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 לכבוד: 

 
 ח"כ יעקב ליצמן     ח"כ אופיר אקוניס         ביטון- ח"כ ד"ר יפעת שאשאמר בנימין נתניהו       

 שר הבריאות      שר העבודה והרווחה                     שרת הבינוי והשיכון        ראש הממשלה  
 

 שלום רב, 
 

 הנדון: צעדים נדרשים להבטחת עבודה בענף הבניין 
 תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים  

 
מכובדיי, אני פונה אליכם בהמשך להחלטה המבורכת וההכרחית להגדיר את ענף הבניין כחיוני   .1

למשק, ולהמשיך להפעילו בהיקף עבודה מלא. החלטה זו מחייבת נקיטת צעדים משלימים על מנת  

להבטיח שהעבודה באתרי הבנייה תאפשר שמירה על בטיחותם ובריאותם של כלל העובדים בענף,  

 . כפי שיפורט להלן

כידוע, העבודה בענף הבניין כרוכה, גם בימים כתיקונם, בסיכון בטיחותי מוגבר. כלל הגורמים   .2

ם בוני  הנוגעים בדבר, ובראשם הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התאחדות הקבלני

 הארץ ומשרדי הממשלה השונים, משתפים פעולה להפחתת הסיכון ולהגברת בטיחות העובדים.  

בימים אלה, בהם הסיכון הבריאותי להידבקות בנגיף הקורונה מאיים על בריאות הציבור, ובהם   .3

יש  ו ענף ממשיכים להגיע לעבודתם ולבצעה במסירות, הם חשופים לסיכון מוגבר, ב םעובדיה

 .  וסביבת עבודה בטוחה ככל הניתן  הם הגנה מקסימליתלהבטיח ל

על מנת לאפשר את העבודה הסדירה באתרי הבניה, תוך שמירה הכרחית על בטיחותם ובריאותם   .4

 של העובדים, יש לנקוט בצעדים מיוחדים שיבטיחו זאת:  

 ניסוח הנחיות לעבודה בעת משבר הקורונה ייעודיות לענף הבניה  .א

לשאלות של עובדים ומעסיקים בענף בנוגע להבטחת בריאות  כיום אין מענה מקצועי  (1

    העובדים במהלך העבודה השוטפת בעת המשבר הנוכחי.

יש לגבש, ובהקדם, הנחיות ייעודיות לעבודה תוך שמירה על בריאות ובטיחות העובדים,   (2

התנאים הפיזיים, אופי   –המתחשבות ומותאמות למאפיינים הייחודיים של הענף 

 העבודה, מאפייני העובדים וכדומה.  

 אספקת ציוד מגן אישי לעבודה בטוחה באתרי הבניה  .ב

עובדי ענף הבניין ממשיכים לבצע עבודתם על אף המשבר, אך לרבים מהם לא סופקו   (1

אמצעי מגן שיבטיחו שמירה על בריאותם וימנעו הדבקה בין העובדים באתר ומהם הלאה  

 .  לבני ביתם

על מנת למנוע הפיכתם של אתרי הבניה למוקדי הדבקה, יש לספק לכלל העובדים, באופן   (2

 מיידי, ציוד מגן הכרחי ולכל הפחות מסכות, כפפות וחומרי חיטוי. 
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 הגדרת גורם מוסמך לביצוע אכיפה של הנחיות משרד הבריאות .ג

העבודה בהתאם להנחיות  אין כיום גורם אכיפה המוסמך לבצע בקרה באתרי הבניה ואכיפת  (1

משרד הבריאות. בלעדיו, אין כתובת לדיווחים במקרים של הפרת ההנחיות, ההרתעה  

 מתרופפת, ועלולה להיווצר תופעה של עבודה בניגוד להנחיות באופן המסכן את הציבור כולו. 

על כן, יש להגדיר בדחיפות גורם אכיפה שיוסמך לבצע בקרה באתרי הבניה ואכיפה של עבודה   (2

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  

 חרגת מפקחי העבודה במינהל הבטיחות במשרד העבודה מדרישת צמצום כוח האדם ה .ד

אף על פי שענף הבניין ממשיך לפעול בהיקף עבודה מלא, ולמרות המסוכנות המוגברת של   (1

עבודת הבניה גם בימים כתיקונם, לא הוחרגו מפקחי העבודה של מינהל הבטיחות מדרישת  

 ם כוח האדם במקומות העבודה, והם פועלים כיום במתכונת מצומצמת.  צמצו

 לא יתכן שהעבודה המסוכנת באתרי הבניה תמשיך להתבצע ללא פיקוח הכרחי ומציל חיים.   (2

יש לפעול בהקדם להחרגת מפקחי מינהל הבטיחות מדרישת צמצום כוח האדם ולהחזירם   (3

 לעבודה במתכונת מלאה. 

 

ם המפורטים לעיל יאפשרו את העבודה בענף הבניין תוך שמירה על  אני מאמין שנקיטת הצעדי .5

 בטיחותם ובריאותם של העובדים בענף.   

 
 ,בכבוד רב

 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות  מר 

 מר ראול סרוגו, יו"ר התאחדות הקבלנים בוני הארץ 
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

 עו"ד אלעזר במברגר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 
 מר אליעזר קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 ט יו"ר ההסתדרות ומנכ"ל הסתדרות מר אופיר אלקלעי, רמ"
 מר מרדכי אלישע, הממונה על זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 בהסתדרות  כלה ומדיניות שי בירן, סמנכ"ל כלמר 
 מר חזי שוורצמן, מפע"ר וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 מר נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון 
 
 
 


