. יש לציין כי 2019מפעלים בשנת  2,270 –

 71אך חלקם הגדול עוזב את המקצוע בשל מורכבותו ושעות עבודה רבות.

באנשי מקצוע המומחים  חוסרים ישנםכי גורמים במינהל הבטיחות הצביעו בפנינו על כך 

או  גיהותןהעוסקים בתחום כגון  צועותהתעסוקתית, אין הסדרה של מק הגיהותלתחום 

 בין מאוישים שאינם תקנים ישנם כי נטען כן כמו 72.חוםבת מספקת, ואין הכשרה ארגונום

 מאויישתקן רופא תעסוקתי ראשי אינו , 2020נכון לפברואר )למשל,  ירודים תנאים בשל היתר

ברופא שאינו בעל מומחיות  אויששנים ) 15רק לאחרונה לאחר  אויישכבר כשנה, תקן רופא מחוזי 

                                                                    
 .2020ביולי  15 קופת חולים כללית, שיחת טלפון, –ד"ר אלון פרץ, רופא תעסוקתי ראשי  69
טיחות והבריאות מנהל המחקר והמידע במינהל הבעם רענן, ונמידע שהעביר  נתונים אודות מספר המפקחים והבודקים מבוססים על 70

 . 2020ביולי  13, וכן בשיחת טלפון מיום 2020ביולי  9 מיום  דוא"לב , משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,התעסוקתית
 .2020ביולי  6ה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מכתב, משרד העבוד 71
שיתוף פעולה  עם אוניברסיטאות תל אביב וחיפה ללימודי מוסמך  ארבע שנים קודם לכן יזםהעבודה  משרדנמסר כי  2020בפברואר  72

 .2020בפברואר  11ודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב, רועי בן נעים, משרד העבת. גיהובמסלול בריאות בתעסוקה במגמת 

בשנים האחרונות 
הוכשרו מפקחים 

בתחום הגיהות 
התעסוקתית ובודקים 

ים מוסמכים לגורמ
כימיים ורעש, אולם 

רבים מהם עזבו את 
המערכת מסיבות 

 שונות

גורמים במינהל על פי 
 ישנםהבטיחות 

באנשי  חוסרים
ע המומחים מקצו

 הגיהותלתחום 
התעסוקתית, אין 

 צועותהסדרה של מק
העוסקים בתחום, ואין 

. מספקתהכשרה 
 שאינם תקנים ישנם

 היתר בין מאוישים
 תעסוקה תנאי בשל

 ירודים

http://www.knesset.gov.il/mmm
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שנים,  3.5כבר  מאויישאינו  לגיהותברפואה תעסוקתית(, תקן מנהל איכות במעבדה הארצית 

  73מעל לחצי שנה(. מאויישיםתקן מנהל הרישום למחלות תעסוקתיות ותקן רופא הרשם אינם 

 אינואשר  74ברשות מינהל הבטיחות 'מאגר חומרים כימיים'מינהל הבטיחות ציין בפנינו כי 

 כלל את ולנהל לרכז היה המאגר של תפקידו אדם.-כחנים, בהיעדר מתוחזק מזה מספר ש

 של הכימי ההרכב לרבות, בפרט ובתעשייה הישראלי במשק שימוש נעשה שבהם החומרים

 .רעילותו ורמת החומר

                                                                    
 .2020בפברואר  11רועי בן נעים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  73
מאגר החומרים הכימיים סיפק ידע לגבי החומרים המצויים בשימוש בתעשייה והגורמים הכימיים המסוכנים בהם. מידע זה נתן למינהל  74

לגבי כמויות החומר והיקף השימוש בו. אלה אפשרו להשליך על החשיפות במפעלים, והצורך באכיפה, ניטור ובקרה. המאגר היווה גם ידע 
מקור ידע עבור המפעלים וממוני הבטיחות לגבי מסוכנות החומרים. המאגר שימש בנוסף את המרפאות התעסוקתיות בקופות החולים, 

מכתב, , הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ורף. משרד העבודההסביבה ופיקוד העהמשרד להגנת 
 .2020ביולי  6

 

http://www.knesset.gov.il/mmm

