
 הבטיחות היא נחלת הכלל       



 .במרכזה של תאונת עבודה  עומד אדם

היא פרק  , חקירה אינה  מתמטיקה  
 .במדעי החיים



   הנחקר/ משאת נפשו של העובד
 .                     פרנסה. א* 
עצמיסיפוק . ב. 
הגשמה. ג. 
בחברהמעורבות . ד. 
השפעה. ה. 
ושביעותסיפוק .  ו                                                                                       .

 (.מצב נפשי ) רצון 
האישי  ביטוחונו. 

 
האדם מבלה בעבודה את מחצית מחייו ,                              

 .הדברים הופכת פעילותו בעבודה לאחת המרכזיות בחייומטבע 
 עמדות ורגישויות בעלות  , הזו נוצרים מניעיםהפעילות סביב

 .גם על חייו שמחוץ לתחום העבודה, עוצמה המשפיעות
 
 



,        היוםההחלטות והפעולות שנעשה "

 ".המחראת הדרך שבה יראה עלולות לשנות 
.                השיפוט  - 40בגיל .   החוכמה -בגיל שלושים .   שולט הרצון 20בגיל 

 (בנימין פרנקלין)



 !שלושה חוקי יסוד  נקבעו            

החוק הטבעי הנובע מטבע האדם  :  ראשית
 והמשותף לכל האנושות

יסודות הצדק והיושר                                      :שנית
 .אשר בני אדם נוהגים לפיהם גם ללא חוק

חוק שנעשה בידי מחוקק ובלבד   :שלישית
שלא יפגע בחוק הטבעי ולא ביסודות הצדק 

ולהגביל סמכותו של המחוקק פן ישיג את  
 .גבולות הצדק

 אוקאםויליאם איש  -הפילוסוף האנגלי. 



 מי אחראי על הבטיחות בעבודה   
  האחריות על הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית                 

                                                         פי  על העובדים בישראל חלה של 
                                                                                                   1970 ל"התשפקודת הבטיחות  

                    : המפעלתופש על 

"על כל הפרה  ,                                                                                                                    
                                                                              ,      בהקשר למפעלאו במפעל 

                                                הוראות פקודה זו או תקנה 
יהיה תופש המפעל                                                 , לפיה

 ".אחראי

 מספיק שהמעביד  –בפן הפלילי                                         
                                     כדי  , על הוראת בטיחותעובר 

 .יורשע ויוענש , שיואשם



 כמעט  תאונה

 מיקוד ותחקור בטיחותי של                                                        
ואירועי                                                                                       בעבודה תאונות 

                                                                                                 "  כמעט תאונה"
את מספר                                                                                                             באופן ניכר מפחית 

                                                                          בארגון תאונות העבודה 
והנזקים                                                                              מספר הפגיעות ואת 

                                                        ולכל אירוע של מאחר 
 "כמעט תאונה"
הפוטנציאל להסתיים כתאונה  ,                                                                                     

שאך הסתברות סטטיסטית                                             
                                                                                                 את התממשותו  בלבד מנעה 

 .עד כדי תאונה
 



 חקיקה  רלוונטית  
 ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו  חוק                           

 כולל תקנותיו הבאות   1954-ד"ארגון הפיקוח על העבודה התשיחוק 

 מונעתפעולה  , בטיחות ונאמני בטיחותועדות  ,                                
     ולגיהותהמוסד לבטיחות מועצת 

תכנית בטיחות  ,                                                                                           
 .    הבטיחותממונים על , מידע והדרכת עובדיםמסירת 

יד ותקנותיה  -פקודת התאונות ומחלות משלח 

1945, (הודעה)היד -פקודת התאונות ומחלות משלח   

 (רשימה נוספת -חובת הודעה )תקנות מחלות מקצוע ,                       
   1980 - ם"התש

 הודעה על מקרים מסוכנים  )היד  -משלחתקנות התאונות ומחלות
   1951 - א"התשס, (במקומות העבודה

הודעה על מקרים מסוכנים  )היד -תקנות התאונות ומחלות משלח
 . 1951 - א"התשס, (במקומות העבודה



  וגיהותרשימת חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות 

 בעבודה
(נוסח חדש)הבטיחות בעבודה פקודת  -  יסודחוקי  – 'פרק א ,

 -1970ל"תש

חוק שעות עבודה ומנוחה- סוציאלייםחוקים  – 'פרק ב  ,          
 ,1951 – א"התשי

חוק החשמל - החשמל – 'פרק ג                                                       ,
 1954 -ד "תשי

המסוכנים  חוק החומרים  - מסוכניםחומרים  – 'פרק ד            
 1993 - ג"התשנ

1965 - ה"התשכחוק התכנון והבניה  - והבניההתכנון  – 'פרק ה 

כיבוי אש –' ופרק  - אשכיבוי  – 'פרק ו 

גז וכו, צו רישוי עסקים  - שונות – 'פרק ז' 
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 תאונות נגרמות מכמה גורמים  

 ומחוסר אינטגרציה
 :בין הממונה לבין המערכות השונות   

 מקצועייםבין גורמי ניהול לגורמים חוסר אינטגרציה 

הפיכת דברים נפרדים ושונים לישות אחת. 

שילוב ואיחוד, מיזוג. 

בין העובד לבין עצמו: 

חוסר זהירות. א. 

חוסר הדרכה. ב. 

חוסר משמעת. ג. 

 מצעי מיגוןאחוסר. 

לחץ בעבודה. 

חוסר הבנת המקצוע. 

חוסר ריכוז והסחת הדעת. 

פזיזות ורשלנות , מהירות מופרזת. 

 



 מהו אירוע בטיחות
  אירוע בטיחות 

סטייה מתפקוד תקין 

פגיעה באדם וברכוש. 

דוגמא: 

 



 גורמי תאונה  

 צינור גז טבעי  התפוצץ בכניסה למפעל – מיידיגורם. 

 לחץ גבוה –תורם. 

 לא בוצעו פעולות תחזוקה –שורשים. 

 יכול להיות גורם שורשי מיידיגורם. 

 

 



 .אירוע פתאומי בלתי צפוי - תאונה   
 כולל בדרך לעבודה  , שאירעה תוך כדי ועקב העבודהתאונה

 .הגורם נזק אנושי, תאונה היא כשל בטיחות.    וממנה

תאונה היא אירוע בטיחות אשר גרם נזק לאדם או לציוד. 

לא יגיעו לשורש  , כל עוד לא נחשפו גורמי הכשל בניהול
 .הבעיה

התאונות נגרמות משום שלא יודעים לנהל בטיחות. 

 על הצורך בטיפול בגורם האנושיההנהלה אחראית 

  ההנהלה לא יודעת לאלף ולרסן עובדים הלוקים בתסמונת

 self-confidence -הביטחון העצמי 

 על ההנהלה למקסם את התועלת במערך ההגנה מפני
 .בטיחות היא מחויבות משותפת לערך החיים סיכונים כי 

 



 

 הדרישה לחקירת תאונת עבודה

 .ממונה בטיחות רשאי לחקור תאונות עבודה. א

 .וועדת הבטיחות רשאית לחקור תאונות עבודה. ב

ממונה בטיחות נדרש למסור מידע אודות התאונה . ג
 .ולמלא טופס מתאים ולמסור אותו למעסיק

 מומלץ ביותר – ניתוח אירוע. ד

הממונה על הבטיחות מחויב לבצע בקרה ומדידת . ה
ביצועי מניעה ובלימת סיכונים לאחר התאונה כל 

 .תאונה
 "...החוקר " על החתום  :   אין לחתום על מסמך חקירה שהוכן על ידך

 



 הפרוצדורה על פי הפקודה
 הראשונההתוספת 

1945, (הודעה)יד -פקודת תאונות ומחלות משלח 

1.        שם המעסיק 

2.        כתובת המפעל או המקום שבו אירעה התאונה או המקרה המסוכן 

3.         או העסקהתעשייה טיב 

4        . המסוכן   התאונה או המקרה אירעה שבהם המדויק והמקום המחלקה. 

5.         הנחבלפרטים על: 

(א)   משפחהשם. 

(ב)   אחריםשמות. 

(ג)   מין. 

(ד)   האחרוןגיל ביום ההולדת. 

(ה)  מדויקיד -משלח. 

6.         המסוכןהתאריך והשעה של התאונה או המקרה. 

7.         התאונהשעה שבה התחיל הנחבל לעבוד ביום. 
 



 הפרוצדורה על פי הפקודה
8.   או טיבם של התאונה או המקרה המסוכןסיבתם  ,                                    

.                                                                                                 מכונהי "נגרמה עאם 
ציין אם הייתה    (ב)ציין את המכונה ואת החלק שגרם לתאונה    (א)

 .המכונה בכוח מכני בשעת התאונה
9.   ומידתןמקומן , החבלותטיב. 
10.  ציין אם היה הנחבל נטול כושר , מוות-לא הייתה התאונה תאונתאם

 .ימיםעבודה במשך יותר משלושה 
(א)  או, ולא יכול להשתכר שכר מלא בעבודה שבה עבד בזמן התאונה 
(ב)  לא עבד , בהיותו חבר באגודה שיתופית רשומה ומועסק על ידה, אם

בחלק מן הרווחים או , כולו או מקצתו, אלא קיבל את גמולו, בשכר
לא יכול לבצע את העבודה  , של האגודה השיתופיתברוטו -השתכרות

 שבה עבד בזמן התאונה
 (העניןלפי  הכל, "לא"או " כן"רשום )     
11.  מנהל מחלקת העבודה יהיה אחראי לביצוע של הפקודה הזאת . 
 תאריך ______________חתימת המעסיק___________________ 



 הפרוצדורה על פי הפקודה
 :תוספת שנייה

1945, (הודעה)יד -פקודת תאונות ומחלות משלח 

 יד-משלחעל מקרה של מחלת ( 3)5לפי סעיף הודעה 

( על  -על האזור ולרופא הממשלתי של משרד הבריאות אשר-לשלחה למפקח אשריש
 (.הנפה שבה נמצא מקום העבודה

1        . כתובת המשרד. 3.    העבודהמקום כתובת . 2.       המעסיקשם                                                         .
 (העבודה במקום העבודה היא זמנית בלבדאם .           )

4        . יד-משלחמחלת טיב . 5    .העסקאו התעשייה טיב. 

6(        .א ) אחריםשמות (  ב)  .המשפחהשם. 

7        . (לכשישנה)זמנית כתובת . 8(.      קבועה)כתובת 

9        .האחרוןוגיל ביום ההולדת , מין 

10      .(פועל"הימנה מהמונח , שאפשרמקום )    מדויקיד -משלח" 

   חתימת המעסיק _____________________תאריך_____________________ 

 :תוספת שלישית

חומרים מסוכנים. 



 גורמי   תאונה אפשריים   



 .פעולות נדרשות לאחר תאונת עבודה
 הבטיחות והבריאות התעסוקתית בהתאם   למינהלדיווח

 .1945, (הודעה)יד -לפקודת תאונות ומחלות משלח

" וועדת  או על ידי הבטיחות התאונה על ידי ממונה על חקירת
תוך מתן  , ממצאי החקירה למעסיקומסירת , "בטיחות

 למניעת אירועים דומים, מסקנות והמלצות לצעדים נדרשים

לחוק  בהתאם  , דיווח על הנפגע למוסד לביטוח לאומי
 .1995-ה"תשנ , (נוסח משולב)הביטוח הלאומי 

הפקת לקחים מתאונות עבודה 

 הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפיק דפי מידע  מנהל
בנושא הפקת לקחים מתאונות עבודה לצורך הטמעה  

 .  במקומות העבודה

לעיון במסמכי הפקת לקחים מתאונות עבודה  . 



 האם הנחקר מבין מהי  מטרת החקירה  



 מידע סטטיסטי על תאונות עבודה 

הרווחה והשירותים החברתיים  , העבודהמשרד 
 ולגהותוהתעשייה והמוסד לבטיחות 

  ח בנושא תאונות עבודה"מפיקים מדי שנה דו . 

 המידע הסטטיסטי הקיים על תאונות עבודהעיבוד ,
 ,  מאפשר איתור וזיהוי מוקדי סיכון

 בפיקוחסדרי עדיפויות קביעת. 

 משאבים לענפים או פעולות בהם מתרחשות הפנית
 .יותר תאונות

 



 עבודה בבנייהפעולות נדרשות לאחר תאונת 
סגירת אתר בנייה בעקבות תאונת עבודה קשה 

 2.8.2016בהתאם לתיקון לחוק שהתקבל בתאריך  , 

 קבלת דיווח ממשטרת ישראל על התרחשותה של עם
,  תאונת עבודה שגרמה למוות או לפציעה קשה של עובד

 48תופסק העבודה באותו אתר בצו מידי לתקופה של 
במהלכן תפתח משטרת ישראל ותנהל חקירה של , שעות

 .                                                          האירוע

 הבטיחות יבקרו באתר ויפעלו לבדיקת היבטי   מינהלאנשי
 .  הבטיחות במקום ולאכיפת הוראות הבטיחות

 פי הנדרש ולפי שיקול הדעת המקצועי יוחלט באם  על
 .להאריך את תוקף הצו או לנקוט בפעולות נוספות

 



 מה נדרש למסור  לעובד שנפגע
 לחוק מגדיר מקרים בה פגיעה בעבודה עשויה  80סעיף

שנפגע בתאונה  עובד : עבודהלהיות מוכרת כתאונת 
או /כלומר בזמן העבודה ו)שאירעה תוך כדי עבודה 

או עקב סיכוני מקום  )   ועקב העבודה ( במקום העבודה
 ...יבקש ויקבל (. העבודה

  1 . (  250)שכיר  -בעבודה לנפגע טיפול רפואי למתן טופס 

2 . דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה תביעה לתשלום
(211) 

 חברת ביטוח לכל עובד והא אמור לגבות עובד המוסד הינו
במעמד  , מקצועשנפגע בעבודה או שהוכר כסובל ממחלת 

 .250מסירת טופס 

 



 מה נדרש למסור לעובד עצמאי
 

3 . טופס  בגין תאונה שנגרמה לעובד עצמאי  במפעל או
 .                                    בחצרותיו

 בתורמוגדר  283בל טופס                                                                    :
 ".עצמאיבקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה "
4 . עצמאי מחויב בדיווח  לקבלן עובד עצמאי או עובד הכפוף

(.                                                                           לדרוש העתק דיווח )   .העבודהלמשרד 
לוודא דיווח וקבלת העתק ומסירת  הממונים מחויבים 

 .גירסא
תחקיר אודות תאונת עבודה ידווח  , מבחינת ממונה בטיחות

         לפיקוח על העבודה עם היעדר העובד כתוצאה מתאונה  
 .ימי היעדרות בגינה 3לאחר 

 ימים 3כמובן שלאחר שהמעסיק ימסור לעובד שנעדר           ,
 .הממונה על הבטיחותעל ידי ייחקר הוא 

 



            ,  אנושי  לדאוג לעובד שנפגע

                                                ,  יותראך  אנושי  

 .לוודא  שהוא  מוגן

                     אירוע היא פעולה  חקירת  
,                                           ומסובכתמורכבת 

קל מאד  להגיע  בסיומה                                
                                      שטחי  שאינו  להסבר 

 .תואם  את המציאות



על הבטיחות   של הממונה אחריותו  מהי 

 .עבודהתאונת   אירוע  לאחר 

 ממונים על )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
נדרש הממונה על  1996  ו"התשנ( הבטיחות
                                                               :   הבטיחות

לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה  "
לערוך  , ומחלות מקצוע במגמה להפיק  לקחים

בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע  
למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות  

 ".  התאונות

 



מהי אחריות של הממונה לאחר אירוע                    

 .תאונת   עבודה

  עבודה תאונות ) תחקור אירועי בטיחות
חשוב  נדבך מהווה "( תאונהכמעט "ואירועי 
בטיחותיים   והפקת לקחים מאירועים בלימוד 

תהליך שיפור  יצירת : שהתרחשו ומטרתו 
בטיחותיים   ונושאים של תחומים מתמיד 

מניעת התאונה  שעיקרם , בסביבת העבודה
ושלמים  החזרת העובדים בריאים , הבאה

 ,  מניעת נזק לרכוש, בסיום העבודה לביתם
 .הארגוןהטוב של לשם 



חוקר  התאונה  ,  שחוסר הוודאות בסביבה גדול יותרככל 

לשנות את  שתהיה לו היכולת כדי ,  צריך יותר מידע

 אקלים הבטיחות



 ?חקירה    מתי                  
  על פי החוק במדינת ישראל יש לבצע חקירה בכל אירוע בטיחותי

או פציעה המלווה בהיעדרות של העובד ( מוות)המסתיים בפגיעה אנושה 

.                                                                                        ימי עבודה  3 -מ
מסקנות החקירה יוצגו לרשויות לאחר דיווח                                                   

 .ראשוני של המקרה לרשויות

בנוסף לדרישות החוק                                                                                     
חקירת האירוע נדרשת לשתי  מטרות נוספות                                                        

 :שהן

1     .מניעת  הישנות אירוע דומה בהמשך                                                                                  .
ניתוח המקרה יעזור לנו לנקוט אמצעים                                           

 .מתאימים שימנעו בעתיד אירוע דומה

2    . קביעת הגורם האחראי לאירוע לטובת שיפוי ומתן פיצוי לנזקי
.                                                                                                             האירוע

, (לרוב הבעלים)תביעה כנגד מחזיק העסק , בעיקר מדובר בתביעת ביטוח
 .הקבלן שגרם לאירוע/כנגד חברת הביטוח ולעתים כנגד העובד

 



 חקירה באזהרה              
  חקירה באזהרה הינה הליך המתבצע כנגד אדם החשוד

.                                                                                              פליליתעבירה ב
מתבצעת תוך הצגת מלוא החשדות עבור האדם  האזהרה 

 .המזומן לחקירה במשטרה

  מיקוד ותחקור בטיחותי של תאונות בעבודה ואירועי
 מפחית באופן ניכר את מספר" כמעט תאונה"

 תאונות העבודה בארגון ואת מספר הפגיעות והנזקים מאחר
 "כמעט תאונה"ולכל אירוע של 

שאך הסתברות סטטיסטית  , הפוטנציאל להסתיים כתאונה
 .כדי  תאונהבלבד מנעה את התממשותו עד 

 



 :  מוצלחתחקירה  
   להגיע לתוצאות אמיתיות

של האירוע ולמנוע  אסונות 
 ,           עתידיים

  לשם כך יש  לבחור את
האדם הנכון  לביצוע 

 .החקירה

 לבדוק את הפרטים
והעובדות לגבי אדם  או  

 .מקרה לרוב  בהקשר הפלילי

זיהוי גורמים , לבצע שחזור  , 

לקחים והמלצות, מסקנות, סיכום, 

 



 שימוש בשפת הגוף  
 תסמיני נחקר  

ההסמקה - הפנים. 
 נצפה דופק מואץעורק הצוואר 
 ובליעת הרוקשבגרון הגרגרת. 
איבר רב הבעה המספר   – העיניים 
 בין החוקר לנחקר הוא  –קשר עין

 .אות למצב שאין בו מתח וחרדה
 הפסקות בקשר עין מלמדות על אי

 .נוחות
שפשוף אף מעיד על לחץ – האף. 
נשיכת שפתיים או ליקוק   – הפה

 .עדות ללחץ וחרדה
גירוד באוזן סימן ללחץ – האוזן. 
שפשוף מעיד על מתח – עורף. 
שלובות משדרות הגנה – הידיים. 
הצלבתם מעידה על לחץ –  רגליים. 

 

  הרושם הראשוני שמקבל נחקר
על חוקרו מצוי בהופעתו 

החיצונית ובהתנהגותו  
הלא מילולית של  , הגופנית

 .,החוקר

את  , רושם זה יקבע בין השאר
החלטות הנחקר אם לשתף 

            . החוקרפעולה עם 
באותה המידה יבחן את  החוקר 

תשובותיו של הנחקר ביחס  
 .לשפת הגוף שלו

  ההתנהגות הלא מילולית
מכילה כמות גדולה של מידע  

 .משמעותי



 קונפליקטים

  מנגנוני ההגנהלהתגבר על. 

 



 התחקיר בבטיחות 

התחקיר הינה לבחון את הנהלים  מטרת * 
 ,  הרלוונטיים לאירוע

 העבודההוראות  , 

הנורמות  , 

 עבודהשיטות , 

 התרחשוקודמים דומים באם אירועים  . 

 על שיטות למניעת אירועים דומיםלהמליץ  . 



 תחקיר                      
תחקיר עוסק בתהליך ולאו דווקא בתוצאה                                                         .

                                                     תחקיר הוא איּסּוף ֵמיָדע ַעל ָאָדם אֹו ַעל  
 .נֹוֵשא

 חקירה מפורטת של פרטי ביצועה של                                                                
,                                                       לשם מיצוי כל הידיעות משימה מסוימת 

 .הנתונים והלקחים שניתן ללמוד מכך

                                                   תחקיר הוא מפגש של הצוות שהיה מעורב
                                                       בניהולו של מי שהוסמך , בפעילות כלשהי

 .והשתתף בפעילות זולכך בארגון  

על המפגש להתקיים סמוך לתום הפעילות. 

 

If We Only Knew What We Know     



  תחקיר    ארגוני              
 ארגוני הוא בדיקה של אירוע או תופעה שהארגון מעורב  תחקיר

 בהם באופן המאפשר 

 מה בדיוק אירע על מנת  לצמצם את  להבין   ? ללמוד מה אירע
 ,  חילוקי הדעות לגבי העובדות

לחשוף את העובדות, 

להפיק לקחים  , 

                                                               

להסיק מסקנות  על דרך ההתנהלות העתידית הרצויה   . 

 התחקיר מבוסס על איסוף של פרטים ועובדות הקשורים
 .      ,ומתבצע באופן יזום, לנושא הנחקר

מסקנות התחקיר  נועדו להציג מצב קיים בפני אחרים. 

  ולהשתבח( מה לעשות טוב יותר בעתיד)להשתפר. 
 



   תשאול
 פנים-אל-פניםראיון : הואתשאול  ,                      

 .מחקירההנעשה כחלק , פה-בעל

המתושאל עשוי להיות חשוד בעבירה ,
 ,קורבן לעבירה

 המתושאל      המתשאל צריך להשיג מן
                                                                          .  מידע אמין

לו להציג למתושאל מידע בעל  מותר 
הגזמות או שקרים כדי לגרום למתושאל 

 .האמתלומר את 



 גביית  עדות
 א                        10האם ניתן להחיל את הוראות סעיף

 ?מוקדמת בהליך של גביית עדות לפקודת הראיות 

 כן –התשובה היא. 

מחוץ לכותלי בית  עד דבריו של עדיף בית המשפט י
 .המשפטעל פני דבריו בעת עדותו בבית ,  המשפט

 עד מומחה נדרש בתביעות המצריכות ידע מקצועי
כזה שאין לצפות מהשופט , (להבדיל מידע משפטי)

 .להתמודד אתו בכוחות עצמו



 סוגי חוקרים ומקדם הזמן
 החוקר הפילוסוף- 

 חוקר סוציולוג- 

 החוקר הפסיכולוג- 

 החוקר הקרימינולוג- 

 החוקר האנתרופולוג- 

המשרטט דיוקן , חוקר רע, חוקר הטוב- 

(תענה לי בכן ולא ) חם מזג /קר מזג/ חוקר קשוח-  

הקורקטי, הרגיש, החביב, הקומבינטור, החוקר המניפולטור-  

  הזמן הקריטי הקובע את האמת הוא הזמן הסמוך לקרות התאונה
משום שמרגע שהנפגע נפגע הוא בונה לו מציאות של תאונה 

  250מקבילה על פי הנחיות של עורכי הדין ולכן חשוב לספק טופס 
 .ולהיצמד לכתובים בו ומייד

 

 



 ארגז הכלים של החוקר
.                                                                                          ולא רק...  בעיקר עינייםצריך לפקוח בבטיחות 

 להפכו לאותות חשמליים ולהעבירם, תפקיד העין הינו לקלוט אור

(.                  ופתרונםתעלומות פיצוח -פענוח. ) לצורך פענוח מוחל 
.          מגע,  ריח,  טעם,  שמיעה,  הראייה: חושים לאדם  5כ "סה

          , הרגשות, תחושות בטן, קול פנימי, אינטואיציה: לחוש השישי פרט 
 .חדים והיד עוד נטויהחושים 





 



 לא לציטוט  כן לציתות
 .חוקר משרטט את דיוקן הנחקר/ ממונה 

 האם מותר לנו להיכנס לפרטים אישיים ? 

האם מותר לנו לצלם את הנפגע ואת הפגיעה בהסכמה? 

 מה קרה ? גרוש ? האם לשאול את הנחקר אם הוא  נשוי! 

 בהסכמה האם מותר לנו ממוני הבטיחות להקליט שיחה  ? 

 האזנת סתר היא עבירה פליליתהאם? 

 



 מה אומר החוק להגנת הפרטיות 
חוק : "להלן) 1981-א"התשמ, הגנת הפרטיותחוק  - צילום

נועד לשמור על ענייניו  , "(החוק"או " הגנת הפרטיות
ולהותיר לכל איש ואישה את , המוצנעים והפרטיים של האדם

.    ואיזה לא, חופש לבחור איזה חלק מחייהם יהיה חשוף
על הזכות החוקתית ( פרטית)מספק הגנה החוק   , למעשה

 .אדםהנתונה לכל אדם באשר הוא זכות   ; לפרטיות

 לחוק הגנת הפרטיות קבועה רשימה ארוכה של   2בסעיף
 .סיטואציות שנחשבות לפגיעה בפרטיות

 נתונה הזכות לפרטיות כך , ככל אדם, לעד -שאלות אישיות
,  ולאבאפשרותו לסרב לענות על שאלות הפוגעות בפרטיותו ש

כל שכן כאשר מדובר בשאלות שאינן רלוונטיות לחקירה 
 .ונשאלות שלא לצורך



 מה אומר החוק להגנת הפרטיות 
 הנחיות פרקליטות המדינה אוסרות הקלטה   -הקלטת שיחה

                                                   .  סמויה של חקירה בידי נחקר
או הוצאתה מחוץ  /לאיסור נעוץ בחשש שההקלטה והטעם            

                                 .                                                                                                                            לחדר החקירות יכולות לשמש לשיבוש מהלכי משפט
במכשיר הקלטה שהביא  , הקלטת חקירה ביוזמתו של הנחקר

                                 . ידי ביצוע הקלטה בגלוי-תותר רק על, עמו
-ידי הנחקר בתחילת החקירה ויופסק על-יופעל עלהמכשיר     

 ,ידו בסיומה

 פי היתר כדין מהווה עבירה  -האזנת סתר שלא על-האזנות סתר
                                               . שנות מאסר 5פלילית שדינה עד 

אלא גם גילוי או  , רק ביצוע האזנת סתר מהווה עבירהלא       
בידיעה או בתכנה של שיחה  , ביודעין וללא סמכות כדין, שימוש

חוקר פרטי המבצע האזנת סתר  . האזנת סתרידי -על     שהושגו 
         .לאבד את רישיונו, בנוסף להרשעה הפלילית, עלול



  מעמד הממונה וחשיבותו בתחקיר
 החוקית שלנו רק לתפקידים מעטים מאוד במציאות

                                    .  יש מעמד סטטוטורי
הזאת בחוק נועדה להדגיש את חשיבותו  הקביעה 

המיוחדת של התפקיד הנוגע לבטיחות בעבודה  
ישות משפטית אוטונומית  -כ בהיררכיה של הארגון 

למחצה אשר פועלת מתוקף חוק ויכולה להחזיק  
 .  ביצועיות ושיפוטיות, בסמכויות חקיקתיות

 יוזמת חקיקה ממשלתית הוא   -סטטוטורי גוף
:                                            זהוולעיתים , בכנסת

.                 גוף פרטי שמקבל סמכויות בחוק
                                                                (.ובתקנותבחוק המעוגן )

 "מעוגן  על פי החוק"פירושו "  סטטוטורי"המונח    



 משקל  המילים לגורל הממונה  ולגורל הנחקר 
פתח את כתיבת החקירה או התחקיר של נפגע העבודה במילים 

 לטענתו. 

את דברי העד במילה: 

לדבריו. 

כתוב אותם בלשונו,  אל תיפה ואל תנסח את מילותיו. 

 נדרש מתרגם? 

מלא פרטיו ותחתים אותו. 

סיים במשפט: 

יש משהו שהנך רוצה להוסיף. 

ללא משקיפיםו התחקור יתבצעו אחד על אחד /החקירה או. 

 לא? האם ניתן לבצע את תחקיר הנפגע בטלפון. 
 

 



 ?מי הוא עד מומחה 
 לתקנות סדר דין אזרחי 125תקנה. 

 מומחה נדרש בתביעות המצריכות ידע  עד
כזה שאין  , (להבדיל מידע משפטי)מקצועי 

 .לצפות מהשופט להתמודד אתו בכוחות עצמו

 כתובה דעת כחוות  עדות מומחה מוגשת  .                   
במומחים נפוץ באופן מיוחד בתביעות השימוש 

כגון בתביעות רשלנות  , מסוגים מסוימים
 מקצועית  

 



 יא חוות דעת מומחההמה 
 כאשר גורמים משפטיים מזמינים חוות דעת מומחה הם עושים

זאת בדרך כלל כדי לספק מספיק חומר על מנת לבסס תביעה 
לעתים גורמים בהגנה גם . לפני שהם הולכים אל בית משפט

 .יספקו עדות של מומחה כדי לבסס טענה משפטית

חוות דעת מומחה נחשבת כעדות לכל דבר .   

חוות דעת של מומחה אמורה להיות קבילה בתוך בית , בעיקרון
 .  משפט כדעה אובייקטיבית ועל כן יש לה מעמד גבוה

העולם אינו כה מושלם ולעתים עדים מקבלים כסף או  , עם זאת
מושפעים על ידי התביעה כדי להטות את התוצאות לכיוון  

 .שלהם

  בית המשפט נוטה לקחת חוות דעת מומחה ברצינות רבה ולכן
 יש משמעות כה רבה לדבריו ולקביעותיו



 ותלמדו חוקי חיים בלבב שלם    
"(.ְך"ְפָעִמים בָתנָ  5ֺמוְזַכר .  'ָטו' ְדָבִרים ד) "   ְוִנְשַמְרֶתם ְמֹאד ְלַנְפשֹוֵתיֶכם 

 "(.'ד' מסכת סנהדרין פ)"  ְכִאּלּו ִהִציל עֹוָלם וְמלואו, ָכל ַהַמִציל ָנַפש ַאַחת 

"(.                 'ָיד' ֵיטַוִיְקָרא )"  ִלְפֵנֵ֣י ִעיוֵּור לֹא ִתיֵתן ִמְכשֹול 

 "(.                                           'טז' ִיז, ֵסֶפר ְוִיְקָרא)"       לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעיָך
 (.                מניעת פשע-עֵבירת אי 33סעיף  1998 ח"התשנחֹוק ְבִיְשָרֵאל )

"ְולֹא ָתִשים ָדִמים ְבֵביֶתָך                             , ִכי ִתְבֶנה ַבִית ָחָדש ְוָעִשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶגָך
 (.                                                              ח כבדברים ):". ַהֹנֵפל ִמֶמנּו ִיֹפלִכי 

 "   ַוֲעִשיֶתם ֶאת ֺחוֹקַתי ְוֶאת ִמְשָפַטי ִתְשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ִויַשְבֶתם ַעל ָהָאֶרץ
 (.                                                                   פעמים 31מופיע בתנך " לבטח(. )"'יח' ויקרא כה)".  ָלֶבַטח 

"(. 'ֵיט' ְדָבִרים ֶפֶרק ל)"  ּוָבַחְרָת ַבַחִיים ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך                                                              
 (.  'יח'  יטויקרא )".    ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך"

 "ִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות ּוְלַקֵים  , ִלְלמֹוד ּוְלַלֵמד. ִלְשֹמעַ , ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְשִכיל
                            (. ברכת אהבה)" ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תוָרֶתָך ְבַאֲהָבה

"אז יוכל לעשות חוקי  , לזולתו ולכללו, רק בהיות האדם מוכן להיטיב לעצמו
 (. הרב קוק ) ". יתברך בלבב שלם' רצון ה

 



 תיאוריות מניעה –הגישות המרכזיות    
 דגלה בענישה מרתיעה כגורם למניעה -האסכולה הקלאסית                     .

 (חשיבה וגישה משותפת  -תעתיק  –אסכולה (.   )  18 -במאה ה  ) 

 דגלה התפיסה שהעבריין הוא הגורם   –האסכולה הפוזיטיביסטית
 (.19 –במאה ה ) הדומיננטי ולא העבירה 

 דגלה בתפיסה שהתנאים החברתיים שבהם גדל  –האסכולה הסוציאלית
.  הם שגורמים לו לפעולות אנטי חברתיות ולסטייה מהנורמה, וחי האדם

 (.  20 -במאה ה) 

הפוטנציאלי   הקורבן שמה דגש על הסביבה בה חי  -האסכולה החדשה    
 :העברייןשל הקורבן ולא רק של  התנהגותו  ועל 

.                                 אינה מרתיעה אותו –הרתעת עבריין באמצעות ענישה . א
.                                                                                                  אנו משקם –מאסר . ב
.                                                          הטכניקות צריכות להתרכז במניעה לפני הביצוע. ג
,                                                  הן מבחינת הזמן הנחוץ לביצוען, השיטות היעילות ביותר. ד

הן אלה הפעולות לשינוי הסביבה בה חי הקורבן באמצעות פעולות שנוקט  
 !?האם מומלץ לשלב בין האסכולות.     הקורבן עצמו

 



 מוגש באהבה
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