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 דיברות "עשה ואל תעשה" לאחר תאונה קשה
 

שמור על קור רוח, שבה נהרג עובד או נגרמה לו נכות קשה,  במקום עבודתךקרתה תאונה 

 הקפד והיה מודע לכללים הבאים:

 
 התאונה: עם קרות

יגיע מיידית למיקום התאונה וינהל את הפעולות  במפעלממונה בטיחות שכיר  .1

אשר זהו אינו  ,בחלקיות משרה במפעלדיות. ממונה בטיחות חיצוני יהמתקנות המי

אלא יקבל עדכונים שוטפים בלבד. ממונה  ,יום העבודה המתוכנן שלו ימנע מלהגיע

העבודה מלהגיע לאתר בכל מקרה , בין אם שכיר או חיצוני ימנע בניההבענף בטיחות 

 ויהיה מעורב מרחוק בלבד.

לארגון הממונים על הבטיחות והתייעץ עם היועץ המשפטי של גם דווח על האירוע  .2

 הארגון.

 עדכן את מפקח העבודה האזורי בדבר התאונה. .3

 אל תשבש ראיות ואל תתאם גרסאות עם נחקרים נוספים. .4

כל מסמך  –תייעץ טרם הפצתו. זכור הבצע בירור סיבות ונסיבות של האירוע אך  .5

של משפטי הניתן להתייעץ עם היועץ  עלול להגיע לידי הרשויות החוקרות.כתוב 

 טרם העברתו.הארגון 

רכז את כל המידע הרלוונטי לאירוע כגון פנקס הדרכה, תכנית לניהול הבטיחות,  .6

 תסקירים רלוונטיים, סיכומי וועדות בטיחות חתימת עובד על תמצית בכתב

 שנים. 7וכיוצ"ב. שמור העתק של כלל החומרים ברשותך לפחות 

וודא שמירת מכתבים, מדיה, מיילים, פרוטוקולים, דיווחים למעביד, דיווחים  .7

 למפקח עבודה התומכים בפעולותיך במניעת התאונה.

 רכז חוות דעת חיובית על פעולתך בבטיחות. .8

 
 :במהלך החקירה

מיותרות עם חוקרי משטרה, נחקרים אחרים הימנע משיחות ולאחריה עד החקירה  .9

כרון דברים יעל התאונה, כל שיחה יכולה להפוך לזעוברי אורח תמימים" או סתם "

 ולשמש נגדך.

ודא כי הוקראו לך זכויותיך ומעמדך. ברר אם אתה נחקר למתן עדות או חקירה  .10

 תחת אזהרה.

 תחת אזהרה.אל תוותר על זכותך להיוועץ עם עורך דין ובפרט לפני חקירה  .11

בחר עורך דין שאתה יודע שישרת את האינטרסים שלך. לעיתים בתאונות עבודה  .12

עזר בעורך הדין של המפעל או חברת הבניה, זכור שלא תמיד הוא יהיה ייוצע לך לה

 אלא יותר להנהלת מקום העבודה ומי שנושא בשכרו. ,לויאלי ומסור אליך
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בתאונות עבודה הבחירה בזכות  – "זכות השתיקה" שמורה לך בעצת עורך דינך .13

ולכן כדאי להתייעץ עם  ,השתיקה יכולה להיות בעוכריך בהמשך ההליך המשפטי

 .על מה כדאי לענות בחקירה וכיצדעורך דינך 

 במהלך חקירה סנן את דבריך, אל תרחיב מעבר לנדרש וענה רק לשאלות שתישאל. .14

י שמעת מישהו מציין ענה רק על שאלות שהתשובה להן הינה מידיעה אישית ולא כ .15

 עובדה כזאת או אחרת.

 היה צמוד לגרסה שמסרת, גם אם נשאלת את אותה שאלה בווריאציות אחרות. .16

זוכר או לא יודע מקובלים שימוש בטיעונים של לא  -במקרה שאין לך תשובה טובה  .17

 עשויים לסייע לך.ו

 .והתייעץ בהתאם אל תתפתה להטיל את האשמה על אחרים. פעל בשיקול דעת .18

וודא שהחוקר כותב כל מילה שאתה ו, דבר לאט בקצב הכתבה שמור על קור רוח .19

קרא בעיון את הדברים שכתב החוקר. במידה ומשהו לא  אומר. בסוף הפרוטוקול 

עמוד על תיקון הפרוטוקול. אל תחתום על  –הובן על ידו או שלא נכתב כפי שאמרת 

 ם מה שנכתב בו.עפרוטוקול שאינך שלם 

 מה שאמרת לחוקרים.ל דברים כתובים בניגוד לאל תחתום ע .20

 
 :החקירהלאחר 

 .ממונה עצמאי יודיע לביטוח המקצועי שלו על קרות התאונה ופרטיה .21

בדוק האם יש עליך מגבלות מסוימות כגון הרחקה מהאתר או מניעה משיחה עם  .22

 מעורבים אחרים.

הדבר חשוב כרון דברים של כל השאלות ששאלו אותך והתשובות שהשבת, יערוך ז .23

 לגבי המשך ההתייעצויות המשפטיות בנושא.

 חוזרות להשלמה, לפני כל חקירה התייעץ עם עורך דינך. ייתכנו חקירות  .24

 סיום החקירה אינו סוף התהליך. עליך לפעול בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל. .25
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