
הישגי התאחדות קבלני  

  2010-2011השיפוצים 

 בעין התקשורת



 מיסוד ענף השיפוצים

 בטיחות•
 

 הצעת החוק•
 

 הכשרה•

 קוד האטי•



 מעבר - הבא ורסאי אסון     
 לפינה

  השיפוצים קבלני התאחדות ר"יו       
  עיתונאים מסיבת כינס סיב ערן

  פועלים בישראל כי והתריע
  שיפוצים קבלני אלפי עשרות

  ברשם רישום וללא הכשרה ללא
  מעדיפה המדינה" .הקבלנים

  לנפגעי נכות קצבאות לשלם
  לטפל במקום עבודה תאונות
 "בבעיה

 בטיחות

  40 :בפתח הבא האסון“    

 בענף חאפרים אלף

        "בישראל השיפוצים

  2010 של הראשונה במחצית       

  במקרי 100% של עלייה חלה

  מתאונות כתוצאה        המוות

  השיפוצים        בענף עבודה

  המקבילה לתקופה בהשוואה

 אשתקד

מדינת ישראל לא דואגת  "     

 -להכשיר עובדים בתחום 

  "האסון הבא בפתח

 
בישראל פועלים עשרות אלפי         

קבלני שיפוצים ללא הכשרה  

  -וללא רישום ברשם הקבלנים 

תוצאה של זלזול והזנחה בת  

 שנים מצד הממשלה



  חולץ שנפצע פועל

 "מעופפת אמבטיה"ב
 

 13:44 ,2011 ביוני 21 ,שלישי יום

 

  באתר מגובה נפל בניין פועל

  .ם"רמב החולים בבית בנייה

  אין ולכן בור בתוך נמצא האתר

  חבריו .לאמבולנס גישה אליו

  אותו ופינו יצירתי פיתרון מצאו

  בטון אמבטיית באמצעות

 .               .למנוף שחוברה
 

  לאחר מת 30 בן פועל

  15 מגובה שנפל

 ברחובות מטרים
 

 9:43 ,2011 ביוני 7 ,שלישי יום

 

  (שלישי) הבוקר מת 30 בן פועל

  מטרים 15 מגובה שנפל לאחר

  היצירה ברחוב בנייה באתר

  דוד מגן של פרמדיקים .ברחובות

  לו העניקו למקום שהגיעו אדום

  כדי תוך ,אותו ופינו רפואי טיפול

  .בעיר קפלן חולים לבית ,החייאה

  מת הפועל כי ,נמסר החולים מבית

 .אליו הגיע בטרם עוד

 
 

 בטיחות



 

   :טבעון קרית 

 מגובה נפל 50 בן פועל

 ונהרג
  

 27/06/2011 18:08 עודכן

 

  נאלץ אדום דוד מגן של צוות

  שככל ,פועל של מותו את לקבוע

  ברחוב רב מגובה נפל הנראה

  המשטרה .טבעון בקרית התמר

  במהלך .האירוע בחקירת פתחה

  תאונות 3 עוד אירעו החודש

  נהרגו בהם הארץ ברחבי עבודה

 מגובה בנפילה פועלים
 

   :הרצליה

  קיר מקריסת נהרג פועל

  בבית שיפוצים במהלך

 ספר
  

 19/06/2011 08:06 עודכן

 

  הספר בבית עבד ,30 בן ,הפועל

  קיר התמוטט לפתע כאשר ,יוחנני

  אדום דוד מגן צוות .במקום

  .מותו את קבע למקום שהוזעק

  נסיבות בחקירה פתחה המשטרה

  המקרה על ודיווחה האירוע

 העבודה למשרד
 

 בטיחות

mailto:newsdesk@nana10.net.il


 (ת והביטוח הלאומי"מאתר התמ) נתוני בטיחות

 התפלגות תאונות

המוות   ענף הבנייה מוביל במספר מקרי מכלל מקרי המוות   43%
 מתאונה

- 

₪  מיליון  100 כ תשלומי הקצבאות לנכים  "סה 
 מפעולות איבה

- 

₪  מיליארד  1.75 כ תשלומי הקצבאות לנכים  "סה 
 (2008 -נכון ל)מתאונות עבודה 

- 

 - מכלל נפגעי העבודה הגברים מהווים 89%

 - עיקר מקרי המוות הם מנפילה בגובה מכלל מקרי המוות  53%



 נתונים באדיבות המוסד לביטוח לאומי



 ,ת"במשרד התמ מפקח עבודה ראשימדברי 

  עם קבלת נתוני תאונות העבודה החצי שנתיים :יורם אלעזרי מר

 עובדים כתוצאה   28נהרגו  2010במחצית הראשונה של

  .הרוגים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד  10.מתאונות עבודה

 במספר התאונות הקטלניות   12%משקף עליה של , נתון זה

 . 2009ביחס לממוצע החמש שנתי לתקופה זו ב

 מצביעים על היפוך במגמה  2010נתוני החציון הראשון של שנת 

 .החיובית שאופיינה בצמצום תאונות העבודה הקטלניות

 :ח"מנתוני הדו

 . בשיעור ההרוגים מוביל ענף הבניה והשיפוצים

 .הרוגים אשתקד 6לעומת עובדים  12 נהרגו 2010בחציון 

 מספר , כשבוחנים את המגמה הרב שנתית של ענף הבנייה

 . מהממוצע לתקופה זו 1.7%-ההרוגים השנה גבוה ב



 ת"נתונים באדיבות אתר התמ
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התפלגות תאונות מוות בחתך מהות הפגיעה











 הצעת החוק

ל ואי מיסוד הענף  "בעקבות הנתונים הנ   

כנדרש הוגשה הצעת החוק אשר הנושא  

העיקרי בה הוא חובת כל הקבלנים העוסקים  

כפי  )שעות  60-בענף בקורס בטיחות של כ

 (ת"י התמ"שאושר ע

 



 ברישיון יחויבו השיפוצניקים :חוק הצעת            

  השיפוצים תחום את להסדיר נוסף ניסיון            

  תחייב חדשה חוק הצעת :הפרוץ

  במטרה ,בלבד ברישיון לפעול שיפוצניקים

  שירצה מי ."חאפרים"ה תופעת את למגר

 מבחן לעבור יחוייב ,במקצוע לעסוק

     שיפוצניק לכל ותעודה רישיון :חוק הצעת

  אקוניס אופיר כ"ח ידי על שהוגשה ההצעה

  ;בישראל השיפוצים ענף את להסדיר נועדה

  ללא שיעבוד שיפוצניק ,יעבור והחוק במידה

 שקל אלף 20 של בקנס יחויב רישיון

 

  שיפוצניק לכל - ותעודה מבחן :חוק הצעת

 בישראל

  ,אקוניס אופיר כ"ח ,לשעבר הכלכלה ועדת ר"יו

  להסדיר שמטרתה חוק הצעת ('ב) אתמול הגיש

  לפי .ישראל במדינת השיפוצים תחום את

  ,ההצעה

 וקורס רישיון עם רק - שיפוצניקים :חוק הצעת

  הצעת הגישו שונות מסיעות כנסת חברי 11

  המקצועות אחד את להסדיר הבאה חוק

  התעשיה שר  הבנייה בענף המרכזיים

 הענף על יפקח ,השיכון שר ולא ,והמסחר



 הכשרה

חידוש המבחנים לקבלן רשום ברשם הקבלנים 

  חברי התאחדות יזכו להנחה מרשימה כתמריץ

 לעבור מבחנים אלו

 חברים בהתאחדות יזכו לשיתוף פעולה מלא

בנושא קורסי בטיחות ובטיחות בגובה מטעם  

 .הקרן לעידוד הבניה על פי תקנון הקרן



קוד האתיקה  

 המקצועית

  ביצוע עבודות עם כתב כמויות
 מסודר

  מחירון ברור ללקוח בטרם
 ביצוע

ברבי  -שמירה על ניקיון האתר
עטיפה ושמירה יומית על  .קומות

שמירה על מעברים  .המעלית
 .פנויים

שילוט עם שם וטלפון הקבלן-
 לשרות הדיירים

פינוי פסולת למקומות מוסדרים 

הצגת פוליסת ביטוח תקפה 

עבודה בלבוש בטיחותי הולם-
ועמידה בתקני הבטיחות  

 המקובלים

 אורך רוח וסובלנות 

  יושר והגינות 

  הלקוח הנוכחי שלך הוא
 הפרסום ללקוח הבא שלך

עמידה בלוח זמנים 

 שרות ואחריות כסמל הענף!!! 



 קו חם

 סיפור הצלחה





  הוגשה תלונה

קיבוצית שטופלה 

עד מעצרם של  

 רמאים

 סופו של סיפור

 רשף רפי עם חדשות





 נתונים על הענף

 נתוני סכר גיאוקרטוגרפיה

 













תודות לכל באי הכנס שכיבדו אותנו 

להתאחדות  בנוכחותם תודה מיוחדת 
  הקבלנים והבונים בישראל

 לנשיא מר ניסים בובליל   
  ל מר מוטי כידור"המנכ

ולכל הצוות המקצועי בהתאחדות הקבלנים     
 והבונים

 בהסתדרות החדשה   

 ובקרן לעידוד הבניה   

 ובמבט קדימה משותף לעתיד הענף והשבחתו   

  



 !!!תודה לכולם


