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 אחריות בשל עבודה בגובה

 

"תקנות הבטיחות  –לפני שבועות אחדים פורסמו תקנות חדשות בנוגע לעבודה בגובה 

 ".2007 –בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

התקנות יכנסו לתוקף רק בעוד כשנה וחצי, למעט הפרקים הנוגעים להכשרה ואישור מוסד 

 ם אחדים.להכשרה, שיכנסו לתוקף בעוד ימי

אין ספק, שעבודות הנעשות בגובה, הינן בין העבודות המסוכנות ביותר שקיימות. עצם 

הימצאותו של אדם מעל לפני הקרקע, מהווה כשלעצמה גורם פוטנציאלי לתאונה. אך היא 

גם מהווה סיכון בטיחותי, בשל הקושי בהמלטות או בחילוץ, במקרה של תקלה. היא 

ל העובד, כשהוא מנסה לחמוק מחפץ שנופל מעליו או להימנע מגבילה את חופש התנועה ש

מהחלקה, ויוצרת סיכונים גם לאנשים הנמצאים מתחת למשטח העבודה. כך אירע 

לצערינו, רק לאחרונה, באסון שבו ניספו ארבעה גולשים בסנפלינג, שנסחפו עקב שטפון 

 רב במהירות. פתאומי, בלי שהספיקו להיחלץ מכבליהם ולברוח מנחשול המים המתק

בנוסף, תוצאות התאונה הנגרמת בשל נפילה מגובה, עלולות להיות קשות יותר מתאונות 

 אחרות.

לפיכך, היו נחוצות תקנות מיוחדות ומפורטות, המבטיחות שרק האנשים המתאימים, 

 יוכלו לבצע עבודה בגובה. –שקיבלו הדרכה מסודרת וצוידו באמצעי הבטיחות ההולמים 

ות "עבודה בגובה" כך: "כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה התקנות מגדיר

 מ', ולרבות עבודה כאמור: 2עלול עובד ליפול לעומק העולה על 

 המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תיקני. .1

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח  45-המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ .2

 לפי הענין. העבודה או מדרכת המעבר,
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 המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. .3

התקנות כוללות פרקים נרחבים הנוגעים לאחריות ותחולה, עבודה בגובה,  *

תנאים להעסקת עובד בגובה, הדרכה ואימון, אחריות לאספקת ציוד, חובת 

וד מגן אישי, עבודות שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה ושימוש בצי

ייחודיות בגובה, כגון עבודה על גגות או עבודה עם מתקן הרמה, עבודות בגובה 

על סולמות, ביצוע עבודות גלישה וטיפוס על תרנים, כולל התנאים לביצוע 

 עבודות אלה, חובת שימוש בציוד מגן, אחריות לאספקת ציוד וכו'.

, שחייב לנקוט המבצעחלה על  –האחריות, בכל הנוגע לביצוע הוראות התקנות 

אמצעים מתאימים כדי להבטיח, שכל עובד ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות 

 על אדם אחר. במפורשלעבודתו, אלא אם כן הוטלה החובה 

 "מבצע" הינו אחד מאלה לפי הענין:

קבלן לעבודות בגובה, לעבודות גלישה או טיפוס תרנים, המבצע עבודות אלה  .1

 צעות עובדים מטעמו, לרבות באמצעות עובדי קבלן כח אדם.בעצמו או באמ

תופש המפעל כמשמעותו בפקודה, המבצע בעצמו או באמצעות עובדים מטעמו,  .2

 לרבות באמצעות קבלני כח אדם, עבודה בגובה, עבודת גלישה או טיפוס תרנים.

מבצע בניה כהגדרתו בתקנות עבודות בניה, אגב עבודת בניה, בעת ביצוע עבודה  .3

 בגובה, עבודת גלישה או טיפוס תרנים.

התקנות אוסרות על מבצע להעסיק עובד בעבודה בגובה, לכל מטרה שהיא, אלא אם 

הוא בגיר, ואינו במצב העלול לסכן אותו או את האחרים, לרבות כתוצאה מהשפעת 

סמים, אלכוהול או ליקוי גופני או נפשי, ובתנאי נוסף, שהודרך ע"י מדריך עבודה 

 והוא בעל אישור תקף המעיד על קבלת ההדרכה. בגובה,

המבצע אחראי לאספקת כל הציוד התקין והתקני הנדרש לביצוע העבודה, ואסור לו 

להעסיק עובד בגובה, אלא אם הוא מאובטח במערכות ההגנה המתאימות, שנבדקו על 

 ידו.

לה לבסוף נציין, כי התקנות החדשות אינן מבטלות את התקנות הקיימות, כולל א

הנוגעות לעבודה על גגות שבירים או תלולים, תקנות ציוד מגן אישי, תקנות הבטיחות 

בעבודה )עבודות בניה(, ותקנות עגורנאים, ובחלק מהמקרים התקנות החדשות אף 

 מפנות לתקנות הקיימות.

חשוב לזכור, כי גם לפני פירסום התקנות, אחריות מבצע הבניה והמעביד, במקרה של 

ופציעת עובדים, היתה בהיקף רחב ביותר, עד כדי קירבה לאחריות  נפילה מגובה

 מוחלטת.
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נעיין עתה במספר דוגמאות מהפסיקה, לפסקי הדין הנוגעים לעבודה בגובה, בסוגי 

 עבודות שונים.

פועל, שעסק בבניית קיר חיצוני בקומה הרביעית, עבד מתוך הבניין, כשהוא עומד  *

דרך פתח החלון שטרם נבנה. בעת התאונה הוא על "פיגום חמורי", ונפל החוצה 

שורות  5מ' מהריצפה, על גבי  1.17עסק בהנחת שורת הבלוקים הראשונה, בגובה 

 מ' מהריצפה. 1.05בלוקים שנבנו יום קודם. הפועל עמד על פיגום בגובה 

 מ' מהריצפה. 2.09מ' ושיאו  1.17תחילתו של הפתח היה בגובה 

ח את שורת הבלוקים הראשונה, לא היה צורך בית המשפט קובע, שכדי להני

בפיגום. אולם, אין זה בלתי צפוי, שבנאי יעמיד פיגום כבר מהשורה הראשונה, 

כאשר הוא מתחיל בעבודה, שבהמשכה יזדקק לפיגום. זאת, על מנת שלא להפסיק 

באמצע את עבודתו לצורך בניית הפיגום. כל עוד שיטה זו אינה זועקת בחוסר 

 מעביד לצפות לה ולפקח על עובדיו, אם אינו מעונין שיעבדו כך.הגיון, על ה

 לפיכך נקבע שהמעביד התרשל. 

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

בע ביהמ"ש שהמעביד הפר חובה חקוקה, בכך שלא גידר לבטח את כמו כן קו

לתקנות  10מ', כנדרש בתק'  2הפתח, שדרכו עשוי עובד ליפול לעומק העולה על 

הבניה, וכן נקבע שהקצה התחתון של החלל, היה סמוך מאוד למשטח העבודה, 

 א'.67ס"מ מעליו, כנדרש בתק'  90הפיגום, ולא  –קרי 

הוטלה על העובד, מכיוון שהסכנה בעבודה על פיגום אל  10%רשלנות תורמת של 

קומות, כשהעובד מתכופף באופן מכביד, היתה צריכה להיות  4מול פתח בגובה של 

 ברורה לו.

 ({.1309( 3) 92מחוזי -מגנזי שושן נ. ישראל אדלר )תק 770/87ת.א. )ת"א( }

 

סה שעליו לא הובטח עובד של קבלן נפל דרך פתח בריצפה שלא גודר, ואשר המכ *

 מפני הזזה מקרית.

מזמינת העבודה הורשעה בפלילים, בהיותה גם "מבצע הבנייה", מכיוון שהופרו 

לתקנות הבנייה, המטילות חובה להקים מעקה מסביב לכל  66-ו 65הוראות תק' 

 פתח בריצפה או להתקין מכסים, אשר יובטחו נגד הזזה מקרית.

 ({.85( 2אל )פ"ד ל"ג )אמבר נ. מדינת ישר 688/77ע"פ }

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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מטרים, רכן כדי לשחרר את הוו הקושר את  3עובד שעמד על ערימת בולי עץ בגובה  *

בול העץ לכבל המנוף, נפל ונפגע. בית המשפט העליון קובע, שערימת בולי העץ, 

שעליה נאלצו העובדים לעמוד כדי לבצע את פעולת הסרת הוו, כמו גם אופן ביצוע 

כון מיוחד, שעל המעביד היתה מוטלת החובה למונעו. אין מדובר המשימה, היוו סי

בסכנת נפילה או החלקה רגילה, שהינה חלק בלתי נפרד מסיכוני החיים הרגילים, 

כדוגמת החלקה על משטח רטוב או נפילה מכסא. מדובר בסיכון בלתי רגיל, שיצרה 

 המעבידה.

וחה. בול עץ אינו משטח ישר, עמידה על גבי ערימת בולי עץ, אינה יציבה ואינה בט 

והתכופפות קדימה ממרומי הערימה, לצורך הסרת הוו, מהווה סיכון יוצא דופן. 

היה על המעבידה למצוא דרך פעולה חלופית, על מנת לנטרלו, ולנקוט אמצעים 

סבירים על מנת למנוע תאונה צפויה כפי שאירעה, כגון הצבת סולם או משטח ישר 

משלא ננקטו אמצעי זהירות כאלה, נושאת המעבידה במלוא לצורך ביצוע העבודה. 

 האחריות.

 ({225( 3שירזיאן נ' לבידי אשקלון בע"מ )פ"ד מ"ז ) 663/88}ע"א 

 

קבלן משנה עסק בהנחת כבלים בבית מגורים. כדי להכנס למרפסת הדירה, עלה  *

 דרך הגג לגגון של המרפסת ושם מעד ונפל.

כה להדריך את מתקיני הכבלים, לפקח על נקבעה אחריות החברה, שהיתה צרי

עבודתם, ולחייבם להשתמש ברתמת בטיחות בעבודה בגובה. על מתקין הכבלים, 

, 1/3שנחשב עובד של החברה מבחינת דיני הנזיקין הוטלה רשלנות תורמת של 

משום שסיכן את עצמו במידה בלתי סבירה, כשהחליט לרדת אל המשטח הצר של 

יו צינורות של מזגן, המהווים מכשול גלוי לעין, וזאת מבלי גגון המרפסת, שעליו ה

 לנקוט באמצעי בטיחות.

 ({.247אשד סרפר נ. גילתק תקשורת בע"מ )לא פורסם. הופיע בסקירה משפטית חוברת  1242/94}ת.א. )ת"א( 

 

עובד, שעסק בניקוי חלונות חיצוניים של בניין, עמד על אדן החלון, החליק על מי  *

מ'. ביהמ"ש המחוזי קובע תחילה, שמדובר בניקוי  7זו, ונפל מגובה סבון שנית

 1חיצוני של המבנה, ולכן העבודה נופלת בגדר "עבודת בנייה", כמשמעותה בס' 

 לפקודת הבטיחות בעבודה.

נקבעה אחריות המעביד. חובת המעביד היתה להדריך את העובד כיצד לבצע את 

הריצפה מבלי לצאת אל מחוץ לחלון, או עבודתו, אם ניתן לבצעה תוך עמידה על 

 אם ראוי לבצע העבודה תוך עמידה על ארון קטן שהיה בסמוך לחלון. 
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העובד נעל נעלי ספורט, שהקלו על החלקתו, והיה על מעבידו להדריכו גם בדבר 

 הנעליים המתאימות לעבודה כזו.

 מיכאל פוקס נ. פורטונה בע"מ )לא פורסם({. 1858/90}ת.א. )ת"א( 

 

טפסן מנוסה, שסיים לבנות פיגום, פעל בניגוד להוראות, לפיהן היה עליו  *

להמתין למנהל העבודה, שיבדוק את הפיגום ויתן אישור לעבוד עליו. הוא 

עלה על הפיגום, והחליק ממנו. בית המשפט המחוזי דוחה התביעה וקובע, 

נה שאין זה סביר לדרוש ממעביד, הנוקט אמצעים סבירים כדי למנוע סכ

מעובדיו, לדאוג באמצעות פיקוח אישי על כל עובד ועובד, שכל עובד ימלא 

 אחר ההוראות שקיבל.

 ג'ברין מוחמד חסן נ. מ.ח. ג'ברין חברה לבניין ופיתוח בע"מ ואח' )לא פורסם({. 535/95ת.א. )נצרת( }

 

 עובד של קבלן שלד, נדרש לפרק תבניות עץ וברזל מסביב לעמוד בטון בבנין. *

ורך פירוק התבניות, טיפס התובע על חישוקים של תבניות עמוד הבטון, החליק לצ 

 מ'. 5ונפל מגובה של מעל 

ביהמ"ש המחוזי קובע את אחריותו המלאה של המעביד, אשר לא סיפק לתובע 

סולם, שבעזרתו ניתן היה להגיע לגובה הדרוש, ולא הדריך אותו באשר לאופן 

 מו השלישי בעבודה.ביצוע העבודה, על אף שהיה זה יו

 שלמה ברבי נ. עמוס גואטה )לא פורסם({ 1386/99ת.א. )ת"א( }

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

 נפל לתוך פיר חדר המדרגות באתר בניה ונהרג.עובד של קבלן צבע  *

חדר המדרגות לא היה מגודר, ולא היו מותקנים בו מעקות, משום שהגידור שהיה 

 במקום, פורק לשם התקנת המדרגות, בטרם ביצוע עבודת הצביעה.

 9נקבעה אחריות המעבידים. אי גידור המדרגות, מהווה הפרה ברורה של תקנה 

בת גידור כל משטח עבודה ממנו עלול אדם ליפול לעומק לתקנות הבנייה, המחיי

 , המחייבת גידור של מסלול המדרגות.79מ', ושל תק'  2העולה על 

את הגידור ניתן להסיר, לצורך העברת חומר או ציוד, אך ורק לפרק הזמן הדרוש 

 –לפעולה זו, תוך נקיטת האמצעים הדרושים למניעת נפילה של אדם או חומרים 

 .81תק' 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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בפועל, הגידור הוסר יום קודם לתאונה, לצורך הרכבת המדרגות, ולא הספיקו 

 להחזיר את המעקה לאחר התקנתן.

המעביד, שלא טרח  –האחריות נחלקת בין הקבלן המבצע לבין קבלן המשנה 

 לעצור את העבודה ולדרוש התקנת המעקות.

א אירעה בשל אין אשם תורם לתובע, למרות היותו עובד מיומן, משום שהתאונה ל

 מעשה או מחדל שלו, אלא של המעביד.

 עז' המנוח מישה זכרייב ז"ל ואח' נ. חב' המגן ואח' )לא פורסם{. 85900/97}ת.א. )ת"א( 

 

התובע, קבלן משנה של קבלן משנה, נכנס לחדר המדרגות במבנה  *

 שבבנייה, עמד על משטח דריכה בקומה השנייה ונפל ממנו.

א היו מגודרים באותה עת, משום שהגידור הוסר הפודסט וגרם המדרגות ל

 מספר ימים קודם, לשם יציקת תוספת לפודסט.

-ביהמ"ש העליון דוחה הערעור בשאלת האחריות, וקובע שהקבלן הראשי נושא ב

מהאחריות, משום שלא נקט באמצעי זהירות סבירים, ואף הפר חובה  90%

כלל ולהקפדה על גידור חקוקה שהוטלה עליו. הדאגה לסביבת עבודה בטוחה ב

הפודסט בפרט, היא בראש ובראשונה חובתו של הקבלן הראשי, אשר בתור 

 עליו לקיים פיקוח מקצועי ויומיומי על אתר העבודה.  –"מבצע הבנייה" 

עובדי הקבלן הראשי הם שפירקו את הגידור מהפודסט, ובכך יצרו את 

 הסיכון שהוביל לתאונה.

בונה, ששכר את שירותיו של התובע, עומד סולל  –חלקו של קבלן המשנה 

 מהאחריות. 10%על 

 סולל בונה בנין ותשתית בע"מ נ. יגאל תנעמי ואח' )טרם פורסם({. 7130/01}ע"א 

 

בעת שעסק בניקוי חלונות בין קומה רביעית לחמישית, מעד התובע ונפל  *

 מסולם גבוה עליו עמד.

דעת על מחלתו, היה העובד סבל מאפילפסיה, והמעביד, שהיה אמור ל 

 צריך להימנע מהעסקתו בגובה, לפי מכתב של רופא תעסוקתי.

אולם, נפילת התובע לא אירעה בשל התקף, אלא בשל מעידה ונפילה רגילה 

של העובד, שאיבד את שווי המשקל תוך כדי עבודה בגובה. לפיכך נקבע, כי 

התרשלות המעביד בנוגע למחלת העובד אינה קשורה בקשר סיבתי 

 לתאונה.

ביהמ"ש המחוזי קובע, כי המעביד נושא באחריות, משום שסיפק סולם עם 

 משטח עבודה לא מגודר, וזאת בניגוד לנדרש בתקנות.
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 בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 1990עמנואל סליה נ. שמיר ו. איתן  2438/00ת.א. )ת"א( }

 

האנטנה המנוח, טכנאי של "סלקום", נהרג בתאונת עבודה בשעה שנפל מראש  *

 עליה עבד.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המעביד, אשר אמצעי הבטיחות שסיפק לא  

 היו נוחים לעבודה, והעובדים נהגו להשתחרר מהם לצורך ביצוע העבודה.

, כששרר חושך במקום, 18:00עבודת הטיפוס אותה ביצע המנוח נעשתה בשעה 

ה, הוא לא דאג לתדרוך מיוחד ולמרות שהממונה עליו ידע את שעת תחילת העבוד

בנוגע לסיכונים הנובעים מטיפוס בחשיכה ולא סיפק למנוח אמצעי תאורה 

 מתאימים.

על המנוח הוטל באותו יום עומס רב מדי, והוא עבד שעות ממושכות תוך טפוס 

לגובה, כשהוא מלווה בחניך בלבד, שאינו מוסמך לטיפוס ואינו מתחלק עימו 

 בעומס.

ממונה בטיחות, שיכול היה לעמוד על אופן התנהלות העובדים  בנוסף, לא מונה

 בטיפוס לגובה ואי שימוש באמצעי הבטיחות בשל סירבולם.

הוטלה על המנוח, שלא הקפיד על מילוי נוהלי הבטיחות,  25%רשלנות תורמת של 

 אותם הכיר היטב, ולא נמנע מלבצע עבודה בשעות החשיכה ללא אמצעי תאורה.

 יונית שוורץ ואח' נ. סלקום ישראל בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 1411/00ת.א. )חי'( }

 

 סיכום

בדף מידע זה נחשפנו לראשונה לתקנות החדשות בנוגע לעבודה בגובה, שיכנסו 

 ברובן לתוקף בעוד כשנה וחצי.

התקנות אמורות להקטין את מספר תאונות העבודה המתרחשות בעת עבודה 

ת של כל עובד באופן אישי והסמכתו בתעודה בגובה, הן על ידי הדרכה מוקדמ

לעבוד בגובה, והן על ידי חיוב מבצע הבניה בפיקוח, בהספקת אמצעי הבטיחות 

 –המתאימים לכל סוג של עבודה בגובה, ובבדיקת אמצעי הבטיחות, וכמובן 

 בריכוז האחריות בידיו של מבצע הבניה. 

 

נו שגם לפני התקנות עברנו על מספר מצומצם של דוגמאות מהפסיקה, וראי

החדשות, הפסיקה החמירה עם המעביד, ובעיקר עם מבצע הבניה, בכל הנוגע 

 לעבודה בגובה.
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נשמח להעמיד לרשותכם את מיטב המומחים לבטיחות לצורך עריכת חוו"ד 

 מומחה בנושא עבודה בגובה, ובכל שאר תחומי הנזיקין.

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

לחץ כאן -קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין להרחבה או 

 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=

