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בטיחות בעבודה הוא נושא בעל חשיבות קרדינאלית אשר הפרתו יכולה להביא להטלת סנקציות  

מנהל העבודה אינו עומד בדרישות הקבועות  /במקרים בהם המעביד, פליליות ולייתר חשיפות אזרחיות

.  בחוקי הבטיחות

:מטרת ההרצאה
.  להציג את המטריה הנורמטיבית החולשת על בטיחות בעבודה ועריכת תחקירי בטיחות. 1

.ובפרט המשפט הפלילי, בכלל, לעמוד על הקשר בין הפרת חוקי הבטיחות בעבודה ועולם המשפט. 2

לעמוד על הקשר בין תחקירי בטיחות לבין החקירה המשטרתית והליכים משפטיים כאשר הופרו  . 3
. חוקי הבטיחות בעבודה



:תוכן עניינים

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי 
הבטיחות  

והמשפט הפלילי

על מי מוטלת  
האחריות לקיום  

החוק

תחקיר בטיחות 
כראיה במשפט  

הפלילי
כללי אצבע בכתיבת  דוגמאות

תחקיר

הגורמים האמונים 
על חקירת תאונות  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר 
בטיחות לבין 

חקירה משטרתית

מסירת תחקיר  
הבטיחות לרשויות  

האכיפה



המסגרת הנורמטיבית



;1970-ל"התש, [נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה 

.קובעת את סטנדרט ההתנהגות הנדרש בכל הנוגע לבטיחות בעבודה במפעלים•

;1954-ד"התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה

.או נאמני בטיחות/וועדת בטיחות ו, מורה על הקמתם וסמכויותיהם של מפקחי עבודה•

;1960-א"התשכ, (ועדת בטיחות ונאמני בטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

.1996-ו"התשנ, (ממונים על הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

.ובכלל זאת החובה למנות ממונה בטיחות במקום העבודה, על מעבידרגולטוריותמטילות חובות •

:הרלוונטייםהחקיקהדברי

המסגרת הנורמטיביתהחקיקה הרלוונטית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר



לפקח על  , בין היתר, שתפקידו, פיקוח על העבודהמורה על הקמתו של שירות , חוק ארגון הפיקוח על העבודה•

.המקצועית ולהדריך את העובדים והמעסיקיםהגיהותעל , הבטיחות בעבודה

.שימונו על ידי שר העבודהמפקחי עבודהקובע כי שירות הפיקוח יהיה מורכב מ•

:נתונה לו הסמכות, בין סמכויותיו של מפקח עבודה•

את הסיבות והנסיבות של תאונת עבודהלברר.

בכל עניין הנתון לסמכותו כל אדם הנמצא במקום העבודהלחקור.

חוקרבפניניתנתאשרהודעהכדיןהפרוטוקולודין,נחקרשלתשובותיובפרוטוקוללרשוםרשאיהעבודהמפקח•

.משטרה

המסגרת הנורמטיביתמפקח העבודה
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

מפקחי עבודהמפקחי עבודה



מנציגי-בשווהשווה-מורכבתתהיהאשר,בטיחותועדתשלהקמתהעלמורההחוק,עבודהמפקחיעלבנוסף•

.והמעסיקהעובדים

:החובהמצויה,הבטיחותועדתשלוסמכויותיהחובותיהבין•

במפעלעבודהתאונותשלונסיבותיהןסיבותיהןלברר

למניעתןאמצעיםעללהמליץ.

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

וועדת בטיחות



ממונה על בטיחות

עליושחלהעבודהבמקוםבטיחותעלממונהלמנותהמעבידעלחובהמטילותהעבודהעלהפיקוחארגוןתקנות•

.זמניתבוהבנייהבאתריעובדים100המעסיקבנייהמבצעעלאולפחותעובדים5בוומועסקיםהבטיחותפקודת

:בטיחותעלממונהשלוסמכויותיותפקידיובין•

לקחיםהפקתלצורךמקצועומחלותעבודהתאונותשלונסיבותיהןסיבותיהןלברר;

התאונותהישנותלמניעתצעדיםלמעבידולהציע,הבירורלאחרומסקנותממצאיםבכתבלערוך;

שהופקווהלקחים,מקצועומחלותהתאונהלנסיבותבאשרהעובדיםהדרכתלוודא.

המסגרת הנורמטיביתממונים על בטיחות
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

ממונה על הבטיחות



.את הסיבות והנסיבות של תאונת עבודהלברר•
.בכל עניין הנתון לסמכותו כל אדם הנמצא במקום העבודהלחקור•
ודין הפרוטוקול כדין הודעה אשר  , רשאי לרשום בפרוטוקול תשובותיו של נחקר•

.ניתנת בפני חוקר משטרה

מפקח  
עבודה

החובה לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה במפעל•
להמליץ על אמצעים למניעתן•

ועדת  
הבטיחות

הסמכות לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה לצורך הפקת לקחים•
לערוך בכתב ממצאים ומסקנות  •
ולהציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות•
לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו  •

ממונה על 
הבטיחות

?אימתי חלה החובה לערוך תחקיר בטיחות ועל מי-סיכום 

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

חובה על  , כאשר מתרחשת תאונה בעבודה, בהתאם לכך
ועדת הבטיחות וממונה הבטיחות לערוך תחקיר על  

. אודותיה וליתן המלצה בנוגע למניעה של זו

?אימתי חלה החובה לערוך תחקיר בטיחות ועל מי-סיכום 



הפרת חוקי הבטיחות  

והמשפט הפלילי



.פליליתעבירהלביצועחשדעולה,מותואתמצאאונחבלאדםבהעבודהתאונתבקרות,ככלל•

חוקיאתהפרוהםכיהתברראםוזאת,פלילילדיןלעמודעלוליםהעבודהבמקוםגורמיםמספר,אלהבמצבים•

.הבטיחותפקודתאת,ובפרט-הבטיחות

:הןהעיקריותהרלוונטיותהעבירות•

 גרימת חבלה ברשלנות-לחוק העונשין 341סעיף  :

והמעשה או המחדל אינם מן המפורטים  , מעשה שחובתו לעשותומעשותאו נמנע , העושה מעשה שלא כדין"

".מאסר שנה–דינו , ונגרמה בהם חבלה לאדם, 340עד 338בסעיפים 

ברשלנותמוותגרם-העונשיןלחוק304סעיף:

."שניםשלושמאסר-דינו,אדםשללמותוברשלנותהגורם"

הפרת חוקי הבטיחות והמשפט הפלילי

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

הפרת חוקי הבטיחות והמשפט הפלילי



הפרת חוקי הבטיחות והמשפט הפלילי

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

:דוגמא
שנפתחוהמשטרהבתיקיהעבירותפילוח

בנייהבאתרירשלנותלעבירותחשדבגין
.2015-2010בשנים

הפרת חוקי הבטיחות והמשפט הפלילי



?על מי מוטלת האחריות לעבירות בטיחות בעבודה בארגונים

.המעבידעלמוטלתהבטיחותחוקילקיוםהאחריות,ככלל•

.המפעלבעלאוהמפעלתופשלהיותיכולמעביד,בעבודהבטיחותחוקלפי•

.בפועלהמפעלאתשמנהללאדם,היתרבין,היאוהכוונה,רחבההיא"מפעלתופס"המונחמשמעות•

האחראיםהפקידיםאוהשותפים,מהמנהליםאחדכלבטיחותלעבירתכאחראילראותניתן,תאגידשלבמקרה•

.העבודהבתהליכישמעורביםבתאגיד

או/והעבודהמזמין,באתרהעבודהמנהל:נוספיםגורמיםמספרעלהאחריותאתמטילהחוק,הבנייהבענף•

.הראשיהקבלן

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?על מי מוטלת האחריות לעבירות בטיחות בעבודה בארגונים



הגורמים האמונים על חקירת תאונת עבודה

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

גורמים  
:  פנימיים

גורמים  
:  חיצוניים

הגורמים האמונים על חקירת תאונת עבודה 



.משטרתיתחקירהתיפתח,מותואתמצאאונפגעאדםבהעבודהתאונתבקרות•

,ישראלמשטרתעל,אמנםמוטלתעבודהלתאונותבקשרפליליותעבירותשלחקירתןלניהולהאחריות•

.העבודהבמפקחיהמשטרהמסתייעת,מומחיותהדורשמורכבבתחוםומדוברמאחראבל

עבודהמפקחיוזמןעבודהתאונהשלמקרהבכל,המשטרהשלעבודהתאונותלחקירתלנוהלבהתאם•

.וומסקנותיבדיקתוממצאישלח"דוהבירורבסוףלהכיןהעבודהמפקחועל,האירועלזירת

.פליליבמשפטכראיהישמשהעבודהמפקחשלח"הדו,כלומר•

:השאלה,אפוא,נשאלת

?המשטרתיתלחקירההפנימיהתחקירביןהיחסמה

הגורמים האמונים על חקירת תאונת עבודה

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

גורמים 
: פנימיים

גורמים 
:  חיצוניים

הגורמים האמונים על חקירת תאונת עבודה 



לידיהןמידעמסירתבמסגרת,ידרשועבודהתאונתשלהפליליתחקירתהעלהאמונותהרשויותכייתכן,ככלל•

.הפנימיהבטיחותתחקיראתלקבל,לחקירההנוגע

.נושא זה טרם נדון בפני בתי המשפט בישראל

עסקאשר,(9.1.2012,בנבופורסם)שמשמאיר'נישראלמדינת5852/10פ"בדנשניתןהדיןבפסק,אולם•

שלהפנימיותבדיקהועדותידיעלישראלרכבתחברתמעובדישנגבוהודעותשלהעברתן-לענייננודומהבשאלת

.ישראללמשטרתיועברומהעובדיםשנגבוההודעותכי,דעותברבהעליוןהמשפטביתקבע-ישראללמשטרת

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי

כללי אצבע  
בכתיבת תחקיר

כללי אצבע  
בכתיבת תחקיר

?מה בין תחקיר בטיחות לחקירה משטרתית



לפקודת43סעיףלפיחפץלהציגהזמנהשלהליךבמסגרתמסמכיםלידיהלקבללבקשרשאיתישראלמשטרת•

.אישוםכתבהגשתולפנימנהלתשהיאפליליתמחקירהכחלקוזאת,(וחיפושמעצר)הפליליהדיןסדר

החקירהלצרכי"רצויהאונחוצה"שהצגתוחפץמצוישברשותולאדםלהורותהמשפטביתאתמסמיךזהסעיף•

.להמציאואוהחפץאתולהציגלהתייצבהמשפטאו

בולהשתמשאיןכי,העליוןמשפטביתבפסיקתנקבע,הפרטעלמטילזהסעיףלפישהליךהנטלנוכחכי,יצוין•

.(שמשעניין:ראה)שגרהדרךעל

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם ניתן לחייב את מסירתו של תחקיר הבטיחות לרשויות האכיפה



.במיוחדמחמיריםאינםזהסעיףלפיבהליךהחומרלמסירתהתוכנייםהמבחנים•

מהותביתחשבהמשפטבית,האכיפהלרשויותהבטיחותתחקיראתלהעבירמנתעל,לפקודה43סעיףלפי,כך•

בקשרו,זהבחומרהשימושאפשרותאתהמגבילותבפסיקהאובחוקהוראותשלבקיומן,המבוקשהחומר

.החקירהלביןהמבוקשהחומרשביןהענייני

סעיףלפילחקירההדרושלמשטרהחומרהמצאתעללהורותהמתבקשהמשפטביתשלשיקוליו,לצייןחשוב•

.לגופוהפליליבהליךהדןהמשפטביתמשיקולישונים,לפקודה43

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם ניתן לחייב את מסירתו של תחקיר הבטיחות לרשויות האכיפה



:השוניםשלביםהביןלהפרידיש•

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

משפט פלילי

ההליך הפלילי המתנהל בבית המשפט במידה שהוחלט להעמיד לדין

חקירה משטרתית

השלב בו נבחנת האפשרות להעמיד לדין על ידי רשויות התביעה

תחקיר פנימי

השלב בו הועדה או ממונה הבטיחות בוחנים את תאונת העבודה

תאונת עבודה

?האם תחקיר בטיחות יכול לשמש ראיה במשפט הפלילי



?האם תחקיר בטיחות יכול לשמש ראיה במשפט פלילי

כראיהלשמשיכולמהלקבועמטרתםאשרכלליםשלמערכת-ראיותקבילותכלליקיימיםהפליליבמשפט•

.לאומההפליליבמשפט

החקירהבמסגרתלהתעוררצריכהאינהכשלעצמההחומרקבילותשאלת,לפקודה43סעיףלפי,אולם•

.פליליבמשפטקבילותשאינןבראיותגם,חקירהלצרכי,לעייןרשאיתישראלמשטרתלכן,המשטרתית

אלהראיותכיבהכרחמשמעהאין,החקירהלצרכיקבילותשאינןבראיותלהיעזררשאיתהמשטרהכיהעובדה•

.הפליליההליךבמסגרתהמשפטביתבפנייוצגו

"לסנן"המלאכהמוטלתועליהן,להציגמבקשותהןאותןהראיותבדברנרחבדעתשיקולנתוןהתביעהלרשויות•

.אישוםכתבהגשתבטרםעודקבילותהבלתיהראיותאת

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם תחקיר בטיחות יכול לשמש ראיה במשפט הפלילי



?האם תחקיר בטיחות הוא ראייה בלתי קבילה

תחקירכיטענהלהעלותניתןאזאולם,הבטיחותתחקיראתכראיהלהגישיבחרוהתביעהורשויותייתכן•

.קבילהבלתיראייההואהבטיחות

שלהשוניםהשלביםבתוםשידוןהמשפטלביתמסורהקבילהבלתיאוקבילההיאראייההאם,זושאלה•

.העיקריהפליליבהליך-החקירה

נחקרשלתשובותיושבמפורשקובעהחוקלגביו,עבודהמפקחשערךהבטיחותתחקירביןהבחנהישכי,נזכיר•

קובעלאהחוקלגביו,בטיחותועדתאובטיחותממונהשערךפנימיבטיחותתחקירלבין,במשטרההודעהכדין

.דבר

.שליליהסדרבכךלראותישכילטעוןניתן,לפיכך•

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם תחקיר בטיחות הוא ראיה בלתי קבילה



:בזכויותפגיעההיאקבילהבלתיראייההואבטיחותתחקירכילטענהנוסףטעם•

גםלהימנעיכולהואובמסגרתה,עדאוחשודהואאםביןאדםלכלמוקניתזוזכות-עצמיתהפללהלאיהזכות

.עבודהלמפקחאולרשויותלהפלילוהעלוליםמסמכיםממסירת

תחקירבמסגרתלהעידנדרשעובדכאשר,שוניםכלליםישפנימיתשלחקירהמאחר–דיןבעורךלהיוועץהזכות

מפקחבפניאובמשטרההודעהלמסירתבניגוד,דיןבעורךלהיוועץהזכותגםלועומדתלא,פנימיבטיחות

.עבודה

לא עומדת לו הזכות להיוועץ  , כאשר עובד נדרש להעיד במסגרת תחקיר בטיחות פנימי, לעומת זאת

.בעורך דין ולא להשיב על שאלות מפלילות ובכך להימנע מהפללה עצמית

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם תחקיר בטיחות הוא ראייה בלתי קבילה ?האם תחקיר בטיחות הוא ראיה בלתי קבילה



."ומרצוןחופשית"להיותהודאהעל,הראיותלפקודת12בסעיףהקבועיםהקבילותמבחנילפי•

כאשריתרחשהדבר,זובהגדרהתעמודלאבטיחותתחקירבמסגרתשניתנהשהודעהאפשר,מסוימותבנסיבות•

ובחופשהרצוןבאוטונומיתוחמורהמשמעותיתפגיעהנגרמהכילמסקנהתביאהענייןנסיבותכללשלבחינה

.הודאתובמסירתהנאשםשלהבחירה

הודעהכילטעוןניתן,פיטוריםשללאיוםחשוףבטיחותתחקירבמסגרתהודעהשמוסרעובדבובמקרה,למשל•

."ומרצוןחופשית"היתהלאזו

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם תחקיר בטיחות הוא ראייה בלתי קבילה ?האם תחקיר בטיחות הוא ראיה בלתי קבילה



למשטרהפנימיבטיחותתחקירממסירתמניעהתהאלא,ככלל.

החקירהבשלבולא,הפליליהמשפטבשלברקתעלההפנימיהבטיחותתחקירשלקבילותושאלת

.המשטרתית

כראייההפנימיהבטיחותתחקירקבילות-לאיאפשריותסיבות:

בחוקשליליהסדר•

דיןעורךעםההיוועצותזכות•

עצמיתמהפללהלהימנעהזכות•

ומרצוןחופשיתאינההודעה•

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

?האם תחקיר בטיחות הוא ראייה בלתי קבילה-סיכום  ?האם תחקיר בטיחות הוא ראיה בלתי קבילה-סיכום 



.עובדנהרגבמפעלועבודהתאונתבמסגרתאשר,ושומרוןביהודהמפעלשלבעליםמייצגמשרדינו•

:לרבות,למקרההקשוריםהחומריםכלאתלידהאספההמשטרה,המקרהלאחר•

פנימייםתחקירים

פנימיותתכתובות

בטיחותנהלי

העובדיםשעברוהדרכותרישומי

המפעלבעלכנגדאישוםכתבלהגישהוחלט,המשטרתיתהחקירהבעקבות•

.ברשלנותמוותגרםבגיןבמפעלהעבודהמנהלוכנגד

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

דוגמאות



.לא נמצאה התייחסות לתחקיר הפנימי בפסקי דין פליליים אך קיימת התייחסות מועטה בפסקי דין אזרחיים

:(07.09.2009, פורסם בנבו)מ "בית אריזה לפרחים בע' נ' בנדה פרג25086-05( א"שלום ת)א "תב, כך

כל עמימות בנוגע לאופן המדויק  -כאמור הבאת ראיה בדבר תחקיר-איאו למצער , האירוע על ידי הנתבעות או ביזמתןתחקור-אי"

".של התרחשות התאונה נזקפת לחובת הנתבעות

:(27.06.2010, פורסם בנבו)מ''בעשירותי מזון מועבי' נסרבריאניקמיכאל 12726-05( 'שלום חי)א "תוב

אם היה מוגש תחקיר  יש בכך ללמד כי ... נמנעה מהגשת תחקיר התאונה אשר נעשה בסמוך להתרחשותה אלוביןעוד אוסיף כי "

".אלוביןישנה אפשרות כי הייתה זו ראייה הפועלת כנגד , התאונה

המסגרת הנורמטיבית
הפרת חוקי  

הבטיחות והמשפט  
הפלילי

האחריות על  
עבירות בטיחות  
בעבודה בארגונים

הגורמים האמונים  
על חקירת תאונת  

עבודה בהקשר  
הפלילי

מה בין תחקיר  
בטיחות לבין  

חקירה  
?משטרתית

מסירתו של  
תחקיר הבטיחות  
?לרשויות האכיפה

תחקיר הבטיחות  
כראיה במשפט  

?פלילי
כללי אצבע  דוגמאות

בכתיבת תחקיר

דוגמאות



.אזרחייםדיןבפסקימועטההתייחסותקיימתאךפלילייםדיןבפסקיהפנימילתחקירהתייחסותנמצאהלא•

:(31.01.2018, פורסם בנבו)קדאחתאופיק ' נ. ח. נ29346-03-13( 'שלום חי)א "תב, כך

כמו גם , לו היו מובאים ממצאי התחקיר לעיונו של בית המשפטאין לי אלא להסיק פעם נוספת בהתאם להלכה הנוהגת כי "

".3-ו2היו אלה פועלים כנגדן של הנתבעות , עדויותיהם של האנשים שתוחקרו מיד ובסמוך לתאונה

:(17.10.2011, פורסם בנבו)מ "על חבלים בע' נויקלנסקיאושרי 4951/06( ם-שלום י)א "תוב

יערך , אשר היה עלול להסתיים חלילה בתוצאה קשה בהרבה, ניתן לצפות שבעקבות אירוע חריג ומסוכן של נפילה ממגדל השילוח"

העדרו ... תחקיר שכזה לא הוצג בפני במסגרת הראיות. בעיקר לשם הפקת לקחים, על ידי המעביד תחקיר לבחינת הסיבות לאירוע

,  החשש שאילו היה מוצג בפני בית המשפטאו את , של תחקיר לבחינת הסיבות לאירוע מעלה את החשש שמא התחקיר לא נערך

."היה בו כדי להעיד על רשלנות מטעם הנתבעת ועל אחריותה לאירוע
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חשש משיבוש הליכי משפט

פרטיםלהחסיראין,פליליתלחשיפהלהביאיכולההמשטרהלידיהבטיחותתחקירשלמסירתוכיהחששאףעל•

.משפטהליכישיבוששלעבירהלהוותעלולהשכזאתפעולהשכן,הבטיחותמתחקיר

:כדלקמן,קובעהעונשיןלחוק244סעיף•

בין , בין בסיכול הזמנתו של עד, העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין"

לרבות חקירה פלילית  -" הליך שיפוטי", לעניין זה; מאסר שלוש שנים-דינו , בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת

".  והוצאה לפועל של הוראת בית משפט

.העובדתייםהפרטיםמלואאתהבטיחותבתחקירלכלוליש,משכך•
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כללי אצבע בכתיבת תחקיר

:המטרה

איתו תוכל להגיש כתב אישום ואיתו בית , לא לייצר חומר ראייתי למשטרה המפליל גורם מעורב בתקרית הבטיחות

.לא לשבש הליכי החקירה והמשפטבו בעת , וכן, המשפט יוכל להרשיע את אותו הגורם

:לפיכך

התחקירנשואבתקריתמעורבהיהאשרגורםאףלהפלילמבלילהתנסחיש,התחקירבמסגרת.

האפשריבצמצוםאך,כולן,המקרהעובדותאתלכתוביש.התקריתשלעובדתייםנתוניםלהעליםאין,בבדבד.
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!תודה רבה 


