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תודות
ברצוננו להודות לכל אלו שעזרו לנו במלאכה בין בצוות החברה ובין לאותם גופים חיצוניים
ישראליים וזרים אליהם פנינו לעזרה ובמיוחד לכב' השופט בדימוס מנחם גולדברג ,למר מנחם
שוורץ ,ראש המוסד לבטיחות וגיהות  ,למר מיכאל וולף ממכון התקנים ,למר זאב פוטרמן
מהתאחדות התעשיינים ולגב' ורדה אדוארדס ומר פיטר מגנוס ממשרד העבודה ,שהואילו
להקדיש לנו מזמנם ולהאיר את עינינו במספר נקודות הקשורות לנושא.
תודתנו נתונה גם לגב' אורנה יחיאלי מנהלת תחום בפיקוח על העבודה ,שלוותה אותנו לאורך
כל הפרויקט.

בברכה,
צוות המחקר
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A B S T R AC T
This research is a study looking at the possibility of introducing the system known as
Codes of Practice (COP) to Israel and the options of integrating it with the existing Israeli
Health & Safety at Work legal system.
The research analysed the legal status of COP in five countries - United Kingdom, New
Zealand, U.S.A., Australia and Germany, as well as in the European Community. Three of
the aforesaid countries – United Kingdom, Australia and New Zealand, have adopted COP
as an integral part of their Health & Safety at Work legal systems. The USA and Germany
do not use COP as such but operate parallel legal tools for achieving goals similar to those
covered by the COP in the first three above-mentioned countries. The EU has also started,
recently, to implement several legal tools aiming to develop its ability to monitoring more
closely the good practice methods implemented by its members as part of their Health &
Safety at Work legal systems.
The research investigated the interaction between the COP and the main legislation as
well as with other parts of the Health & Safety at Work legal systems in each of the above
countries, their legal status and the contacts between them and other layers of these systems.
In some of the countries that have been researched, COP have a quasi-judicial status with
the main effect of being able to shift the burden of proof, in others they have a full statutory
status as part of statutory regulations (without being named as COP but with a clear mission
of targeting similar goals) and at least in one country they are not having any legal status at
all and are merely seen as a recommendation for good practice.
COP cannot be used to their full effect, unless being interacted within an overall Health
& Safety at Work system enabling them to make their well-deserved contribution. All the
countries that have adopted the COP have, indeed, done that as part of a reform of their
Health & Safety at Work systems and have changed, as part of the process, both their
legislation and the administrative structure of the governmental bodies responsible for
researching, preparing and supervising the implementation of the relevant laws and
regulations including the COP.
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We have basically recommended, as a result, to implementing the COP in Israel as an
integral part of a suggested Health & Safety at Work Pyramid. The status recommend for
the COP is quasi-judicial, similar to their status in the UK which means that breaching them
will serve as a preliminary proof of breaching the relevant regulations and might shift the
burden of proof, but will not create, as such, a basis for criminal or civil action and will not
be considered as a breach of statutory duty.
Since we are aware of the fact that a full implementation, as suggested above, is a long,
costly and sometimes quite a painful process, as it happened in other counties as well, we
have recommended to implement the COP in several stages, the first one being a focused
initial implementation of COP in two or three pre-defined fields, executed by a small team
and financed not only via governmental funds but also by private entities who might have an
obvious interest to promote the Health & Safety at Work field – notably insurance
companies. In parallel a clearly required detailed feasibility study can be executed and
having in sight the results of both - the above first implementation period and the detailed
feasibility study - the following stages can be more comfortably approached.
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מבוא
מטרת מחקר זה היא לבדוק את האפשרות של הקמת מערך של  Codes of Practiceושילובו במערכת
הכוללת של חוקים ,תקנות ותקנים במערך הבטיחות והגיהות בישראל .במדינות רבות בעולם קיים הסדר
תחיקתי לשימוש ב – (COP) Codes of Practice -שהוא מושג הבא לתאר הוראות תפעול והתנהגות
בתהליך ייצור (או מערך שירותים) והביטוי העברי המתאים להם ביותר ,לטעמנו ,הוא נוהלי תפעול
והתנהגות (נת"ת) .ה COP-יכולים להיות מוצאים במסגרת פנימית של מוסד כלשהו במטרה להנחות את
עובדיו והבאים עמו במגע שוטף אך יכולים להיות גם מוצאים מכוח חוק כחלק ממערך כולל של בטיחות
וגיהות ואזי יקראו .ACOP – Approved Codes of Practice
המחקר יבדוק את המצב המשפטי ,בתחום זה ,באנגליה ,ניו-זילנד ,אוסטרליה ,ארה"ב וגרמניה וכן בשוק
האירופאי המשותף (להלן" :מדינות המחקר") .המחקר יבחן עוד את השתרשות ה COP-ו/או הACOP-
בממסד דיני העבודה במדינות המחקר לרבות בגופים המקצועיים העוסקים בתחום ויסקור באופן
השוואתי את מעמדם המשפטי במדינות המחקר ואת המידע האמפירי ככל שהינו קיים בתחום זה.
השאלה המרכזית שתיבחן היא האם קיימת אפשרות לאמץ את השימוש ב COP-ו/או ה ACOP-בישראל
תוך שילובם במערך החקיקה הישראלי הקיים ואלו מהמודלים הקיימים בעולם יש לאמץ ,או שמא יש
למצוא את שביל הזהב תוך שילוב מספר אלמנטים ממודלים שונים.
ה ACOP-אינם יכולים להביא
איור  :1פירמידת הבטיחות והגיהות בעבודה

תועלת רבה אלא אם הינם משולבים
במערכת כוללת בה יוכלו לתרום את
חלקם כראוי .מחקר זה יסקור את
ההקשרים וההיזון ההדדי הקיים בין

חקיקה
ראשית

ה ACOP-לבין שאר המערכות
הנהוגות בתחום הבטיחות והגיהות
בעבודה במדינות המחקר לרבות

חקיקת משנה

שילובם בדברי חקיקה ,מעמדם
המשפטי והקשר בינם לרבדים
שאינם בגדר חקיקה או חקיקת
משנה.
הנחת היסוד של מחקר זה היא כי ה-
ACOP

צריכים

להיות

נוהלי תפעול והתנהגות  -נת”ת
Approved Codes of Practice
תקנים ישראליים (ת"י )18001
ותקנים בינלאומיים מוכרים -
תקני  ISOומסמכי OHSAS 18001

חלק

אינטגרלי בישראל ממה שאנו
מציעים לכנות פירמידת הבטיחות

המלצות ארגונים מקצועיים ,הנחיות ()Guidance Notes
הצעות שיפור של וועדות בטיחות מקומיות ,מפעלים ועובדים

והגיהות בעבודה (ראה תרשים .)1
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כפי שמסתמן מתרשים  ,1ה ACOP-אינם בגדר תקנות אך ההסדר לתפעולם הוא תחיקתי והמעמד שיוצע
להם על ידינו ,אף אם לא מתחילת הדרך ,הוא מעין שיפוטי כפי שהדבר נהוג באנגליה ובאוסטרליה.
נידבך נוסף וחשוב ביותר בפירמידת הבטיחות מכיל את התקנים הישראליים והבינלאומיים העוסקים
בנושא .סדרת התקנים הבינלאומית הנפוצה ביותר היא סדרת הInternational Standards - ISO-
 . Organisationהתקן הישים המקובל ביותר כיום בתחום ,לצורך ניהול הסיכון של תאונות ומחלות
עבודה ,הוא המסמך הבריטי משנת - Occupational Health & Safety Assessment Series - 1999
 .OHSAS 18001סדרת תקני ה 18000-אף שלא אומצה רשמית על ידי ה ISO-מסיבות שאינן קשורות
למהות הסדרה ואשר אין זה המקום המתאים לפרטן ,אומצה לתוך מערך התקנים של מדינות רבות לצד
סדרות  ISOהקיימות ( ISO 9001 -אבטחת איכות) ו( ISO 14001-שמירת איכות הסביבה) לרבות
בישראל (ת"י .)18001
לסיכום  -המחקר ינסה למקם את ה - ACOP-נוהלי תפעול והתנהגות (נת"ת)  -במבנה מוצע של פירמידת
בטיחות וגהות לתוכה ישולבו ,בסופם של דברים( ,אף אם לא בשלבים הראשונים) כל המערכות העוסקות
בתחום כיום תוך הקמה אפשרית של גופים חדשים או שינויים מבניים בגופים קיימים.
המעמד שיוצע לנת"ת בישראל הוא מעין שיפוטי והפרתם תהווה ראייה לכאורה לאי עמידה בתקנות
הרלוונטיות אף שלא תוכל להוות עילה ,היא כשלעצמה ,לתביעה פלילית או אזרחית ולא תחשב כהפר
חובה חקוקה .אפשרות אחרת היא להטמיע את ה ACOP-בדין הישראלי כתקנות או ,פשיטא ,להשאירם
במעמד מייעץ בלבד.
עוד יצויין כי מתוך היכרות עם מערך הבטיחות והגיהות הנוהגת בישראל כיום והרצון להתוות דרך
ריאלית לפעולה בתחום ,ימליץ מחקר זה על יישום ה ACOP-בישראל בשלבים שתחילתם במחקר פרטני
חיוני ,דרך שילוב ניסיוני הדרגתי של ה COP-במעמד מייעץ בלבד וסופם ברוויזיה חיונית כוללת של מערך
הבטיחות והגיהות בעבודה הנוהג בישראל ,המבוסס למעשה על חוקים שמקורם מנדטורי .במסגרת זו,
קיימנו גם מספר ראיונות מאלפים עם דמויות מפתח בתחום הבטיחות והגיהות בישראל שנשאלו לדעתם
בכל הקשור ליישום ה ACOP-בישראל ,ועמדותיהם( ,אף שמסיבות שונות בחרנו שלא לצטט ישירות
דברים בשם אומרם) ,בתמצית ,תומכות גם הן ביישום הדרגתי של ה ACOP-בישראל אפילו אם דעותיהם,
באשר לדרך ולקצב היישום הרצויים של ה ACOP -בישראל ,שונות כמובן.
החלטנו להתחיל בסקירת הדין האנגלי לאור חשיבותו והעובדה שהיה הראשון לאמץ את ה ACOP-כחלק
מהשיטה הסטטוטורית של דיני הבטיחות והגיהות בעבודה והיותו ,באופן טבעי ,הדין המוביל בארצות ה-
 . Commonwealthיצויין ,בהקשר זה ,כי בחרנו להרחיב את הפרק הדן בדין האנגלי תוך כדי דיון במספר
נושאים שאינם קשורים ישירות ל COP-אלא בעלי אופי היקפי יותר וזאת בשל רצוננו לצייר תמונה שלמה
ורחבה ככל האפשר בעיקר כשמדובר בדין האנגלי שהינו מן המתקדמים בעולם בתחום זה והקרוב אלינו
ביותר מבחינה משפטית ומבחינות אחרות .בשאר מדינות המחקר ,נסקרו נושאים אלו בתמצית מתוך
מגמה שלא להלאות בחזרה על שכבר נאמר ולהתמקד בנושא המרכזי של דיונינו – ה COP/ACOP-עצמם
ואפשרות יישומם בישראל.
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בהמשך לדין האנגלי נסקור את הדין בניו-זילנד וכן בארה"ב ,אוסטרליה ,וגרמניה (שכולן ,להבדיל
מאנגליה וניו-זילנד ,הן פדרציות ,בצורה זו או אחרת ועל כן מקיימות מערכת מרכזית לצד מערכות
מדינתיות או מחוזיות) .כמו כן בחרנו לסקור מיזמתנו ועל אף שלא התבקשנו לעשות כן על ידי מזמין
המחקר ,את המצב בשוק האירופי המשותף לאור חשיבותו העצמאית מזה והשפעתו על השיטה האנגלית
והגרמנית מזה .לבסוף נסקור בקצרה את המידע האמפירי ככל שהינו קיים בתחום זה ונביא את המלצתנו
ליישום הדרגתי של ה ACOP-בישראל.
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פרק א'  -אנגליה
 .1הדין האנגלי  -רקע היסטורי
היסטורית ,חקיקת הבטיחות בעבודה האנגלית החלה להתפתח עוד במחצית הראשונה של
המאה ה 19 -ובמשך שנים יצרה מבנה מסובך שכלל  11חוקים מובילים ומאות רבות של תקנות
והוראות ביצוע – מבנה שרק יחידי סגולה מצאו דרכם בו .הסיבה המרכזית למצב דברים זה
היתה נעוצה בהעדר מדיניות כוללת וקווים מנחים ברורים מזה וביצירת מבנה טלאים של
תקנות והנחיות ביצוע שונות ,שנולדו ,בדרך כלל ,כתגובה לתאונות עבודה שאירעו במקומות
ספציפיים מזה .החקיקה היתה בעלת אופי נקודתי והתייחסה למקומות עבודה ולסוגי סיכונים
ועובדים מסויימים ומוגדרים וכתוצאה מכך סוגים רבים של מקומות עבודה ,סיכונים שונים
ותהליכים תעשייתים כוסו היטב ,בעוד אחרים נותרו ללא כיסוי מספק או ללא כיסוי כלל.
מצב דברים זה השתנה בעקבות דוח ועדת רובנס – The Robens Report

1

 -אחד מאותם

מקרים בלתי שכיחים בו ועדה ממונה מצליחה ,אכן ,להביא ליצירת שינוי כולל ומשמעותי
בתחום אותו הוסמכה לבדוק .ועדת רובנס ביקרה קשות את המבנה המסובך של חקיקת
הבטיחות האנגלית שהיה קיים באותה עת והמליצה להמירו ב-
" A comprehensive and orderly set of revised provisions under a new enabling act. The new
act should contain a clear statement of the basic principles of safety responsibility. It should
be supported by regulations and non-statutory codes of practice with emphasis on the
latter. Effort should be made to revise, harmonise and update the existing large body of
detailed statutory regulations, to simplify their style and to reduce their number… …the
scope of the new legislation should extend to all employers and employees… and to the
(ההדגשה שלי ,י.נself-employed”.).

כפי שניתן להבחין ה )COP( Codes of practice-שיחקו תפקיד חשוב מאוד ברפורמה שהיתוותה
ועדת רובנס ואף הועלה רעיון ,שנדחה ,להמליץ להחליפם בתקנות .בסופו של דבר ,כפי שנראה עוד
להלן ,תפסו ה COP-וה )ACOP( Approved Codes of Practice-את מקומם לצד תקנות הבטיחות
בעבודה האנגלית כמכשיר חשוב ביותר ביחד עם ה Guidance Notes (GN)-לפרוש ,הארת והעמקת
התקנות.

 .2חקיקה ראשית
שנתיים לאחר פרסום דוח ועדת רובנס נחקקה באנגליה הHealth & Safety at Work Act -
) 21974 (HSWA 1974שיצרה מהפכה משמעותית בדיני הבטיחות בעבודה האנגליים .ה-
 HSWA 1974יצאה מנקודת מוצא של פעילות יזומה של מניעת תאונות להבדיל מתגובה
מאוחרת להן .הפקודה מתייחסת לכל מקומות העבודה ,המעבידים והעובדים (כולל עצמאיים –
1

The Robens Committee Report of the Committee on Safety and Health at work (CMND 5034) HMSO, London 1972

2

)Health & Safety at Work etc. Act 1974 (19 Statues 796; 16 Statues 77
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 )Self-Employedבאופן גורף (ואף ליצרנים ,מעצבים ויבואנים של ציוד המופעל במקומות
עבודה) ומטילה התחייבויות מפורטות לא רק על המעבידים והאחראיים על מקום העבודה אלא
גם על העובדים עצמם.
ה HSWA 1974 -השיגה ,בעצם חקיקתה ובתהליכי היישום שננקטו בקרוב ל 30 -השנים
שחלפו מאז ,מספר הישגים משמעותיים .הישגים אלו כוללים כיסוי מלא ונרחב של מקומות
ותהליכי עבודה ויי צור כאחד (הגישה המודרנית של דיני הבטיחות והגיהות מדגישה כיום הרבה
יותר את תהליך העבודה להבדיל ממקום העבודה) ,התקנת מערכת זכויות וחובות פשוטה
יחסית החלה על כל סוגי העובדים (שכירים ועצמאיים) והמעבידים ,איחוד ויצירת מערכות
חדשות ויעילות של ניהול פיקוח ויישום הפקודה והתקנות (הHealth & Safety Commission--
 HSCוה ,)Health & Safety Executive – HSE-ביטול ,עדכון והתקנה מחדש של מערכת
תקנות רחבה אך פשוטה ,יחסית למצב שהיה קיים קודם לכן ,המכסה את התחום כולו ולבסוף,
ההישג המשמעותי ביותר לנושא בו עסקינן – מיצוב וביסוס ה ACOP-כמכשיר בעל חשיבות
מהדרגה הראשונה ,לצד התקנות ,לפירוש הרחבת והעמקת התקנות באופן ,שעל אף שהACOP-
אינם אכיפים כמו התקנות ,יש להם כיום מעמד מעין שיפוטי בעל חשיבות עליונה בדיני
הבטיחות והגיהות בעבודה האנגליים.

 .3חקיקת משנה
בשנת  ,1992כ 18 -שנים לאחר חקיקת ה HSWA 1974-הוצאה באנגליה חבילת תקנות מכוח
סעיף  15לפקודה הידועה כ "The Six Pack“-שמטרתה העיקרית היתה לפשט ולאחד ,ככל
שניתן ,את ערב-הרב של התקנות שהיו קיימות עד אז מצד אחד ,ולהתאימן ,ככל האפשר,
לתקנות הקהילה האירופית ה Health & Safety Directives-מן הצד האחר .התקנות הכלולות
בחבילה בסיסית זו הן כמפורט להלן (כשבצידן מאוזכרת התקנה האירופית המקבילה):


The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999
3
)(EC Directive 89/391/EEC
 Safe Use of Work Equipment, Provision and Use of Work Equipment Regulations
4
)1998 (EC Directive 89/655/EEC
 Manual Handling Operations Regulations 1992
5
)(EC Directive 90/269/EEC
 Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992
6
)(EC Directive 89/654/EEC
 Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992
7
)(EC Directive 89/686/EEC
 Health and Safety (Display Screen Equipment) Regulations 1992
8
)(EC Directive 90/270/EEC

(SI 1999/3242) 3
(SI 1998/2306) 4
(SI 1992/2793) 5
(SI 1992/3004) 6
(SI 1992/2966) 7
(SI 1992/2792) 8
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מאז  1992הוצאו מספר תקנות נוספות כשהחשובה בהן היא הManagement Health & -
 Safety at Work Regulations 1999הנ"ל ,שהחליפה את התקנה בעלת השם הזהה מ1992 -
ותקנות נוספות בתחום שהותקנו מאז) ואיחדה אותן לקובץ תקנות אחד .נקודה זו של ניהול
סיכונים בעבודה ( )Risk Managementהינה חשובה ביותר ומתקשרת הן לתקנים הבינלאומיים
והן לסדרת ה ,18000 -כפי שאומצה במספר רב של מדינות ,לרבות ישראל (ת"י  )18001על אף
שלא אומצה רשמית על ידי ה .)International Standards Organisation( ISO-התקנת ה-
 Management Health & Safety at Workגובתה גם ב ACOP-חדשים שהוצאו על ידי ה-
 HSEבאנגליה ולצידם  GNשאין להן מעמד מעין-שיפוטי כמו ל ACOP -כפי שיבואר עוד להלן.
תקנות אלו גם מיישמות באורח מלא באנגליה את ה Directive-האירופאי המקביל
(.)89/39/EEC

 .4גופים מעצבי ומיישמי מדיניות
.4.1כללי
ה HSWA 1974-יצרה שני גופים חשובים שלא היו קיימים עד אז בדין האנגלי ,לפחות לא
במתכונת זו .סעיף  10לפקודה קבע את העיקרון הבסיסי  -הקמת שני ארגונים ראשיים שריכזו
כמעט את כל נושאי הבטיחות והגיהות בעבודה .האחד הוא גוף מעצב מדיניות הHealth & -
 Safety Commission - HSCמעין "ממשלת בטיחות בעבודה" הכוללת עד  10חברים (יושב
ראש וששה עד תשעה חברים) ואשר תחומי אחריותה כוללים ,הלכה למעשה ,את כל הנושאים
המרכזיים הקשורים לעיצוב מדיניות הבטיחות בעבודה מצד אחד ולאישרור פעולותיו של הגוף
המבצע מטעמה ,ה HSE-מצד שני ,לרבות הסמכות לאישור  COPעל פי סעיף  16לפקודה.
הגוף השני ,שהוקם מכוח סעיף  10לפקודה הוא הגוף המבצע – Health & Safety Executive
 HSEהממונה והמפוקח על ידי ה HSC-ואשר סמכויותיו נרחבות ביותר – מפיקוח על בטיחות
בבתי ספר ובתי חולים ,דרך מערכת התחבורה ,כולל הרכבות ועד לאחריות שמירת הבטיחות
במפעלי גז ,כימיקלים וכורים גרעיניים .למעשה תחום האחריות המכוסה על ידי ה HSE-כולל
את כל תחומי הפיקוח והאכיפה של כללי הבטיחות בעבודה באנגליה ולמעט אלו שהושארו
בתחום אחריות הרשויות במקומיות כמו המכירות הקמעונאיות ( ,)Retailהסקטור הכספי
ושירותים אחרים .במקביל מבצע ה HSE-שורה ארוכה של פעולות ייעוץ ,הכוונה ,אימון ומחקר
כמתואר בסעיף  4.3להלן .ה HSC-וה HSE-מעסיקים כיום מעל ל 4,000 -עובדים ומאורגנים
במבנים המתוארים באיור  2ואיור  3בהתאמה המופיעים בעמודים  10ו 13 -בהמשך.
בפירמידת הבטיחות המוצעת על יד מחקר זה ,כפי שתיסקר עוד להלן ,שני הגופים הללו – הגוף
מעצב המדיניות מזה והגוף המיישם ומפקח על קיום החוק מזה ,מופיעים לכל אורך צלעות
הפירמידה ולא בכדי – פעילות שני הגופים הללו קשורה ומשליכה על פירמידת הבטיחות כולה -
מהחקיקה הראשית שבקדקודה ועד להנחיות ולתקנים שבבסיסה ,דרך ה.ACOP-
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ה HSE-וה HSC-לא נולדו לתוך חלל ריק והחליפו מספר רב של גופים מקבילים וספורדיים
שהיו קיימים באנגליה עד  .1974עם זאת אין ספק כי ריכוז כל סמכויות החקיקה והביצוע בתוך
מערכת דו שכבתית אחת דוגמת ה HSE-וה HSC-ייעלה ושינתה את מערכת דיני הבטיחות
בעבודה באנגליה בצורה משמעותית ומערכת זו נחשבת כיום ,ולא בכדי ,כאחת המובילות
בתחומה בעולם.
ה HSE-וה HSC-הן רשויות סטטוטוריות עצמאיות שאנין שייכות למחלקה ממשלתית
מסויימת וכל עובדיהם הם עובדי מדינה ) .(Civil Servantsהשר המרכזי הממנה את חברי ה-
 HSCוהממונה על פעילותה הוא מזכיר המדינה לנושאי תחבורה ,רשויות מקומיות ומחוזות אך
במקביל מסורות סמכויות מסויימות לשרים אחרים כמו למשל לשר המסחר והתעשייה הממונה
בין השאר ישירות על תחום בטיחות במפעלים גרעיניים ושר החקלאות במספר תחומים
הקשורים לעניינים חקלאיים .לשון אחר :סמכות מזכיר המדינה לתחבורה ,מנהל מקומי
ומחוזות היא סמכות שיורית והוא אחראי על כל תחום שאינו מוצא מכלל זה ומשוייך,
ספציפית ,למשרד ממשלתי אחר.
Health & Safety Commission- HSC .4.2
ה HSC-ממונה על ידי מזכיר המדינה לענייני תעבורה ,מנהל מקומי ומחוזות ( Secretary of
 )State for Transport, Local government and the Regionsלאחר התייעצות עם נציגי
עובדים ,מעבידים ,רשויות מקומיות וגופים רלוונטים אחרים (סעיף  10ל .) HSWA1974-זהו,
בעצם ,מבנה דו-שכבתי המורכב מה( HSC-המורכבת מיושב ראש ותשעה חברים לכל היותר)
ומה - HSE-הזרוע המבצעת שלה .יו"ר ה HSC-ממונה ישירות על ידי השר הממונה והרכב
תשעת החברים מחולק לשלושה חברים הממונים על ידי השר לאחר התייעצות עם ארגוני
מעבידים ,שלושה נוספים לאחר התייעצות עם ארגוני עובדים והשלושה האחרונים לאחר
התייעצות עם רשויות מקומיות וגופים מקצועיים נוספים הקשורים לפעילות המכוסה על ידי ה-
 ,HSWA 1974כמו הוועדה לאנרגיה גרעינית וכיו"ב (סעיפים ) ,)10(3)(a; b; cכאשר אחד מהם
ממונה בדרך כלל כנציג הציבור לשמירת האינטרס הציבורי הכללי ) .(Public Interestחלוקה זו
מבטיחה הרכב מאוזן של הוועדה החיוני להצלחת תחום הבטיחות בעבודה כולו ,שכן אין
חולקין עוד ,כי יישום מוצלח של הוראות בטיחות תלוי בראש ובראשונה בשיתוף פעולה מרצון
של כל הנוגעים בדבר ואינו יכול להיות מוכתב מלמעלה ללא שיתוף כל הרבדים הנוגעים בדבר
לרבות ואולי בעיקר ,העובדים עצמם.
תחומי האחריות של ה HSC-מפורטים בסעיפים  10-17ל HSWA 1974-וכוללים אחריות
לביצוע כל הנושאים המרכזיים הכלולים ב HSWA 1974-דהיינו שמירת הבטיחות והבריאות
של העובדים ומקומות העבודה באנגליה ,לרבות ייזום ולעתים אישור (מקום בו לא נדרש אישור
השר הממונה או הפרלמנט) ,דברי חקיקה  ACOP ,COPו ,GN-ייזום וניהול מחקרים שונים
הקשורים לתחום הבטיחות בעבודה ,מתן מידע וייעוץ שוטף לכל הגופים הקשורים בתחום עד
לרמת העובד הבודד או המפעל הקטן ,פיקוח על הבטיחות בתחומים רגישים כמו חומרי נפץ או
אנרגיה גרעינית ,הקמת ותפעול מערך ייעוץ רפואי לעובדים – (הEmployment Medical -
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 שתפקידו לייעץ למעבידים ולעובדים בתחום הבריאות בעבודה,)Advisory Service – EMAS
לרבות מחלות אופייניות וכמו כן לטפח ולקדם ולעודד את כל תחום הבטיחות והבריאות
.בעבודה באורח כללי בדרכים שונות
 גם סמכויות חוקיות נרחבות כמו למשל לייעץ ואף לחתום הסכמיםHSC-במסגרת זו ניתנות ל
 לקיים, ליזום,מייצגי ם הנוגעים לתחום עבור רשויות ממשלתיות שונות וארגונים מקצועיים
, באסונות הרכבות האחרונים באנגליה, למשל,ולנהל וועדות חקירה בתחום כשם שהדבר נעשה
HSWA - ל16  וזאת מכוח סעיףACOP  להוציא ולאשר,והחשוב ביותר לענייננו – ליזום
) כפי17  של נושא זה בהליכים פליליים (לפי סעיף, מבחינת דיני הראיות,לרבות הנפקות1974
.שנסקור עוד בהמשך
 כי,  יודגש בהקשר זה. על מחלקותיה השונותHSC- להלן מתאר גרפית את מבנה ה2 איור
 להלן) ולא על4.3  (ראה סעיףHSE- מבוצעת על ידי ה,COP- הנוגעת ל,מרבית העבודה הממשית
. גוף מייעץ ומעצב מדיניות ולא גוף מבצע, מטבעה, שהיאHSC-ידי ה

Health & Safety Commission- מבנה ה:2 איור
Chairman
Up to Nine Members

Commission
Secretariat

Chief Inspector of Nuclear
installations
Director of Hazardous
Substances Policy Group

Deputy Director
General*
(Director of Nuclear
Safety)

Chief Alkali Inspector
Director of Research and
Laboratory Service
Chief Inspector of Mines and
Quarries*

Director
General

Director of Safety and General
Policy Group
Director of Corporate Services

* Members of Management Board of Health & Safety Executive
‡
Currently tree appointed after consultation with the CBI, three after
consultation with the TUC and three after consultation with the Local
Authorities’ Associations.

Director of Information and
Advisory Services
Director of Agricultural Safety

HSC/HSE Publications :מקור
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Health & Safety Executive- HSE .4.3
הזרוע המבצעת של ה HSC-מורכבת מהנהלה בת שלושה חברים (סעיף ) 10(5ל)HSWA 1974-
הממונה על ידי ה HSC-באישור השר הממונה לאחר התייעצות עם רשויות מקומיות ונציגי
מחוזות ,והאחראית על תפעול גוף מורכב הכולל למעלה מ 4,000-עובדים לרבות יועצים,
מפקחים ,טכנאים ,מדענים ,רופאים ,מומחים שונים וצוותי עזר.
תפקידה הבסיסי של ה HSE-הוא לייעץ ולעזור ל HSC-במילוי תפקידה על פי חוק .ל HSE-גם
סמכויות חוקיות עצמאיות בעיקר בתחום הפיקוח (סעיף  18ל ,)HSWA 1974-אולם תפקידה
המרכזי הוא בעל אופי נרחב יותר – ליישם ולפקח על ביצוע הוראות ה HSWA 1974-בכל
אותם תחומים שאינם מכוסים ישירות על ידי הרשויות המקומיות .גם לרשויות המקומיות
באנגליה סמכויות פיקוח מקבילות בתחומן המכסות סקטורים כמו מכירה קמעונאית),(Retail
משרדים ,מקומות בילוי ,מזון טרי (מסעדות ,קייטרינג) ,וקיימת ועדת תיאום מיוחדת שתפקידה
למנוע כפילויות והתנגשות בין שני הגופים (הSafety Local Authorities Enforcement-
 )Executives Committee - Liaisonsה HSE-מפעילה גם רשת של משרדי ייעוץ מחוזיים
שתפקידם לייעץ ורשויות המקומיות שבתחום שיפוט המחוז בתחומים עליהם אחראית הרשות
המקומית .המכשירים המרכזיים אותם מפעילה ה HSE-בביצוע תפקידיה הם ,בקליפת אגוז,
כדלקמן:
 .4.3.1פיקוח
ה HSE-מעסיקה רשת עניפה של מפקחי שטח ומומחים מקצועיים .מפקחי השטח
מאורגנים במה שמכונה  Field Operations Directorates – FODהמאורגנים לפי
תחומים

ותפקידם לפקח על יישום הוראות הבטיחות והבריאות בעבודה ברחבי

אנגליה .ה FOD-מגובים על ידי רשת עניפה של מומחים בכל תחום רלוונטי אפשרי
לרבות גיבוי בתחום הרפואי של ה EMAS-שהוזכר לעיל .שני תחומים מיוחדים
ורגישים המכוסים על ידי ה FOD-הם התחום הגרעיני המכוסה על ידי הNuclear -
 Safety Directorates – NSDותחום החומרים המסוכנים המכוסה על ידי ה-
.Hazardous Installation Directorates - HID
 .4.3.2מדע וטכנולוגיה
ה HSE-מפעילה מערכת נרחבת של מחקר ופיתוח ועוזרת במימון חיצוני של פעילות
מגוונת בתחום .במקביל קיימת מחלקת מחקר ופיתוח פנימית ב HSE-שתפקידה
לתמוך בפעילות השוטפת של ה HSE-לרבות גיבוי ועדות חקירה אד-הוק לחקירת
אסונות שונים ופיתוח נוהלים והדרכה בנושאי ניהול סיכונים בעבודה .מחלקה זו
אחראית גם לחיזוי והערכה של תוצאות ואספקטים של בטיחות ובריאות בעבודה
כתוצאה מהתפתחויות ומגמות עתידיות בתחומי מדע ותעשייה שונים .המחלקה כוללת
מספר רב של מדענים וטכנאים בתחומים שונים.
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 .4.3.3ועדות ייעוץ
ה HSE-מפעילה ועדות ייעוץ בתחומים שונים ) .(Advisory Committeesתחום זה
קשור ישירות לעניינינו שכן חלק מוועדות ייעוץ אלו אחראיות על ייזום ,בדיקה והמלצה
של סטנדרטים  (Standards),הוראות מנחות ) (GNונת"ת ) . (COPהוועדות ימליצו,
בדרך כלל ,גם על כיווני מדיניות ועל הדרכים הרצויות לטיפול בבעיות עקרוניות של
בטיחות ובריאות בעבודה הצצות ועולות מדי פעם.
 .4.3.4מדיניות
ה HSE-אחראית על הייעוץ ל HSC-בכל תחומי עיצוב המדיניות והאסטרטגיה של דיני
הבטיחות והבריאות בעבודה ,לרבות בתחום החקיקה .אחריות ה HSE-בתחום זה
אינה נמדדת על הצד התיאורטי אלא בעיקר מן הפן המעשי של מתן גיבוי טכני ,מדעי
ומשפטי מקיף לכל הצעה עתידית לשינוי מדיניות ,לרבות חקיקה ,שתועלה על ידי ה-
 HSCותוצג לאישור השר הממונה או הפרלמנט .מחלקה זו אחראית גם על
הסינכרוניזציה של ההוראות עם ההוראות האירופאיות המקבילות ועם הסטנדרטים
הבינלאומיים המקבילים .בתחום המדיניות לעתיד אחראית מחלקה זו על הכנת
תכניות עבודה עתידיות ומסמכי מטרה שונים.
 .4.3.5ייעוץ
זהו התחום אליו שייכים ה .COP-ה HSE-מייעצת ,פורמלית ובלתי פורמלית ,כמעט
בכל תחום ל HSC-שאינה גוף מבצע ועל כן נטולת כלים לבצע זאת בעצמה .המסמך
המרכזי הנוגע לתחום ה ,COP-מכונה  Consulting Documentהמוצג לעיון הציבור
ומופץ לרשימת תפוצה נרחבת של כל הנוגעים בדבר והעלולים להיות מושפעים וזאת
כהליך מוקדם לאישור  .ACOPהמסמך יכלול את ה COP-המוצעים בצירוף הסברים,
הארות ותגובות ראשוניות והתגובות יובאו בחשבון לכשתגיע שעתה של הטיוטה
הסופית שתובא לאישור הועדה הרלוונטית לפני שתאושר כ ACOP-על ידי ה.HSC-
פרוט נרחב של נוהל זה מובא להלן בפרק  5להלן.
איור  3להלן מתאר את המבנה הנוכחי של ה HSE-על מחלקותיו השונות .במבט כוללני ,ניתן
לומר שה HSE-הוא לב ליבה של השיטה האנגלית – המכשיר החשוב ביותר במבנה דיני
הבטיחות והבריאות בעבודה האנגליים שבלעדיו ַאין ,וככל הנראה גם המתקדם מסוגו בעולם,
לרבות בהשוואה לגופים מקבילים במדינות בהן תחום זה מפותח ביותר גם כן כמו ארצות
הברית ,אוסטרליה וגרמניה.
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Health & Safety Executive- מבנה ה:3 איור
Director General (DG)1
Deputy Director
General Policy (DDG) 1

Deputy Director
General Operation (DDG) 1
Field Operations Directorate
(FOD) 2

Resource and Planning
Directorate (RPD)

Nuclear Safety Directorate
(NSD)
Hazardous Installations
Directorate (HID) 3

Safety Policy
Directorate (SPD)

Solicitor’s Office (SO)
Health & Safety Laboratory
(HSL)
Electrical Equipment

Technology Division (TD)
Operational Policy Division
Operations Unit (OU)
Local Authority Unit (LAU)

Railways Directorate
(RD)

Board member

Health Directorate
(HD)
Strategy and
Analytical Support
Directorate (SASD)

Non-Board member

* Chief Scientist reports directly to the Director
General as Chief Scientist
1
Indicates members of the Executive
2
FOD includes Rail Inspectorate
3
Hazardous Installation Inspectorate includes:
Central Division, Offshore Division, Land
Division and Mines Inspectorate

The Health & Safety System in Great Britain, HSE Books :מקור

Approved Codes of Practice - ACOP .5
 המקור החקיקתי.5.1
 מקנה למספר שרים סמכות להתקין תקנות לביצוע וזהו המקורHSWA 1974- ל15 סעיף
, בהקשר זה, חשוב להזכיר שוב.החוקי הבסיסי לתקנות הבטיחות והבריאות בעבודה באנגליה
 דברי30 - היתה לאחד ולפשט את מערך החקיקתי המסורבל שכלל כHSWA 1974-כי מטרת ה
 הרעיון הבסיסי היה ליצור. תקנות שונות שהיה נהוג באנגליה עד אז500 חקיקה ראשיים ומעל
 מתקנות פרטניות יותר,מערך חקיקתי שיורכב ממספר דברי חקיקה בסיסיים בעלי אופי כוללני
 לפקודה קובע את16  סעיף. שיעמיקו ויבארו את התקנותStandards- וGN ,ACOP-ומ
HSE- בין אם הוכנו על ידו בהמלצת הCOP  הוענקה סמכות לאשרHSC- ל:העיקרון המנחה
ובין אם הוכנו על ידי גוף אחרי (כמו מכון התקנים הבריטי למשל) ואומצו על ידו באורח מלא או
 קובעים את העקרונות המרכזיים ומפאתHSWA 1974- ל16(3)  עד16(1)  סעיפים.חלקי
:חשיבות הנושא נביאם להלן כלשונם
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Approval of Codes of Practice by the Commission
16. (1) For the purpose of providing practical guidance with respect to the requirements of
any provision of sections 2 to 7 or of health and safety regulations or of any of the
existing statutory provisions, the Commission may, subject to the following
subsection and except as regards matters relating exclusively to agricultural
operations
(A) approve and issue such codes of practice (whether prepared by it or not) as in
its opinion are suitable for that purpose;
(B) approve such codes of practice issued or proposed to be issued otherwise than
by the Commission as in its opinion are suitable for that purpose.
(2) The Commission shall not approve a code of practice under subsection (1) above
without the consent of the Secretary of State, and shall, before seeking his consent,
consult
(A) any government department or other body that appears to the Commission to
be appropriate (and, in particular, in the case of a code relating to Electromagnetic radiation, the National Radiological Protection Board); and
(B) such government departments and other bodies, if any, as in relation to any
matter dealt with in the code, the Commission is required to consult under this
section by virtue of directions given to it by the Secretary of State.
(3) Where a code of practice is approved by the Commission under subsection (1) above,
the Commission shall issue a notice in writing
(A) identifying the code in question and stating the date on which its approval by
the Commission is to take effect; and
(B) specifying for which of the provisions mentioned in subsection (1) above the
code is approved.

ACOP- סמכות לעקוב באורח שוטף אחרי יישום הHSC- מעניקים ל16(8)  עד16(4) סעיפים
או להציע שינויי נוסח שונים/ולשנות את מעמדם על ידי הסרת האישור באופן מלא או חלקי ו
. לנקוט במקרים אלו-HSC אגב פירוט הנהלים שעל ה
 בהליכים פליליים ומלשוןACOP- לפקודה ממשיך וקובע את השימוש שניתן לעשות ב17 סעיף
סעיף זה ניתן ללמוד בבירור את העיקרון שעליו נרחיב עוד להלן בפרק הדין הפלילי (ראה סעיף
 על מנת לאכוף חובה שאינה מפורטת בחקיקהACOP- להלן) שלא ניתן לעשות שימוש ב.5.4.3
ראשית או תקנות אך בכוחם להעביר את נטל הראייה מקום בו הוכחה הפרתם או קיומם לפי
.העניין
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 .6הנחיות ( ,)Guidance Notesתקנים ( )Standardsו( COP-שלא אושרו)
במקביל ל ACOP-מוציאים ה HSE-וה HSC-באורח שוטף הנחיות – Guidance Notes -
( )GNהמלוות ומשלימות את התקנות וה .ACOP-ההנחיות מפורסמות כיום ,כדבר שבשגרה,
בפרסומים הרשמיים של ה ,HSC-ביחד עם התקנות וה ACOP-באופן שהפרסום יכלול ראשית
את התקנה הרלוונטית ומיד אחריה ( ACOPבמידה ואושרו) ו( GN-במידה וקיימות) או אחד
מהם במידה והאחר לא אושר או אינו קיים .ה HSE-מחלק כיום את ה GN-לשש קטגוריות
מרכזיות:
1. GS - General Safety
2. CS - Chemical safety
3. EH - Environmental Hygiene
4. HS(G) - Health & Safety Guidance
5. PM - Plants & Machinery
6. MS - Medical Series

על מנת להדגים את הכמות וההיקף של ה ACOP-וה GN-המטופלים על ידי ה HSE-באנגליה,
לא למותר יהיה לציין ,בהקשר זה ,כי בכל זמן נתון מצויים בתהליכי עבודה או הוצאה קרוב ל-
 )!( 2,000מסמכים שונים המכסים כמעט כל נושא אפשרי בתחום .
ל GN-ול( COP-שלא אושרו) יש מעמד דומה לזה של התקנים ) .(Standardsזהו הרובד הפרטני
ביותר של מערך התקינה בתחום הבטיחות והבריאות בעבודה אך ,שלא כדברי החקיקה
הראשית ,התקנות וה ACOP-אין לו מעמד סטטוטורי .חשיבותו המרכזית של רובד זה נעוצה
בעובדה שבניגוד להליך המורכב יותר ,באופן טבעי ,של התקנת תקנות או  , ACOPקיימת לגביו
גמישות ברמה הרבה יותר גבוהה וחשיבותו היא במקור שוטף ובלתי נדלה לחומרי הגלם שמהם
תתהוונה התקנות וה ACOP-מזה וככלי פרשני חשוב ,אף אם נטול מעמד סטטוטורי עצמאי,
להבנת התקנות וה ACOP-כאחד מזה.
יודגש ,עם זאת ,שלמרות העובדה שאין ל GN-מעמד חוקי עצמאי ,בתי המשפט ייטו להעניק
להם חשי בות רבה ,בסולם עולה ,ככל שהגוף שהתקין אותם מוכר ומכובד יותר ,כמו למשל
 GNשהוצאו על ידי ה ,HSC-או סטנדרטים של ה )British Standards Institute( BSI-ו/או
גופים בינלאומיים מוכרים כמו ה .)International Standards Organisation( ISO-נקל להניח
שמעביד שיוכיח כי קיים הנחיות או סטנדרטים מוכרים במקרה ספציפי ,לא יורשע בהפרת
תקנה למעט מקרים חריגים .חשיבות ה Guidance Notes-משמעותית עוד יותר במקרים בהם
לא אושרו  COPבהקשר לתקנה מסויימת ,שכן אז ה GN-יהפכו ,באורח טבעי ,למכשיר המרכזי
לפירוש אותה תקנה .יצויין ,עם זאת ,כי לאחרונה נמתחה ביקורת על השימוש המופרז בGN-
שלמעשה נהפכו לתקן הבלתי הרשמי ,מעין תורה שבעל פה אם תרצו ,של מפקחי השטח מטעם
ה .HSE-הביקורת נסמכת על כך שה ,HSE-בפרסומים הרשמיים ,על אף שהוא מדגיש כי לGN-
אין מעמד רשמי ,מצטט את ההנחיות מייד לאחר התקנות וה( ACOP-באם קיימים) או ישירות
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לאחר התקנות בהעדר  .ACOPבמקרה זה הופכות ה GN-לכלי לפרשנות בלעדי למשתמשים
בתקנות  -מה שיוצר בלבול ברור אצל עובדים ומעבידים כאחד באשר למעמדם ,כאשר החשש
הוא שאלו יעניקו להם משקל מופרז ויוטעו לחשוב שבמידה ויקיימו אותן יצאו ידי חובתם
החוקית ,בעוד אשר בתי המשפט האנגליים הבחינו ברורות בין ה GN-ל .ACOP-כך ,למשל,
בפרשת  9Walkersנקבע מפורשות שהעובדה שנתבע לא פעל בדרך אותה היתוו הGN-
הרלוונטים אינה מלמדת בהכרח על הפרת התקנה הרלוונטית ,בעיקר בהתחשב בעובדה כי דרך
הפעולה האחרת ,הפרקטיקה בה נקט הנתבע בעשרים השנה שקדמו לתאונה ,הוכחה כסבירה
ובטוחה אף היא.
נושא זה ,עירוב תחומים ושמא הבלבול בין מעמד ה GN-וה COP-לבין הACOP -חשוב בעיקר
לתחום הפלילי  -סעיף  17ל HSWA 1974-שכן הינו עלול להביא למצב בו נאשם יסבור בתום
לב כי נקט את האמצעים שעליו לנקוט במקום בו קיים את ה GN-ובכל זאת יורשע בסופו של
דבר בדין.
עוד יצויין ,בהקשר זה ,כי אלו התומכים בהשארת המתכונת הנוכחית על כנה ,נסמכים בעיקר
על הרציו שהנחה את ועדת רובנס ,שכזכור ייחסה חשיבות מרובה לך ש ACOP-יותקנו לאחר
התייעצות מסיבית וקבועה עם רמת השטח  -עובדים ומעבידים כאחד – וה GN-הינן מכשיר
היעיל ביותר להשגת מטרה זו שכן הינן נסמכות ,במקרים רבים ,על יזמות ותגובות מהשטח .
יצויין עוד כי התקנים הבינלאומיים והמדינתיים המורכבים ,לרבות סדרת ה 18000-כפי
שאומצה במדינות שונות ,כמו גם כל נושא ה( Risk Management-ניהול סיכונים) הם בעלי
חשיבות רבה ביותר בתחום זה בעיקר בהתחשב במגמת ההרמוניזציה והסטנדרטיזציה השולטת
בתחום כיום לא רק באירופה אלא גם בעולם כולו .קשה לראות מקרים רבים בהם  GNאנגליות
יעמדו בסתירה ל Directives-אירופאיים למשל אף שבאורח תיאורטי הדבר אפשרי שכן אין
מדובר בדברי חקיקה או תקינה סותרים .הדברים נכונים עד יותר לגבי ישראל  -בהנחה
שמתכונת ה ACOP-בצורה זו או אחרת תאומץ ,לתוך הדין הישראלי ברי כי ההנחיות
והסטנדרטים הבינלאומיים יתפסו את מקומם לצדן ,כאשר למערכת הישראלית יהיה ,באורח
טבעי ,קל יותר לאמץ סטנדרטים קיימים ,ישראליים ובינלאומיים ,בהקשר זה .

Walkers Wabco Automotive UK (1989) LTL 11/5/99 9
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 .7כור ההיתוך – תהליך התקנת ה ACOP-והGuidance Notes-
תהליך התקנת ה ACOP-וה Guidance Notes-זהה ,בחלק מהדרך ,לזה של התקנת התקנות
שכן הוא מהווה ,למעשה חלק ממנו .מסלול חקיקת התקנות בתחום הבטיחות והגיהות באנגליה
ניתן לתיאור ,בקצרה ,כך:
 .1הצעה ראשונית מוגשת על ידי ה HSE/HSC-בשם השר הממונה .יצויין כי פעמים הרבה
יקדמו לשלב ראשון זה ,באורח טבעי ,פעולות הכנה ומחקר ובמספר רב של מקרים הכוח
המניע לייזום הצעה ייסמך על תגובה או הצעת ייעול שהגיעה מהשטח  -מהעובדים ,מפעלים
או ארגוניים מקצועיים.
 .2התייעצות עם ארגונים מקצועיים .כזכור על ה -HSCמוטלת חובת התייעצות מכוח סעיף
) 16(2ל ,HSWA 1974-עם גופים מקצועיים שונים.
 .3מסמך המכונה " "Green Paperמוצג להתייעצות פנימיות ונקודתיות.
 .4מסמך הקרוי " "White Paperמוצג להתייעצות רשמיות עם גופים מקצועיים וארגוני
עובדים כמו ה CBI (Confederation of British Industries) -והTUC (Trades Union -
) Congressהמקבילות האנגליות להתאחדות התעשיינים וההסתדרות הכללית בישראל .
 .5מסמך מייעץ ומפרש ) (Consultative Documentמועבר לעיון לכל הגורמים הנוגעים בדבר.
זהו מסמך רחב היקף המיישם בשלב זה את התגובות שהתקבלו עד הוצאתו ואשר יהווה
את הבסיס המרכזי לתקנה או ל ACOP-הנוגעים בדבר .המסמך יכלול ,בדרך כלל ,את כל
סעיפי התקנות או ה ACOP-הנוגעים בדבר בצירוף הסברים ,פרשניות והערות לכל אחד
מהן.
 .6עם קבלת התגובות הסופיות (או לאחר שלא התקבלו במועד הקצוב) מועברת הטיוטה
הסופית ,לאחר סדרת התייעצויות פנימיות נוספת ,ל HSC-על מנת שתאשר ותעבירה ,אם
יש צורך ,לאישור השר הממונה .
 .7השר הממונה מניח את ההצעה על שולחן הפרלמנט.
 .8ההצעה מאושרת באחת משני דרכים:
א .נגטיבית :לאחר שלא התקבלה תגובה תוך  30יום מה( MP's-חברי הפרלמנט) נחשבת
ההצעה כמאושרת אוטומטית.
ב .פוזיטיבית :אם התקבלה תגובה כאמור יתקיים דיון בתאריך שייקבע וההצעה תאושר
(או תדחה) ברוב רגיל בדיון בפרלמנט .
 .9ההצעה הראשונית הופכת למכשיר חוקי מחייב ). (Statutory Instrument

תיאור השלבים מופיע בצורה סכמטית באיור  4להלן.
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איור  :4ההבדל בין תהליך התקנת  ACOPובין תהליך התקנת תקנות

תהליך התקנת תקנות

תהליך התקנת ACOP

שלב  HSE/HSC :1מגישים הצעה ראשית
לשר הממונה

שלב  HSE/HSC :1מגישים הצעה ראשית
לשר הממונה

שלב  :2התייעצות עם גופים
מקצועיים

שלב  :2התייעצות עם גופים
מקצועיים

שלב Green Paper :3

שלב Green Paper :3

שלב White Paper :4

שלב White Paper :4

שלב Consultative Document :5

שלב Consultative Document :5

שלב  :6טיוטה סופית מועברת לאישור ה-
HSC

שלב  :6טיוטה סופית מועברת לאישור ה-
HSC

שלב  :7השר הממונה מעביר הצעה
לפרלמנט
שלב  :8אישור ההצעה

שלב  :9קבלת תוקף מחייב
Statutory Instrument

כפי שניתן להיווכח ששת השלבים הראשונים של התקנת תקנות זהים ,פחות או יותר ,לACOP-
שלושת השלבים הבאים (שלבים  7עד  )9מיוחדים לתקנות שכן ה ACOP-אינם דורשים את
אישור הפרלמנט .ה ,GN-ה Standards-וה( COP-שלא אושרו) מותקנים באורח שונה בנוהלים
פנימיים של ה HSE-ותהליך הנפקתם גמיש אף יותר ,שכן הם הינם אוסף המקובץ ממספר
מקורות  -ארגונים מקצועיים ,מכוני תקנים ,הצעות ייעול בשלב המפעל או העובד הבודד וכו'
ואינם מחייבים נקיטת תהליך מורכב כל כך .יחד עם זאת ,ה HSE-משקיע זמן ומאמצים
מיוחדים לקבץ ולאחד את ההנחיות השונות הן לשם מניעת כפילויות והן למתן גושפנקא רשמית
למחצה לקובצי הנחיות ספציפיים .
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 .8המעמד המשפטי של ה ACOP-באנגליה
 .8.1הפר חובה חקוקה
סעיף ) 47(2ל HSWA 1974-קובע כדלקמן:

“(2) Breach of a duty imposed by Health & Safety Regulation shall, so far as it causes
"damage, be actionable except in so far as the regulations provided otherwise

המתכונת היא ,איפוא ,שהפרת תקנה (להבדיל מ )ACOP-יכולה להוות בסיס לעילה של הפר
חובה חקוקה אלא אם כן התקנות עצמן שוללות אפשרות זו בדרך שנעשה הדבר ,למשל ,בתקנה
 22לתקנות ה 10Management of Health & Safety at Work-הקובעת כי הפרת תקנות אלו,
לרבות החובה להקמת מערך ניהול והערכת סיכונים במפעל לא יכולה להוות עילה שניתן יהיה
לבסס עליה תביעה אזרחית.
עילת הפרת החובה החקוקה באנגליה דומה לזו הישראלית (אף שלמען הנימוס והדיוק
ההיסטוריים יש ,אולי ,לומר זאת בהיפוך הסדר) :הדרישה היא לקיום כמה נתונים מקדמיים
על מנת שניתן יהיה לבסס תביעה בעילה של הפר חובה חקוקה – ראשית שדבר החקיקה הנוגע
בדבר התכוון להגן על קבוצת האנשים שהתובע נמנה עליהם; שנית שנתקיימה הפרה של דבר
החקיקה; שלישית שנגרם לתובע נזק מהסוג שדבר החקיקה התכוון להגן מפניו או למנוע אותו
ולבסוף שהנזק נגרם כתוצאה מההפרה .לשון אחר :הפרת ה ,ACOP-היא כשלעצמה (בניגוד
לתקנה) אינה יכולה להוות עילה לתביעה בגין הפר חובה שבחוק אך בכח ב ,ACOP-כפי שנראה
להלן ,להוות מכשיר פרשני חשוב לשאלה האם הופרה תקנה מסויימת אם לאו.
 .8.2רשלנות
האלמנטים להוכחת עוולת הרשלנות הדין האנגלי דומים לשלנו (חובה  -הפרה  -נזק) וקיימת
חובה ,דומה לזו שבדין הישראלי להבטיח את בטיחות מקום העבודה ,המיכון ,העובדים
והמשתמשים בשטח מקום עבודה ושיטת העבודה .11בכל הקשור ל ACOP-תחום הרשלנות
קשור לתחום הפר החובה שבחוק שכן בכוחן של ה ACOP-לשמש גם כאן כמכשיר פרשני
וכראיה לכאורה בדרך בה נעשה הדבר לגבי הפר חובה שבחוק בעיקר לגבי קיום החובה
לבטיחות מקום העבודה והציוד .הסיבה היא בעיקר רמתן הפרטנית של ה ACOP-שלא להזכיר
את העובדה שפעמים רבות עוולת הפר החובה שבחוק ,הקלה יותר בדרך כלל להוכחה ,תהווה
את אחת מאבני היסוד בהוכחת עוולת הרשלנות.

 10ראה שם 3
11

Mumkan, Employer's Liability, 13th Ed. 2000
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(Practicable Reasonable) עבירות פליליות8.3
: לפקודה קובע כדלקמן17 סעיף
Use of approved codes of practice in criminal proceedings
17. (1) A failure on the part of any person to observe any provision of an approved code of
practice shall not of itself render him liable to any civil or criminal proceedings; but
where in any criminal proceedings a party is alleged to have committed an offence
by reason of a contravention of any requirement or prohibition imposed by or under
any such provision as is mentioned in section 16(1) being a provision for which
there was an approved code of practice at the time of the alleged contravention, the
following subsection shall have effect with respect to that code in relation to those
proceedings.
(2) Any provision of the code of practice which appears to the court to be relevant to
the requirement or prohibition alleged to have been contravened shall be admissible
in evidence in the proceedings; and if it is proved that there was at any material time
a failure to observe any provision of the code which appears to the court to be
relevant to any matter which it is necessary for the prosecution to prove in order to
establish a contravention of that requirement or prohibition, that matter shall be
taken as proved unless the court is satisfied that the requirement or prohibition was
in respect of that matter complied with otherwise than by way of observance of that
provision of the code.
(3) In any criminal proceedings
(A) a document purporting to be a notice issued by the Commission under section
16 shall be taken to be such a notice unless the contrary is proved; and
(B) a code of practice which appears to the court to be the subject of such a notice
shall be taken to be the subject of that notice unless the contrary is proved.

 מהווה הדבר ראיה לכאורה כי לא קיים חובתוACOP  מקום בו נאשם לא מקיים:לשון אחר
 יודגש. להוכיח שקיים חובתו בדרך אחרת,לקיים התקנה הרלוונטית ונטל ההוכחה יעבור אליו
 כשלעצמם אינם מהווים דבר חקיקה שהפרתו תחייב הנאשם ואינם באיםACOP-כי גם כאן ה
 עוד יודגש כי נאשם.12West Curmberlands  ראה למשל בפרשת- במקום תקנה או דבר חקיקה
 לא יחוייב בדין כמו,ACOP- למרות שלא קיים את ה,שיוכיח כי קיים חובתו בדרך אחרת
 ובכל זאת זוכה כי הוכיח שפעלACOP-בה לא קיים הנאשם את ה

13

Thudhope למשל בפרשת

.בזמן חירום על פי עצת מומחה לדבר
 האחד קשור לשאלה האם תקנות בטיחות וגיהות מטבען:לעניינינו חשובים שני אלמנטים
 קבוצת התקנות המובילה,"Six Pack"- ה.יכולות לשמש כבסיס לעילה של הפר חובה חקוקה
באנגליה ומרבית התקנות האחרות אינן שוללות אפשרות זו להוציא את התקנה הנוגעת לניהול
 בכל שאר המקרים בהם לא שוללת התקנה מפורשות את.סיכונים בעבודה שהוזכרה לעיל
West Cumberland By-Products Ltd. V. DPP (1988) RTR 391.DC 12
Tudhope V. City of Glasgow DC (1986) SCCR 168 13
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 ניתן לבסס תביעה מעין- האפשרות שתהווה בסיס לתביעה נזיקית בעילה של הפר חובה שבחוק
.זו
ACOP- הן ה.האלמנט האחר חשוב ומרכזי הרבה יותר לנושא בו עסקינן והוא אלמנט ההפרה
 הן בהליכים פליליים והן בתביעות, יכולות לשמש מכשיר חשוב ביותר לעניין זהGN-והן ה
 סביר ומעשי- Practicable & Reasonable -  העיקרון המוביל בדין האנגלי הוא.אזרחיות
כשהשאלה היא תמיד האם יהיה זה סביר ומעשי לדרוש מעובד או ממנהל מפעל לקיים נוהלים
:14 Edwards  בפרשתLord Asquith מסויימים כפי שנקבע על ידי
"Reasonably practicable is a narrower term than "physically possible" and implies that a
computation must be made in which the quantum of risk is placed in one scale and the
sacrifies involved in the measures for overtaking the risk (whether in money, time or trouble)
is placed in the other and that, if it be shown that there is a gross disproportion between
them - the risk being insignificant in relation to the sacrifice - the defendants discharge the
onus upon them."

:15 Marshall  בפרשתLord Reid ועוד בעניין זה מפי
"If a precaution is practicable it must be taken unless in the whole circumstances that would
be unreasonable and as men's lives may be at stake it should not lightly be held that to take
a preacicable precaution is unreasonable..."

ניתן לחזוי-Reasonable Foresibility - עקרון נוסף שנעשה בו שימוש בהקשר זה הוא עקרון ה
 הוא יכול להיות מוכח מתוך. מושג זה גמיש כמובן ותלוי בנסיבות כל מקרה לגופו.באורח סביר
כמו למשל מקום בו אוזכרה אפשרות לקיום נסיבות, מערכת הנסיבות הקשורה לעניין מסוים
 או מקום בו אוזכרה,אלו במערכת חוזית או בקבוצת מסמכים הקשורה לנושא הרלוונטי
סיטואציה מסויימת הקשורה לנוהלי ייצור או למקום העבודה ממנה ניתן ללמוד פוזיטיבית כי
 כך-  ניתן גם ללמוד על כך מנסיון העבר.האירוע הנוגע בדבר היה ניתן לחיזוי באורח סביר
 הופכת תאונה דומה נוספת,למשל נקבע כי העובדה שתאונה מסוג מסוים אירעה כבר בעבר
 את הילוך הדברים בהזכירוLord Goff  מתאר17 Mailer  בפרשת16לניתנת לחיזוי באורח סביר
: שאוזכרו כבר לעיל, סביר ומעשי וניתן לחיזוי סביר- את שני העקרונות
"In other words, the complaints has only to prove, that the defendant has failed to ensure
(so far as he can reasonably do so, having regards to the extent of his control) that the
relevant premises are safe and without risks to health in the sense I have described; the
onus then passes to the defendant to prove, if he can, that it was no reasonably practicable
for him to eliminate the relevant risk. It is at this stage that reasonable forseeability becomes
relevant, in the sense that there has to be an assessment of the likelihood of the incidence
of risk."

Edwards V National Cool Board (1949) 1 AER 743 14
Marshall V. Gotham Ltd. (1954) 1 AER 937 15
Row V. Ministry of Health (1954) QB66 16
Mailer V. Austin Rover Group Plc. (1989) 2 All ER 1087 17
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 כי על פי ה דין שלנו קביעה עובדתית במשפט פלילי קבילה גם בתביעה, בהקשר זה,נזכיר עוד
 עם.אזרחית והעילה של הפר חובה שבחוק היא אחת הדוגמאות הבולטות לשימוש בעקרון זה
 הם כשלעצמם אינם דבר חקיקה שעל הפרתו ניתןACOP-זאת חשוב להדגיש שנית ולזכור שה
.  או התקנים השוניםGN-לבסס תביעה של הפר חובה חקוקה ולא כל שכן ה
 הוא מעין משפטי וכוחם הוא בהעברת נטל הראיה במשפטים בפלילייםACOP-מעמדם של ה
ובהיותם ראייה קבילה בתביעות אזרחיות היכולה לשמש כמכשיר פרשנות ראשון במעלה
.וכראיה לכאורה בבוא בית המשפט לפרש את התקנה הנוגעת בדבר
 כמו בדיניACOP עוד יצויין כי קיימים גם מספר דברי חקיקה אחרים באנגליה שמכוחם הוצאו
 הינם קביליםACOP- כי ה, בדרך כלל, ועל פיהם נקבעIndustrial Relations Law בוררות או
.בפני טריבונלים שונים בענייני עבודה

 סיכום.9
ACOP-ייתכן שהדרך הקולעת ביותר לתאר את המצב המשפטי הקיים כיום באנגליה לגבי ה
 היאStandards- וה,Guidance Notes ) (שאינם מאושרים- COP והרובד שמתחתיהם
 והמצורפת כחלק בלתי נפרד של כלHSC- בציטוט ההנחייה המוצאת כיום על ידי ה,בפשטות
:GN- המוצאים על ידה והכוללים את התקנות והACOP-הפרסומים הרשמיים של ה
APPROVED CODE OF PRACTICE AND GUIDANCE
This Code has been approved by the Health and Safety Commission, with the consent of
the Secretary of State. It gives practical advice on how to comply with the law. If you follow
the advice you will be doing enough to comply with the law in respect of those specific
matters on which the Code gives advice. You may use alternative methods to those set out
in the Code in order to comply with the law. However, the Code has special legal status. If
you are prosecuted for breach of health and safety law, and it is proved that you did not
follow the relevant provisions of the Code, you will need to show that you have compelled
with the law in some other way or court will find you at fault. This document also includes
other, more general guidance not having this special status. This guidance is issued by the
Heath and Safety Commission. Following the guidance is not compulsory and you are free
to take other action. But if you do follow the guidance you will normally be doing enough to
comply with the law. Health and safety inspectors seek to secure compliance with the law
and may refer to those guidance as illustrating good practice.

 אך הינם בעלי מעמד מעין שיפוטי, אינם דבר חקיקה אכיף כשלעצמםACOP- ה:ובקליפת אגוז
 להוכיח שקיים את דרישות, אם לא עמד בהם,מיוחד שבכוחו להעביר את נטל הראייה לנתבע
 שלא אושרו בתהליך הקבועCOP- והStandards- והGuidance Notes- ה.החוק בדרך אחרת
 שאומצו עלGN- אך בכוחם (והדברים נכונים לא רק לACOP-בחוק הינם בדרגה אחת מתחת ל
 הגנה מתאימה, במידה רבה, אלא גם לתקנים בינלאומיים מוכרים) להעניק בפועלHSC-ידי ה
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מפני תביעה פלילית או הפר חובה חקוקה למי שקיימם כלשונם ,במיוחד במקום בו לא הוצאו
ACOPלגבי אותה תקנה ובעיקר כשה GN-הוצאו על ידי גוף מוכר כמו ה HSC-או ה.BSI-

 .10מבט לעתיד
ביוני  2000הוציאו ה HSE/HSC-מסמך כוונות אסטרטגי המתייחס למטרות אותן ברצונן
להשיג עד  2010והאמצעים אותם יש לנקוט כדי להשיגן .המסמך ,הקרוי “Revitalising Health
” ,& Safetyכולל ארבע מטרות עיקריות שאמורות להיות מושגות באמצעות תוכנית מיוחדת
הקרויה ”:“Securing Health Together
■ הקטנת המספר הכולל של אבדן ימי עבודה עקב מחלות ותאונות עבודה ב.30%-
■ הקטנת מספר מקרי המוות והפציעות החמורות כתוצאה מתאונות עבודה ב.10%-
■ הקטנת מחלות בעבודה ב.20%-
■ השגת לפחות  50%מכל אחת מהמטרות הנ"ל עד .2004
במקביל הוצאה תוכנית עבודה מפורטת לשנים  2004-2010שעיקריה נקיטת אמצעים מיוחדים
במה שמכונה ” ,“Priority Areasטיפול פרטני ומעמיק בכל נושא החומרים המסוכנים
והעבודות בעלות אלמנט סיכום מיוחד – ” “Major Hazardוהגברת אמצעי האכיפה והפיקוח.
במסגרת הפעילות הנקודתית הוכנה תוכנית חקיקת משנה ו ACOP-עד לשנת  2004והותוו עשר
תוכניות מטרה פרטניות לנושאים שונים כגון אכיפה ,הגברת מוטיבציה ,חינוך והדרכה,
מעורבות עובדים ,הגברת המודעות של עסקים קטנים לנושאי בטיחות וגיהות והגברת
המעורבות של הרשויות המקומיות בנושאים אלו.
לא ניכנס ,במסגרת זו ,לפירוט יתר של האמצעים וקצב ההתקדמות של התכנית אך נציין רק כי
על אף שמדובר במערכת שהינה מן המתקדמות מסוגה בעולם בתחום ,החשיבה ,המאמצים
והאמצעים המוקדשים על ידה להשגת שיפורים נוספים ראויים לציון מיוחד ומלמדים על
החשיבות העליונה הניתנת לנושאי הבטיחות והגיהות בעבודה באנגליה.
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פרק ב'  -ניו זילנד
 .1רקע היסטורי
בניו-זילנד ,כמו גם באנגליה ,כוסה נושא הבטיחות והגיהות בעבודה עד  ,1992על ידי מספר רב של
דברי חקיקה (קרוב ל )!(30-חוקים שונים) ומספר רב הרבה יותר של תקנות שונות כשהניהול
האדמיניסטרטיבי והפיקוח היה נתון בידי חמישה משרדים ממשלתיים שונים .בשנת  1985הוקמה
ה )Advisory Council on Occupational Safety & Health( ACOSH-שתפקידה הראשוני היה
ללמוד את המצב הקיים ולעצב הצעות לשיפורו.
ה ACOSH-אימצה ,עקרונית ,את הקווים המנחים של ועדת רובנס האנגלית משנת  ,1974פירסמה
נייר עבודה מקיף ראשוני ב 1988-ולאחר ארבע שנות דיונים נוספות נחקקה ב( 1992-עם תוקף מ-
)1993
ה.18)Health & Safety in Employment Act (HSENZ 1992-

 .2חקיקה ראשית
ה HSENZ 1992-אימצה כמו ה HSWH 1974-האנגלית את הגישה המודרנית של מעבר מחקיקה
נקודתית המתייחסת למקום העבודה ולסיכונים ספציפיים לגישה של ניהול סיכונים ( Risk
 )Managementבתחום הבטיחות והגיהות .ה HSENZ 1992-מכסה את כל מה שקשור למקום
עבודה – עובדים (לרבות עצמאיים) ,מעבידים ,מנהלים ,קבלנים עצמאיים וספקים כשמטרתה
העיקרית הוגדרה כיצירת מסגרת עבודה ( )Frameworkלמניעת תאונות ומחלות לעובדים כמבואר
בסעיף  5של ה:HSEZN 1992-
This Act’s principal object is to provide for the prevention of harm to employees at work.
 For all purpose of attaining its principal object, this act;Promotes excellence in health & safety management by employees
Prescribes and imposes on employers and others duties in relation to the prevention of
;harm to employees
Provides for the making of regulations and the development and approval of codes of
practice, relating to hazards to employees and in particular (but without limiting the
)ההדגשה שלי ,י.נgenerality of the foregoing) to significant hazards.” (.

בתמצית :ההדגש ,כפי שכבר הוזכר לעיל ,הוא על הקמת מבנה מסגרת שיאפשר למעביד לקיים
מדיניות יעילה של ניהול סיכונים תוך מתן גמישות מרבית כל עוד אין חריגה מהמסגרת המותווית
בפקודה .הכוונה היא להטיל אחריות רבה יותר על כתפי המעביד ,לקיים מקום עבודה בטוח יותר,
תוך שיתוף פעולה הדוק עם העובדים ותוך יצירת מערכת מורכבת של תמריצים חיוביים מזה
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ועונשים משמעותיים מזה לעידוד המעבידים והעובדים כאחד – והכל במטרה להקים ולשמר מערכת
יעילה של בטיחות וגיהות בעבודה.
תחום ה ACOP-מכוסה ב HSENZ 1992-בחלק הראשון של הפרק השלישי (סעיף  )20המצוי
בשכנות לסעיף התקנות (סעיף  )21ועל אף חשיבותם של הACOP -בניו-זילנד אין בכוחם ,כפי שנראה
עוד להלן ,להעביר את נטל הראיה כשם שנעשה הדבר בדין האנגלי.

 .3חקיקת משנה
חקיקת המשנה הניו-זילנדית שואבת את כוחה מסעיף  21של ה HSENZ 1992-המסמיך את ה-
 Governor Generalעל פי המלצת השר האחראי לתחום ,הממונה על ידי ראש הממשלה לצורך זה,
להתקין תקנות בשורה ארוכה של נושאים להבטחת קיום ויישום הוראות ה.HSENZ 1992-
תקנות המשנה נחקקות מכוח הפרק השלישי ל -HSENZ 1992המכונה " "Standardsוהכולל שני
סעיפים :סעיף  20שהוא המקור החוקי ל -ACOPוסעיף  21המהווה את המקור החוקי לתקנות.
קבוצת התקנות המרכזית היא ה( Health & Safety in Employment Regulations 1995 -להלן:
" .)"HSER 1995ה -HSER 1995מחולקת לשבעה פרקים :חובות בסיסיות של המעביד ,חובות
הקשורות לניהול סיכונים מוגדרים ,תעודות השלמה והתאמה  ,חובות הקשורות לתעודות השלמה
והתאמה ,חובות הקשורות לעבודת נוער ,כללי מגורים ותנאים של עובדים חקלאיים ,וחובות של
מתקנים יצרנים וספקים .בנוסף לכך קיימות תקנות רבות שהקבוצה החשובה שבהן הותקנה או
תוקנה ב -1999המכסות תחומים מיוחדים כמו למשל:
Health & Safety in Employment (mining-underground’s) Regulations 1999



& Safety in Employment (petroleum exploration and extraction) Regulations 1999

 Health

& Safety in Employment (pipelines) Regulations 1999

 Health

 .4גופים מעצבי ומיישמי מדיניות
 4.1כללי
בניו-זילנד ,כמו באנגליה ,מוענקת חשיבות מרובה לגופים המעצבים ומיישמים את המדיניות
כפי שהותוותה בדבר החקיקה המוביל הראשי בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.
ה Advisory Council on Safety & Health – ACOSH-הוא הגוף המייעץ המרכזי שהוקם
ב ,-1988במטרה לחקור את מצב דיני הבטיחות והגיהות בניו-זילנד ולהמליץ על הרפורמה
הרצויה .ה ACOSH-מילאה תפקיד רב חשיבות בחקר המצב המשפטי שקדם לHSENZ 1992-
ובהובלת הרפורמה בדיני הבטיחות והגיהות הניו-זילנדיים שהסתיימה בחקיקת הפקודה .עם
זאת ,כיום ,מרבית תפקידי הייעוץ וההכוונה נתונים גם הם בידי הגוף המיישם והמפקח
המוביל ,ה ,OHS-כמבואר בסעיף  4.2להלן.
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OHS- ה.4.2
Occupational Safety & Health Service of the Department of Labour, New Zealand ה
 אך במהלךHSENZ 1992- לפיקוח על יישום ה, בזמנו,( –) הוא הגוף המרכזי שהוקםOHS
השנים הורחבו בפועל תחומי אחריותו וכיום תפקידיו כוללים את כל הקשת המסורתית של
 חינוך וייעוץ, ייזום פעולות שיווק, האנגלית – מניעת תאונות ומחלות עבודהHSE-תפקידי ה
 חדשיםACOP  מחקר ואיסוף חומר להכנת-  פיקוח והחשוב ביותר לעניינו, מחקר,בתחום
ACOP  התייעצות עם גופים הנוגעים בדבר והנפקת,HSENZ 1992 - ל20 בהתאם לסעיף
.) להלן5.3 בתהליך המזכיר את התהליך האנגלי אך קצר ממנו פרוצדורלית (ראה סעיף

Approved Codes of Practice .5
 המקור החקיקתי.5.1
: כדלקמןACOP  מגדירHSENZ 1992 -סעיף ההגדרות ל
“ ”Approved codes of practice” means a statement of preferred work practices or
arrangements for the time being approved under section 20 of this act…”

:) לפקודה קובע1(20 סעיף
[6020] 20 Codes of practice
The secretary may from time to time publish in the Gazette notice that the Secretary has
asked the Minister to approve -

(a)

A statement of preferred work practices or arrangements; or

[(aa) A statement of preferred aims, arrangements, practices, or principles (or
any 2 or more of those matters) for the design of plant, protective clothing,
or protective equipment, of any kind or description; or
(ab) A statement of preferred arrangements, characteristics, components,
configurations, elements, or states (or any2 or more of those matters) for
manufactured plant, manufactured protective clothing, or manufactured
protective equipment, of any kind or description; or
(ac) A statement of preferred characteristics for any manufactured or processed substance
used or capable of being used –
In or in connection with any protective clothing or protective equipment; or
Otherwise for or in connection with protecting people from hazards; or
(b)

The amendment of revocation of an approved code of practice

:) ממשיך וקובע כי9(20 סעיף
(9) A court may, in determining whether or not a person charged with failing to comply
with any provision of this Act has complied with the provision, have regard to any
approved code of practice that –
(a) Was in force at the time of the alleged failure; and
(b) In the form in which it was then in force, related to matters of a kind to which the
provision relates.

:זילנדית-כפי שניתן להיווכח קיימים שני הבדלים עיקריים בין השיטה האנגלית לשיטה הניו
זילנדי בחר להיכנס לרמת פירוט בסעיף ההסמכה- המחוקק הניו:הראשון נעוץ בגישה העקרונית
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העיקרי שאינו קיים באנגליה בדבר מהותם של ה( ACOP-ס"ק ) (a) (aa) – (acלעיל) ובאיזה
מקרים ותחומים יש להתקינם בעוד אשר המחוקק האנגלי קובע רק כי ניתן להתקין ACOP
"מתאימים" להשגת מטרות הפקודה האנגלית .הבדל זה ,יש להניח ,נובע מתרבות הCOP-
האנגלית הקיימת כמעט בכל תחום אפשרי ,לאו דווקא בדיני עבודה ,לעומת החידוש ,היחסי,
בהצגת מוסד זה כחלק מהשיטה המשפטית בניו-זילנד.
ההבדל השני הוא משפטי בעיקרו ובא לידי ביטוי בסעיף ) 20(aהנ"ל ממנו אנו למדים כי מעמדם
המשפטי של ה ACOP-בניו-זילנד נחות לעומת אלו האנגליים ,שכן אין בכוחם להעביר את נטל
הראיה מקום בו הוכחו קיומם או הפרתם והשיקול האם להתחשב בהם כלל ,מסור בלעדית לבית
המשפט .עם זאת ,כפי שנראה עוד בסעיף  5.4להלן ,התייחסות בתי המשפט בניו-זילנד לACOP-
רצינית ביותר וניתן לומר כי הינם ממוקמים ,מעשית ,במחצית הדרך בין רובד התקנות לרובד
ההנחיות והתקנים באופן שחשיבותם קרובה במידה רבה לזו שבאנגליה על אף שמעמדם
המשפטי ,תיאורטית לפחות ,נחות כאמור.
 .5.2הנחיות ( ,)Guidance Notesתקנים ( )Standardsו( COP-שלא אושרו)
השימוש ב GN-פחות בהרבה מזה שבאנגליה אולי מחמת העובדה של ACOP-ממילא ,אין מעמד
משפטי מחייב כמו באנגליה אלא הינם ,כאמור ,במעמד ממליץ בלבד .חשוב מאוד שלא לבלבל,
מינוחית ,בהקשר זה ,בין  Standardsבמשמעות של תקנים ובין  Standardsכמשמעם בסעיף  20ל-
 .HSENZ 1992סעיף  20לפקודה מעניק את הכינוי  Standardsל ACOP-ולתקנות כאשר ל-
 ACOPמעמד ממליץ בלבד להבדיל מהתקנות שלהן מעמד מחייב והפרתן יכולה להוות עילה
לתביעה בגין הפר חובה שבחוק ולתביעה פלילית בגין רשלנות .עם זאת ,חלק חשוב מאותה שכבה
"מייצגת" של מערך הבטיחות הכולל בניו-זילנד המכילה את ה GN-ואת ה ACOP-הם התקנים
המכונים גם הם  .Standardsגם בניו-זילנד כמו באנגליה ,התקנים הם לא רק בעלי חשיבות עצמאית
ברמה הממליצה האמורה אלא מהווים גם חומר גלם חשוב ל ,ACOP-בעיקר במסלול הקיים בניו-
זילנד של  ACOPהיזומים על ידי מפעלי תעשיה – מסלול המקביל לזה של ה OSH-בהתקנת
 .ACOPהגוף המרכזי המטפל בנושא המקביל ל BSI-באנגליה הוא הStandards Council-
באמצעות הזרוע האקזקוטיבית שלו –  Standards New Zealndהיוזמת הוצאת תקנים חדשים
באופן שוטף ,אשר ,בחלקם ,מוצאים גם במשותף עם הגוף האוסטרלי המקביל.
 .5.3כור ההיתוך – תהליך התקנות הACOP-
הסמכות להוצאת  ACOPבניו-זילנד נתונה לשר הממונה (” )“The Ministerבהמלצת המזכיר
(" .)“The Secretaryה Secretary-מוגדר בפרק ההגדות ל HSENZ 1992-כ:

“…Chief

” executive of the departmentכש “Department”-מוגדרת כ:
“…The department of State that, with the authority of the Prime Minister, is for the time
”being responsible for the administration of this Act.

ולבסוף ” “Ministerמוגדר גם הוא שם כשר אשר בהסכמת ראש הממשלה ,כפי שיורה מפעם לפעם,
אחראי על ביצוע הפקודה .השר הממונה הוא כיום שר העבודה והמזכיר הוא ראש ה.OSH-
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ה OSH-הוא גם הגוף האחראי על המחקר והייזום של הוצאת  ACOPחדשים ACOP .יכולים
להיות מוצאים בניו-זילנד בשני מסלולים .האחד הוא המסלול הישיר של ה ,OSH-מקום בו היא
יוזמת ומנפיקה  ACOPבתחום מסוים .המסלול האחר נקרא המסלול התעשייתי ובו הACOP-
יזומים על ידי גוף תעשייתי גדול כשל ,OSH-במקרה זה ,תפקוד ייעוצי לאורך התהליך עד לאישור
על ידי השר הממונה .התהליך ,בשני המסלולים ,הוא בעל הילוך קצר מזה האנגלי ועל אף שלא
קיימת חובת התייעצות עם גופים שונים המקבילה לזו שבדין האנגלי ,בפרקטיקה הנוהגת
מתקיימת התייעצות שוטפת עם הגופים הנוגעים בדבר כמו ארגוני עובדים ומעבידים קודם להוצאת
ה.ACOP-
יודגש ,עם זאת ,כי בניו-זילנד העובדה שלא התקיימה התייעצות כזו אינה עילה לערעור תוקף ה-
( ACOPסעיף ) 20(4לפקודה) .בדוח הרפורמה המקורי של ה ACOSH-ובהצעת החוק המקורית
היו אמורות להיות מוקמות ועדות משותפות של עובדים ומעבידים לניהול הסיכונים על פי הפקודה
וה ACOP-היו אמורים להיות מאושרים על ידי אחת מוועדות אלו קודם לאישורם .אולם ,לאחר
ויכוח ציבורי מקיף ומעמיק ,החליט המחוקק הניו-זילנדי שלא לאמץ גישה זו שבוקרה
כ"סטליניסטית" בשל הכוח הרב שההצעה העניקה לוועדות המשותפות וה HSENZ 1992-נחקקה
תוך השמטת הפרק כולו .עם זאת ,כמצוין לעין ,מתבקשים נציגי העובדים והמעבידים להביע דעתם
על ה ACOP-המוצעים לפני אישורם.
איור  5להלן מתאר בצורה סכמטית את מבנה מערך חקיקת הבטיחות בניו-זילנד.
איור  :5מבנה מערך חקיקת הבטיחות בניו-זילנד
חקיקה ראשית

Health & Safety in Employment
Act 1992
)(HSENZ 1992

חקיקת משנה
קבצי תקנות שונים
(סעיף  20ל)HSENZ 1992-

Approved Codes of Practice
(סעיף  20ל)HSENZ 1992-

סטנדרטים
הנחיות ה-
OSH
זילנדי שם טוב
למערך הבטיחות והגיהות הניו-

פירסומי איגודים
מקצועיים ומסמכים
לביצוע נאות
מהמתקדמים
כאחד

פירסומי מפעלים
תעשייתים ,הוראות
בעולם כיום ביצוע
ובחרנו ב-

 ACOPניו-זילנדי המתייחס למלגזות ( )Forkliftsעל מנת להדגים את המבנה המקובל של
 ACOPבמדינות מתקדמות בתחום (מצ"ב כנספח א' למחקר).
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ACOP- המעמד המשפטי של ה.5.4
“All Practicable Steps” .5.4.1
 ועל כן בחרנו שלא להלאות בחזרה על מהCommonwealth-זילנד היא חלק מה-ניו
שנאמר כבר בפרק הדן באנגליה בכל הקשור לעקרונות בסיסיים כמו הפר חובה שבחוק
 במינוח מיוחד,זילנדי משתמש בפקודה עצמה- עם זאת הדין הניו.או אחריות פלילית
“ הבא לתאר את החובה הבסיסית המוטלת על פי דין עלAll Practicable Steps”
 מונח זה דומיננטי ביותר לאורך.המעביד בבואו להבטיח את בריאות ובטיחות עובדיו
 ועל אף שהפרשנות שניתנה לו על ידי בתי המשפטHSENZ 1992-כל הפרק השני ל
Reasonably “-זילנד קישרה אותו עם העקרונות המקובלים האנגליים ובראשם ה-בניו
 כך.Common Law-" עדיין יש לו ייחוד משלו כעקרון המוטבע בדין ולא בPracticable
: הדן בחובות הכללים של המעביד קובעHSENZ 1992- לפרק השני של ה6 למשל סעיף
(6) Employers to ensure safety of employees --- Every employer shall take all
practicable steps to ensure the safety of employees while at work; and in
particular shall take all practicable steps to:
Provide and maintain for employees a safe working environment; and
Provide and maintain for employees while they are at work facilities for their
safety and health; and
Ensure that plan used by any employees at work is so arranged, designed,
made and maintained that it is safe for the employee to use; and
Ensure that while at work employees are not exposed to hazards arising out of
the arrangement, disposal, manipulation, organisation, processing, storage,
transport, working, or use of things:
(i) In their places of work; or
(ii) Near their place of work and under the employer’s control; and
Develop procedures for dealing with emergencies that may arise while
employees are at work

כך הם פני הדברים גם בכל יתר סעיפי הפרק השני לפקודה – בכולם יש חזרה על אותו
.מינוח
 בכל הקשור לשמירה עלHSENZ 1992- כל החובות המוטלים מכוח ה:לשון אחר
“All Practicable הבטיחות והגיהות על כל מי שהפקודה חלה עליו יקושרו למינוח
. וביצועם בשטח ייבדק לאורו וברוחוSteps"
 או,זילנד שונה מעט-הפרשנות שניתנה למינוח זה על ידי בית המשפט לערעורים בניו
Reasonable and “-בלשון בית המשפט – מאזנת את הפרשנות האנגלית המקובלת ל
:”Practicable
“The standard of protection provided to employees by the Health & Safety in
Employment Act is… a protection against unacceptable employment practices which
have to be assessed in context. That is made clear by the definition of “All
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Practicable Steps”. What is “Reasonably practicable” requires a balance. Severity of
harm, the current state of knowledge about its likelihood, knowledge of the means to
counter the risk, and the cost and availability of those means, all have to be
assessed… Foreseeability of harm and its risk will be important in considering
whether an employer has failed to take all practicable steps to overcome it. These
assessments must take account of the current state of knowledge and not be made
with benefit of hindsight”. (Attorney-General V Gilbert, Court of Appeal, 14 March
2002, CA 1412/00)

 מעמד ממליץ בלבד – הפן התיאורטי מול הפן המעשי:זילנד- ניוACOP .5.4.2
 לא רק שאינו כופהHSENZ 1992- ל20(9) ) סעיף5.1 כפי שכבר צויין לעיל (ראה סעיף
 כשם שהדבר מקובל בדין,ACOP את העברת נטל הראייה מקום בו הוכח כשל ביישום
 אלא אף אינו מחייב את בית המשפט להביאו בחשבון כלל שכן בית המשפט,האנגלי
רשאי
 מהבחינה המעשית, יחד עם זאת.ACOP-") אך לא חייב להתחשב בThe Court May“(
 ניתן משקל רב על ידי בתי,OSH- ובמיוחד לאלו היזומים ומנוסחים על ידי ה,ACOP-ל
זילנד ובדרך כלל מקום בו נאשם או צד לדיון יוכיח כי פעל לפיהם יהווה-המשפט בניו
 ניתן19Cringhton & Son  כך למשל בפרשת.Good Practice-הדבר הוכחה מעשית ל
 (ואשר צורפו כנספח א' למחקר זהForklifts -  הדנות במלגזותACOP-משקל רב ל
 הכריעו את גורלACOP- המנוסחות כהלכה) ולמעשה הACOP כדוגמא מייצגת של
 הנושא שם היה האם עובד קיבל או לא קיבל אימון והדרכה מתאימים בתפעול.הדיון
:ACOP- השופט אטקינס קובע בהתייחסו ל.המלגזה שגרמה לתאונה
“[The] Code goes further that this, requiring not only knowledge, but also an
understanding of various factors. The operator had been trained by fellow
employees prior to the accident and only attended a certificated training course for
forklift operators after the accident, This training had emphasised the above
features of the Code. In evidence, he had stated that the course had enhanced his
awareness of “the theory side of forklift driving”, and had made him realise that
there were things that needed to be “worked on”…

 כי האימון, במשתמע,השופט אטקינס קובע כי לכל הפחות התרשם כי הנאשם הודה
Which may in turn suggest that not all practicable “

שניתן לא היה מספיק ונקודה זו
.”steps were taken

:ועוד ממשיך השופט וקובע
“The question confronting the Court is whether “All Practicable Steps” had been
taken to ‘ensure’ that [the operator] was ‘adequately trained’. While evidence

Health & Safety Inspector V. W Crighton & Son, 01/2002 CRN 8031006280 19
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establishing that [the operator] was not adequately trained may strengthen a view
that all practicable steps to ensure that he was adequately trained were not taken
such evidence is not essential. For the Informant to succeed the evidence must be
capable to enabling a Judge to conclude guilt beyond reasonable doubt in the
absence of further explanation or evidence…”
“Having considered both the Legislation and the Code in my view knowledge in not
sufficient. If it were it would be enough for employers to hand out written material.
Training goes further than the provision of knowledge… Training will require, in my
view tuition in the practical application of the knowledge which is what is implied by
word ‘understand’ [in the Code requirement that operators should ‘understand’ a
number of things]”.

-העולה מן המקובץ הוא שעל אף שבאופן פורמלי לא היה בית המשפט חייב להתחשב ב
 הפרקטיקה הנוהגת, אכן, מקום מכריע בשיקוליו וזוהיACOP- תפס ה, כללACOP
 נרחבCode of Practice זילנד מקום בו מצוי בפניהם-בדרך כלל בבתי המשפט בניו
. המתייחס למערכת העובדתית הניצבת בפניהם, שאושר על פי דין,ומסודר

 סיכום.6
 אין אפשרות לבסס עליהם תביעה בעילה של הפר חובה,זילנד אינם אכיפים- בניוACOP-ה
 אין בעצם הפרתם או קיומם כדי להעביר את נטל הראייה לצד,שבחוק ובניגוד לדין האנגלי
זילנד הרשאים להתחשב- קבילים כראיה בפני בתי המשפט בניוACOP- ה, עם זאת.האחר בדין
 במיוחד אלו שאושרו במסלול הישיר,ACOP- מעמד ה,בהם בבואם להכריע בדין ובפרקטיקה
 הינו בעל חשיבות מעשית גדולה הרבה יותר ולעתים מכרעת מהמעמד הממליץ, OSH-של ה
.גרידא המוקנה להם על פי דין
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פרק ג'  -ארצות הברית
 .1רקע היסטורי
 .1.1חקיקת הבטיחות והגיהות בעבודה עד 1970
עד  1970היתה חקיקת הבטיחות והגיהות בארצות הברית נושא שהממשל הפדרלי השאיר ,למעט
חריגים מוגבלים ,בעיקר לטיפול המדינות שהיו אחראיות ,באופן טבעי ,גם על נושאי היישום
והפיקוח .גישה זו הוכחה כלא יעילה ומספר תאונות העבודה בארצות הברית הגיע בסוף שנות ה-60
לממדים מבהילים של מעל ל 14,000 -מקרי מוות ומעל  2.2מיליון מקרי פציעה לשנה עקב תאונות
עבודה ומספר גבוה הרבה יותר של מקרי מוות כתוצאה ממחלות עבודה.

 .2חקיקה ראשית
 .2.1חקיקה פדרלית
מספרים אלו עוררו את הממשל הפדרלי לפעולה ובשנת  1970נכנסה לתוקף הOccupational -
) Safety & Health Act 1970 – (OSHA 1970שהיא הפקודה המובילה בחקיקת הבטיחות
והגיהות הפדרלית בארצות הברית .ה OSHA 1970-היוותה הצהרת כוונות ברורה ,ברמה
הפדרלית ,בדבר חשיבות הנושא שלוותה בתקצוב מהותי ,בחקיקת משנה וביצירת גופים
אדמיניסטרטיביים מתאימ ים לעיצוב המדיניות וליישום ופיקוח על ביצוע הפקודה כפי שייסקרו
עוד להלן.
הפקודה מכסה את כל מדינות ארצות הברית וחלה על מעל ל 90-מליון עובדים .במקביל פתחה
ה OSHA 1970-את הפתח לחקיקת משנה מהותית ,בעיקר תקנות ו Standards-ברמת המדינות,
שבמקרים מסויימים עדיפה על החקיקה הפדרלית כאשר הממשל מעודד את המדינות השונות,
באמצעים שונים ,להעמיק ולהרחיב הן את חקיקת המשנה והן את יישומה והפיקוח עליה.
 2.2חקיקה ברמת המדינות
20

העיקרון הרגיל של מערכת המשפט האמריקאית היא עליונות החקיקה הפדרלית  .הOSHA -
 1970מעודדת את המדינות ליזום חקיקת בטיחות וגיהות בעבודה משלהן .החוק מאפשר לכל
מדינה להגיש מה שמכונה " "State Planלאימוץ ( Standardsהמקבילה האמריקנית הקרובה
ביותר ל ACOP-האנגליים) (להלן" :סטנדרטים") משלה בתחום .הממשל מכסה  50%מהוצאות
ההכנה של התוכנית ו 50%-מהוצאות התחזוקה השוטפת .במידה ותקנה אושרה ע"י הממשל יגברו
הסטנדרטים על פיה ,גם על אלו הפדרליים ,בניגוד לכלל הרגיל של עליונות החקיקה הפדרלית .עם
זאת המדינות לא חייבות להגיש  State Planורשאיות ,למרות זאת ,ליזום סטנדרטים משהלן אך
במקרה כזה לא יוכלו לאכוף אותם במידה וה OSHA 1970-הפדרלית כוללת סטנדרטים המכסים
נושאים ) (Issuesזהים .במידה וה OSHA 1970-לא מכסה את התחום הרלוונטי תהיה המדינה
Federal Supremacy Doctrine 20
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רשאית לאכוף את הסטנדרטים שיזמה (גם אם לא אושרו כ .)State Plan-יחד עם זאת יודגש כי
דרכי היישום והפיקוח של ה State Plan-מצויים במעקב מתמיד על ידי משרד העבודה האמריקאי
והגופים הפדרליים הפועלים מטעמו ובמידה והמדינה לא עומדת בדרישות מינימום מסויימות
רשאי הממשל הפדרלי להסיר את תווית האישור מה State Plan-או להגבילה.

 .3חקיקת משנה
 .3.1חקיקת משנה ברמה הפדרלית
ברמה הפדרלית חקיקת המשנה נעשית מכוח סעיף  6ל OSHA 1970-וכפי שנראה להלן כוללת
כמה סוגים של סטנדרטים הדומים לתקנות האנגליות מבחינת מעמדם המשפטי .ברמת המדינה
מוצאים סטנדרטים משלימים באותם נושאים שהרמה הפדרלית אינה מכסה ובמספר רב של
מקרים הסטנדרטים מקבילים .אותם נושאים שטופלו במסגרת ה ,State Plan-כפי שבואר לעיל,
יקבלו עדיפות ,מבחינת מעמדם המשפטי ,גם על חבריהם הבכירים בדרך כלל  -הסטנדרטים
הפדרליים.
 .3.2חקיקת משנה ברמת המדינות
סעיף ) 2(b)(11ל OSHA 1970-מעודד את המדינות להשתתף בחקיקת הבטיחות והגיהות באמצעות
ה State Plan-כמבואר לעיל .העיקרון הוא כי הממשל מנסה להשאיר לחקיקת המשנה ברמת
המדינה מרווח גמישות גדול ככל האפשר .למעט דרישה לקיים מספר דרישות בסיסיות על מנת
להבטיח ,לכל הפחות ,מינימום של אחידות ,אין הגבלה על מספר הסטנדרטים שיכולה כל מדינה
להתקין או על סוגם .יצויין כי אין חובה על המדינות להגיש  State Planלמרות שמרביתן עשו כך
מאז חקיקת הפקודה .סעיף ) 18(cל OSHA 1970-מונה שמונה דרישות מינימום שעל מדינה לעמוד
בהן אם ברצונה להגיש  State Planכאשר הרעיון המרכזי הוא שהעקרונות שיבואו לידי ביטוי
ברמת חקיקת המדינה ואמצעי היישום והפיקוח שיינקטו על ידה יהיו יעילות ,על פניהן ,לפחות כמו
המקבילה הפדרלית.
במידה וה State Plan-אושרה ,תקנה ברמת המדינה ,כפי שכבר בואר לעיל ,יכולה לגבור ,על פי
שיקול דעת בית המשפט ,על זו הפדרלית .יודגש בעניין זה ,כי העיקרון חל גם על חקיקת משנה
פלילית ברמת המדינה וברוב מדינות ארצות הברית הדין הוא כי אדם עלול להיות מורשע בדין עקב
הפרת  Standardשל מדינה אף אם הנושא מכוסה על ידי חקיקת משנה פדרלית של פיה ייתכן,
תיאורטית לפחות ,שלא היה מחוייב בדין.

 .4גופים מעצבי ומיישמי מדיניות
 .4.1גופים מעצבי ומאשרי מדיניות
מכוח סעיף  7ל OSHA 1970-הוקם המכון הלאומי לבטיחות וגיהות בעבודה הידוע כNational -
 .Institute for Occupational Safety & Health – NIOSHתפקידיו כוללים ייזום וניהול
מחקרים והנחת המלצות לייזום תקנות וסטנדרטים בפני הגופים המיישמים והמפקחים .בנוסף
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יוזם ה NIOSH-פעילות הדרכה ,לימוד ומתן מידע לעובדים ,מעבידים ואנשי מקצוע בתחום
וממונה על מספר פרסומים רשמיים חשובים כמו למשל רשימת חומרים רעילים ומסוכנים וכו'.
 .4.2גופים מיישמים ומפקחים
כמעט כל סמכויות היישום והפיקוח מכוח הOSHA 1970-

הואצלו עפ"י סעיף  8לחוק,

ל ,Occupational Safety & Health Administration – OSHA-שהוא הגוף הדומיננטי ,ברמה
הפדרלית ,בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה בארה"ב .ה OSHA-הוא חלק ממשרד העבודה
האמריקאי ובנוסף לתפקידים המסורתיים של אכיפה פיקוח מחקר והדרכה ,מסורה לו הסמכות
להתקין סטנדרטים .אלו בעצם תקנות המאחדות בתוכן ,פונקציונלית לפחות ,שני מוסדות
משפטיים המוכרים ב :Commonwealth-תקנות ( )Regulationsמזה וה ACOP-מזה .על אופיים
של הסטנדרטים נעמוד בסעיף  5להלן.
ב ,-1991כעשרים שנה לאחר חקיקת הפקודה נעשתה רפורמה מקיפה בתחום היישום והפיקוח על
הוראות הבטיחות והגיהות שהחידושים המרכזיים בה היו הגברת רמת מעורבות העובדים (אלמנט
שכמעט כל שיטה מתקדמת בתחום אימצה בעשור האחרון) באמצעות ועדות בטיחות וגיהות
משותפות לעובדים ולמעבידים במפעלים שמעל  10עובדים ,מעורבות יתר של העובדים בייזום
 Standardsחדשים ,הגדלת סמכויות מפקחי  OSHAוהרחבה משמעותית של סוגי הקנסות בגין
הפרת  Standardsכמו גם הגדלתם.
בנוסף ל NIOSH-ול OSHA-הוקם ,מכוח סעיף  12ל OSHA 1970-גוף מיוחד לשיטת המשפט
האמריקאית ה .Occupational Safety & Health Review Commission – OSHRC-ה-
 OSHRCהוא גוף שיפוטי המנוהל ע"י שלושה מפקחים – ( Commissionersשני חברים ויו"ר)
הממונים ישירות ע"י נשיא ארה"ב .ליו"ר ה OSHRC-הסמכות למנות Administrative Law
 .Judges – ALJה ALJ-ממוקמים בכל אחד מהמשרדים האזוריים של ה OSHA-ודנים בתביעות
עפ"י ה OSHA 1970-לרבות הפרות של הסטנדרטים .ה ALJ-מנהלים הדיון בפרוצדורה מעניינת
לפיה יש לצד המחייב בדין סמכות לערער בפני המפקחים ( )Commission Reviewעל החלטותיהם
ובמסגרת זו הם עצמם רשאים ,במהלך הזמן הקצוב לשמיעת הערעור ,לשקול שנית ולשנות את
החלטתם הקודמת ,אולם לאחר שההחלטה אושרה ע"י ועדת הערעורים אין ל ALJ-סמכות
לשנותה יותר אך הנאשם או הנתבע רשאים לערער עליה בפני הערכאות השיפוטיות הרגילות.
העונשים ,אגב ,על הפרת הסטנדרטים הינם אזרחיים –  Civil Penaltiesאו פליליים במקרה של
עבירות חמורות – בעיקר הריגה – כפי שנראה עוד להלן.
יצויין עוד כי במקביל לסמכות הפדרלית ,קיימות רשויות פיקוח במדינות השונות ,המקבילות
בסמכותן ל OSHA-ואשר ,באותם מדינות שבן אושרה ה ,State Plan-מבצעות בפועל חלק נכבד
ביותר מעבודות הפיקוח והיישום לרבות הגשת תביעות פליליות.
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Approved Codes of Practice .5
 .5.1המקור החוקי – מה בין  ACOPל?Standards-
בארצות הברית לא קיים מוסד ה ACOP-כפי שהוא מוכר ב .Commonwealth-המקבילה
האמריקאית ל ACOP-הם ה( Standards-סטנדרטים ,כזכור ,להבדיל מתקנים) שהם מעין שילוב
של התקנות וה Standards-הניו-זילנדים למשל או התקנות וה ACOP-האנגליים.
ה Standards-המוצאים מכוח סעיף  6לפקודה כוללים בתוכם סוגים מסויימים המזכירים מאוד,
הן מהבחינה המהותית והן מבחינת תהליך התקנתם ,את ה .ACOP-יחד עם זאת יש לזכור כי ה-
 Standardsהאמריקאים ,מבחינת מעמדם המשפטי ,מקבילים לתקנות הCommonwealth-
(אנגליה ,אוסטרליה וניו-זילנד) והפרתם מהווה עילה לתביעה ,לרבות אלמנט האחריות הפלילית.
 .5.2סוגי הStandards-
הסטנדרטים האמריקאים המוצאים מכוח סעיף  6ל OSHA Act 1970-מחולקים לשלושה סוגים
עפ"י החוק עצמו (סטנדרטים שאימצו סטנדרטים קיימים בעת שחוקק החוק ,סטנדרטים חדשים
ו .)Emergency Standards-מבחינת תוכנם מחולקים הסטנדרטים לארבע קבוצות מרכזיות –
תעשייה כללית ,בנייה ,ימאות וחקלאות ומבחינת אופיים מקובל בספרות המשפטית האמריקאית,
לחלק את הסטנדרטים לשלוש קבוצות שכל אחת מהן כוללת שני סוגים של סטנדרטים :הראשונה
כוללת " "Horizontal Standardsו ,”Vertical Standards"-השניה כוללת " Specification
 "Standardsו "Performance Standards"-והשלישית כוללתStandards" :

"General

ו ."Specific Standards"-בקבוצה הראשונה והעיקרית ההבחנה בין סטנדרטים אופקיים לאנכיים
היא שהראשונים כלליים יותר ומתייחסים למספר רב של תעשיות בעוד שהאחרונים מפורטים יותר
ומתייחסים בדרך כלל לקבוצת עובדים בתעשייה מסויימת או לתהליכי עבודה ומוגדרים .בקבוצה
השניה ההבחנה בין " "Specificationל "Performance"-היא שהראשונים הם למעשה מפרטים
טכניים שיש לקיימם בעוד שהשניים באים להגדיר את הדרגה והמטרה הבטיחותית שברצונם
להשיג בכל האמור לביצוע אך ניסוחם גמיש ומשאיר מרווח באשר לבחירת השיטה שתבטיח את
השגת המטרה הרצויה .בקבוצה השלישית ההבחנה בין כללי לספציפי היא שהראשונים יקבעו
עקרונות כלליים ,בדרך כלל לבטיחות אישית של עובדים ללא הגדרת תעשייה או מקצוע והאחרונים
יתייחסו ספציפית ,בפירוט יתר ,לסיטואציות מסוימות ומוגדרות מראש .במקרה של סתירה יגבר
בדרך כלל הסטנדרט הפרטני יותר – האנכי על האופקי ,הספציפי על הכללי וכו'.
 .5.3תהליך התקנת הStandards-
הסטנדרטים האמריקאיים מחולקים לשלושה סוגים מבחינת תהליך התקנתם .הסוג הראשון
שאינו רלוונטי כיום ,היא אימוץ סטנדרטים קיימים ובמסגרתו אומצו ,בעיקר ,תקנים אמריקאיים
ובינלאומיים שהיו קיימים אז בשינויים מסויימים .הסוג השני ,שגם הוא אינו רלוונטי לעניינו ,הם
סטנדרטים דחופים ,במקרי חירום מסויימים ,על פי סעיף ) 6(cלפקודה .הסוג הנוגע לעניינינו הם
הסטנדרטים החדשים המותקנים מכוח סעיף ) 6(bל-ה OSHA 1970-הקובע כדלקמן:
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“6. Occupational Safety and Health Standards…
(b) The Secretary may by rule promulgate, modify, or revoke any occupational safety or health
standard in the following manner:
(1) Whenever the Secretary, upon the basis of information submitted to him in writing by an
interested person, a representative of any organization of employers or employees, a
nationally recognized standards-producing organization, the Secretary of Health and
Human Services, the National Institute for Occupational Safety and Health, or a State or
political subdivision, or on the basis of information developed by the Secretary or
otherwise available to him, determines that a rule should be promulgated in order to serve
the objectives of this Act, the Secretary may request the recommendations of an advisory
committee appointed under section 7 of this Act. The Secretary shall provide such an
advisory committee with any proposals of his own or of the Secretary of Health and
Human Services, together with all pertinent factual information developed by the Secretary
or the Secretary of Health and Human Services, or otherwise available, including the
results of research, demonstrations, and experiments. An advisory committee shall submit
to the Secretary its recommendations regarding the rule to be promulgated within ninety
days from the date of its appointment or within such longer or shorter period as may be
prescribed by the Secretary, but in no event for a period which is longer than two hundred
and seventy days.
(2) The Secretary shall publish a proposed rule promulgating, modifying, or revoking an
occupational safety or health standard in the Federal Register and shall afford interested
persons a period of thirty days after publication to submit written data or comments. Where
an advisory committee is appointed and the Secretary determines that a rule should be
issued, he shall publish the proposed rule within sixty days after the submission of the
advisory committee's recommendations or the expiration of the period prescribed by the
Secretary for such submission.
(3) On or before the last day of the period provided for the submission of written data or
comments under paragraph (2), any interested person may file with the Secretary written
objections to the proposed rule, stating the grounds therefor and requesting a public
hearing on such objections. Within thirty days after the last day for filing such objections,
the Secretary shall publish in the Federal Register a notice specifying the occupational
safety or health standard to which objections have been filed and a hearing requested, and
specifying a time and place for such hearing.
(4) Within sixty days after the expiration of the period provided for the submission of written
data or comments under paragraph (2), or within sixty days after the completion of any
hearing held under paragraph (3), the Secretary shall issue a rule promulgating, modifying,
or revoking an occupational safety or health standard or make a determination that a rule
should not be issued. Such a rule may contain a provision delaying its effective date for
such period (not in excess of ninety days) as the Secretary determines may be necessary
to insure that affected employers and employees will be informed of the existence of the
standard and of its terms and that employers affected are given an opportunity to
familiarize themselves and their employees with the existence of the requirements of the
standard…”
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כפי שניתן לראות מסעיפים ) 6(b)(1)-(4תהליך התקנת ה Standards-מכיל אלמנטים דומים
לאלו של ה , Commonwealth -לרבות חובת ההתייעצות .לוח הזמנים שנקבע להתקנת
סטנדרטים חדשים הינו ,על הצד התיאורטי ,קצר ביותר אך בפועל תהליך התקנת
סטנדרטים חדשים ארוך הרבה יותר מסיבות שונות שלא נפרטן כאן וזאת בהתבסס על
הפסיקה שקבעה כי לוח הזמנים המפורט בסעיף ) 6(bאינו מנדטורי.21
אחד האלמנטים המעניינים בסעיף קטן ) 6(bהיא הדרישה ,שמקורה בהגדרת המונח
 Standardsבסעיף ) ,3(8שסטנדרטים חדשים יותקנו שעה שיהיה זה

“Reasonably

" necessary or appropriateלהתקינם .על פי הפסיקה בארה"ב השאלה העיקרית שתיבדק
על מנת לקבוע האם זה "סביר ,נחוץ ומתאים" תלויה ביחסי העלות-תועלת שלה:
“Whether the benefits expected from the Standards bear a reasonable relationship to
”the coast imposed by the Standards

עקרון זה שנקבע לראשונה בפרשת  , 22Benzene Standardsאושר בפרשת  23Donovanשם נקבע
שעל אף שבדרך כלל לא תהיה חובה על מתקין התקנות להתחשב באלמנטים כלכליים אלא
אם החוק קובע כך מפורשות (וסעיף ) 6(bלא קובע כל הנחייה ספציפית בעניין זה) ,ניתן
לאשר את העיקרון האמור בהסתמך על הדרישה כי הסטנדרט יהיה ” ,“Feasibleשכן אם
נאמר ” “Feasibleגם " “Economic Feasibilityבמשמע.
 .5.4מעמד משפטי
ה Standards-האמריקאיים הם במעמד הדומה לזה של התקנות האנגליות אף שמבחינת התוכן,
במקרים רבים ,יזכירו יותר ,בכל הקשור לרמת הפירוט שלהם ,את ה .ACOP-שני אלמנטים
מעניינים מאבחנים את ה Standards-האמריקאיים מהתקנות על פי ה :Commonwealth-האחד
היא העובדה שלן ניתן לעגן על בסיסם תביעות אזרחיות בעילה של הפרת חובה שבחוק (בניגוד
למצב באנגליה ,ניו-זילנד ומרבית מחוזות אוסטרליה) ,והאחר הוא מוסד הReview Commission-
שהוזכר כבר בסעיף  4.2לעיל שהינו גוף מיוחד היוצר מעין "אחריות פלילית מוגבלת" ,לפחות
מבחינת הענישה ומנוהל בפרוצדורה המיוחדת לשיטת המשפט האמריקאית.
 .5.4.1אחריות פלילית
על מנת לעגן אחריות פלילית על פי ה OSHA 1970-על המדינה להוכיח כי קיים סטנדרט
תקף ,כי הנאשם לא עמד בהוראות הכלולות בו (הן מחמת מעשה והן מחמת מחדל) ,כי לעובד
הייתה גישה למקום ולאמצעים הקשורים להפרה והמעביד ידע או היה חייב לדעת על כך.
האלמנטים הבסיסיים הנ"ל נקבעו ונדונו ראשונית בפרשת Gillis & Cotting

24

כשהאלמנטים של ”( “Accessמבחינת העובד למקום או האמצעים נשוא ההפרה) וה-

Congress of Hispanic American Citizens V. Usery 554 F.2D 1196 (D.C. Cir. 1977) 21
Industrial Union Department, AFL-CIO V. American Petroleum Institute 448 US 607 100 S. CT 2844, 65 2 Ed. 2nd 1010 (1980) 22
23

)American Textile Manufactures Institute Inc. V. Donovan, 452 U.S. 101 S.Ct. 2478, 69L. ED 2D 185 (1981

3 OSHC 2102, 1975-1976 OSHD 448 (1976) 24
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( Knowledgeמצד המעביד לגבי הסיכון ,הגישה וההפרה לרבות ידיעה רעיונית) הם
המובילים לגבי קביעת האחריות הפלילית.
ההגנה האפשרית של המעביד המובא לדין פלילי מחולקת בעקרון לשתי קבוצות :האחת
" “Substantive Defenceנוגעת לכל הנושאים של יישום הסטנדרט הנוגע בדבר על המקרה
הרלוונטי מבחינה משפטית ,כמו גם ניתוח האירוע ,התנהגות ורמת הציפיות של המעביד
מבחינה עובדתית.
הקבוצה השנייה מכונה " “Procedural Defenceמתייחסת לנקודות הגנה (או תקיפה אם
תרצו) של תהליכי התקנת ה ,Standards-תקפם ו/או חוקיותם של הליכי הפיקוח והבדיקה
הנוגעים לעניין ,וטענות פרוצדורליות הנוגעות להליכים עצמם .יצויין כי עקב מורכבות
השיטה המשפטית האמריקאית ,לרבות חקיקת המדינות ,מזה והגישה הבלתי מתפשרת של
מיצוי מלוא זכויות הנאשם ,אף אם הן פרוצדורליות גרידא מזה ,קבוצה זו פותחת פתח רחב
לטענות שונות ומשונות שבכוחן ,פעמים הרבה ,להטות את הדיון לצד הנאשם.
נקודה נוספות הראוייה להארה בהקשר זה הוא ה .“General Duty Clause"-העיקרון הוא
שעל פי סעיף ) 5(a)(1ל-ה OSHA 1970-נקבע סעיף סל שמחייב מעבידים "לספק" מקום
עבודה נקי מסיכונים כאשר הפסיקה קבעה כי הסעיף יוחל רק באותו מקום בו הנושא הנוגע
בדבר אינו מכוסה על ידי  Standardספציפי.
“The Standards presumably fix the employer superior notice of the alleged violation
25

and should be used instead of the General Duty Clause whenever possible ”.

בהתאם לכך גם נטל ההוכחה המוטל על התביעה במקרה של שימוש בGeneral Duty -
 Clauseגבוה מזה המוטל עליה בדרך כלל ומחייב להוכיח את כל האלמנטים הרגילים של
הפרה ברמת ודאות גבוהה הרבה יותר.26
Review Commission .5.4.2
הוקמה מכוח סעיף  12ל .OSHA 1970-ה Commission-היא גוף של שלושה חברים
הממונים על ידי הנשיא באישור הסנט ,שאחד מהם ממונה גם כיושב ראש ואחראי לניהול
האדמיניסטרטיבי היומיומי של הועדה .חברי הוועדה ,כמוהם כשופטים ,ממונים לתקופה
של שש שנים ורק הנשיא יכול להעבירם מתפקידם וזאת אך בנסיבות חריגות (מעילה באמון
וכד') .לועדה צוות גדול של משפטנים ,צוות אדמיניסטרטיבי וצוותי תמיכה בנושאים שונים.
הדיונים המשפטיים מתנהלים פחות או יותר כמו משפט רגיל ופתוחים לציבור ,כמו גם כל
מסמכי הדיונים אלא אם נאסר פרסומם מפורשות .ליושב ראש סמכות למנות את הנציגים
השיפוטיים של הוועדה ה ,)Administrative Law Judges( ALJ’s-מעין "שופטים נודדים"
המקיימים את הדיונים בדרך כלל במשרדים זמניים סמוך למקום האירוע הנוגע בדבר.
הדיונים מתנהלים בפרוצדורה גמישה שנקבעה במיוחד לדיוני ה ,ALJ-אך בהתאמה לכללי
הפרוצדורה המקובלים (סעיף ) .)12(gהדיונים מתנהלים,כאמור ,בסמיכות מקום מרבית
25

Usery V. Marquette Cement Mpg. Co. 568 F. 2D, 905n. (2D Cir.) 1977
th

National Reality Case 494 F. 2D 460 (8 Cir. 1974) 26
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למקום האירוע ובמידה ויתנהלו ,ללא סיבה סבירה ,רחוק ממקום האירוע ניתן יהיה לתקפם
על בסיס זה לבדו 27כאשר הימנעות מלהופיע יכולה להסתיים בפסק דין בהעדר .הנאשם
רשאי להיעזר בעורך דין אך יכול גם להגן על עצמו או בנציג שאינו משפטן וניתן להטיל
הוצאות על הצד שהפסיד בדיון .ניתן לערער ,בהליך מיוחד לטריבונל זה שאינו מקובל בדרך
כלל ,על החלטות ה ALJ-בערעור המוגש לטריבונל עצמו ,מעין הליך בדיקה עצמית חוזרת
של ההחלטה המקורית ,אך ניתן גם לערער לבתי המשפט לערעורים הרגילים שהדיון נערך
בתחום סמכותם .העונשים המוטלים על ידי ה ALJ-הם קנסות אך במקרים חריפים
(רשלנות פושעת ,הריגה) יועבר התיק (או יוגש מלכתחילה) למערכת המשפטית הפלילית
הרגילה המוסמכת ,כמובן ,להטיל עונשי מאסר בנוסף לקנסות.
 .5.4.3הדין האזרחי
הדין בארצות הברית הוא כי הפרת סטנדרט של ה-ה OSHA 1970-אינה יכולה להוות עילה
לתביעה אזרחית ,ראה למשל  .28Jeter V. St. Regis Paper Co.אולם באותם הליכים
אזרחיים המבוססים על עילות אזרחיות כשבדינים אחרים או על ה ,Commonwealth-כמו
תביעות רשלנות רגילות ,יהיו ה Standards-קבילים כראייה והפרקטיקה המקובלת היא
שהתובעים מציגים את הסטנדרט הנוגע בדבר כראייה בבית המשפט על מנת להוכיח את
החובה שעל הנתבע היה לעמוד בה כאשר בדרך כלל אין די בכך כמובן אך במקרים רבים,
תלוי בגישת המדינות השונות ,ל Standards-יהיה משקל חשוב בהוכחת אלמנט קיום
החובה .נקודה חשובה נוספת היא שדוחות  OSHAלרבות דוחות פיקוח ,קבילים אף הם
ויכולים לספק ,לכן ,אינדיקציה עובדתית בנוגע לאלמנט ההפרה.

 .6הנחיות ותקנים
כמו בכל המערכות המשפטיות הנסקרות במחקר זה גם המערכת האמריקאית זקוקה לחומר גלם
שממנו ייוצרו הסטנדרטים .ניירות עמדה ,הנחיות ו Conduct Codes-מקובלים גם בארה"ב
ויזומים גם ע"י ה OSHA-וגם ע"י ארגונים תעשייתיים ,ארגוני עובדים ומכון התקנים
האמריקאים ,אולם לכולם אין מעמד משפטי מחייב מעבר לזה אלא אם אומצו ע"י החוק והוענק
להם מעמד סטטוטורי.
יש להבחין בין סטנדרטים עפ"י חוק ובין תקנים מקומיים ובינלאומיים .עם התקנת הOSHA -
 1970אומצו מכוח סעיף  6לחוק סטנדרטים קיימים שהוצאו ע"י מכונים מוכרים כמו ה National
 Fire Associationוה .American National Standards- Institute-תהליך זה הסתיים עד .1975מאז מאומצים הסטנדרטים בתהליך הקבוע בסעיף ) 6(Bל OSHA 1970-הקובע כי ניתן לאמץ
" "Standardעפ"י הצעת גורמים שונים כמו ה .National Consensus Standards-קיימת ועדה
מייעצת מיוחדת ,ליד משרד העבודה האמריקאי ,שבודקת את ההצעות לגופן וחלק מעבודת הרקע
וההכנה נעשים ע"י ה OSHA-המטפלת בהמלצות וועדת הייעוץ .ברי ,עם זאת ,כי תקנים ,בין
Bethlehem Steel Corp, 6 OSHC 1912, 1978 22 982 1978 27
SO7 F. 2D 973 (5th Cir. 1975) 28
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אמריקאים ובין בינלאומיים מהווים ,גם על פי השיטה האמריקאית ,אחד מהמקורות היותר
חשובים לאימוץ סטנדרטים חדשים כמשמעם בחוק וזאת לצד המלצות ארגונים מקצועיים ולעתים
גופים ואנשים פרטיים.

 .7סיכום
 ACOPבמתכונתם האירופאית אינם קיימים בארה"ב .יחד עם זאת הסטנדרטים האמריקאים
מזכירים ,במספר אלמנטים ,את ה ACOP-של ה .Commonwealth-הדברים באים לידי ביטוי
בעיקר בסטנדרטים האופקיים והסטנדרטים הספציפיים שמבחינת תוכנם המהותי מזכירים
ACOPאך מעמדם המשפטי עדיף שכן הפרתם מהווה עילה לתביעת הפרה בעלת אופי אזרחי הן
מטעם ה Review Commission-והן בהליך אזרחי רגיל ,כמו גם בסיס להליך פלילי אם ההפרה
הייתה בנסיבות חריפות במיוחד ,שעלו לכדי מדרגה של עבירה חמורה המוכרת בדין  -כמו הריגה
או רשלנות פלילית .
הנחיות ,ניירות עמדה ו Conduct Codes-מקובלים גם בארה"ב ומונפקים גם ע"י ה OSHA-וגם
ע"י ארגונים תעשייתיים ,ארגוני עובדים ומכון התקנים האמריקאים ,אולם לכולם אין מעמד
משפטי מחייב.
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פרק ד'  -אוסטרליה
 .1רקע היסטורי
דוח רובנס וה HSEA 1974-האנגליים עיצבו מחדש גם את חקיקת הבטיחות והגיהות
האוסטרלית .אוסטרליה היא פדרציה המורכבת משש מדינות ושני מחוזות ( & States
 )Territoriesשלכולם פרלמנטים ומערכי חקיקה ראשית ומשנית מפותחים ובמקביל קיימת
מערכת החקיקה הפדרלית המרכזית ה.Commonwealth-

היחסים ההדדיים ,מבחינה

משפטית ,בין ה Commonwealth-ל State & Territories-מעניינים ומורכבים אך לעניינינו ,די
אם נציין ,כי המבנה החקיקתי הפדרלי האוסטרלי מורכב כך שהכוח מחולק בין ה-
 Commonwealthלמדינות ולטריטוריות כאשר לאלו הושארו סמכויות נרחבות להמשיך
ולחוקק חוקים כשם שעשו לפני הקמת ה.Commonwealth-
סעיף  109לחוקת ה Commonwealth-קובע את העיקרון הבסיסי שבמקרה של התנגשות בין
חוק פדרלי וחוק מדינה יגבר החוק הפדרלי:
“When a law of state is inconsistent with a law of the commonwealth, the later shall prevail
”and the former shall, to the extent of the inconsistency, be invalid.

יחד עם זאת המצב לגבי התנגשות הדינים באוסטרליה שונה מפדרציות אחרות כמו ארה"ב
וגרמניה ,שבהן נדון עוד בהמשך ,ומשאיר למדינות ולטריטוריות כוח גדול הרבה יותר.
סעיף  107לחוקת ה Commonwealth-קובע ברורות את העיקרון שהכוח נתון בידי המדינות
והטריטוריות קודם ליצירתה…:
“Shall, unless it is by this constitution exclusively vested in the parliament of the
commonwealth or withdrawn from the parliament of the state, continue as at the
”establishment of the commonwealth

העיקרון בחוקת ה Commonwealth-הוא ,שכל עוד לא נקבע מפורשות כי בתחום מסוים יהיה ל-
 Commonwealthמעמד ייחודי או עודף למדינות ולטריטוריות (כמו בסעיפים  52ו 90-לחוקה)
רשאיות אל ו לחוקק חקיקה עצמאית משלהן .ברי כי לא ניתן להימנע מהתנגשויות ואלו ,בדרך
כלל ,מפורשות לאורה של דוקטרינת שימור הכוח בידי המדינה ” “Reserve State Powerשלפיה
(בשוני מסוים למצב הטיפוסי בפדרציות אחרות כמו ארה"ב או גרמניה) תפורש חקיקת
ה Commonwealth-באופן צר שישאיר בתוקף ,ככל שניתן ומתחייב מהגיונם של דברים ,את
הכוח הנתון למדינות ולטריטוריות לחוקק חוקים כפי שהיה שמור בידן קודם ליצירת
ה.Commonwealth-
תחום הבטיחות והגיהות בעבודה אינו שייך לתחומים שהוגדרו כייחודיים לCommonwealth-
ועל כן למדינות יש כוח מלא לחוקק חקיקה ראשית ומשנית שתוביל את התחום בכל מדינה או
טריטוריה .ואכן ,כל המדינות והטריטוריות ,כפי שנראה מייד להלן ,יצרו מערך רחב ומרשים של
חקיקת בטיחות וגיהות בעבודה ואימצו לצורך זה ,כעיקרון ,את הקווים המנחים של דוח רובנס
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ובמקרים רבים הוסיפו ומינו ועדות דומות משלהן .כך למשל מונתה בוויקטוריה ב 1978-הוועדה
לבחינה מחדש של דיני הבטיחות והגיהות בעבודה ,ב New South Wales-מונתה בשנת 1982
וועדת  Williamsוכך גם ה Laing Report -מ 1992-ב.Western Australia-
היסטורית חקיקת ה( Commonwealth-מ 1985-ו )1991-שאימצה לתוך החקיקה הפדרלית את
העקרונות המובילים של דיני הבטיחות והגיהות בעבודה כפי שפותחו באנגליה ,מאוחרת לזו של
המדינות והטריטוריות שהחלה ב 1972-ב ,South Australia-המשיכה ב Tasmania-ב1977-
וב Victoria-ב( 1981-ובשאר המדינות במהלך שנות ה ,(80-כאשר ב 1995-נערכה רוויזיה נוספת
והוצגו דברי חקיקה ראשית מובילים חדשים ב Queensland-וב.Tasmania-

 .2חקיקה ראשית
 .2.1הרמה הפדרלית
שלושת דברי החקיקה המרכזיים ,ברמה הפדרלית ,הם:
National Occupational Health & Safety commission Act 1995



Safety Rehabilitation and Compensation Act 1988



ובעיקר ה-
)Occupational Health & Safety (Commonwealth Employment) Act 1991 (OHSAUS 91



החקיקה הראשית מכסה את כל סוגי העובדים והמעבידים במערכת ה Commonwealth-וקובעת
עקרונות כללים שגם המדינות חייבות בשמירתם .לעניינינו וכפי שנראה עוד להלן ,מסורה ל-
) National Health & Safety Commission (NOHSCמכוח החוק הסמכות ליזום סטנדרטים,
תקנות ו ACOP-ולהביאם לאישור השר הממונה .בנוסף לדברי החקיקה המובילים קיימים,
ברמה הפדרלית ,גם דברי חקיקה נוספים ,משניים מבחינת חשיבותם הכוללת ,אך חשובים ביותר
לנושאים ספציפיים המכוסים על ידם .בין אלו ניתן למנות בעיקר את ה-
Environment Protection (Nuclear Codes) Act 1978, Industrial Chemicals (Notification and
Assessment) Act 1989, Occupational Health & Safety (Maritime Industry) Act 1993

וחוקים אחרים הנוגעים לתעשיית המכרות ,הנפט וכו'.
כפי שכבר צויין לעיל ,החקיקה הפדרלית בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה באוסטרליה נוצרה
לאחר שלכל המדינות היו כבר דברי חקיקה ומנגנוני פיקוח משלהם ,ופורשה ,כמבואר בסעיף 1
לעיל ,באופן צר ,כך שהמדינות יוכלו להמשיך ולהפעיל באופן סביר את המערכים שהיו קיימים
קודם לכניסת ה Commonwealth-לתמונה .יחד עם זאת הממשל הפדרלי מקפיד שחקיקת
המדינות לא תחרוג מעקרונות מסויימים בעיקר כדי לא לסטות מעקרונות בינלאומיים מקובלים,
המכוסים בדרך כלל על ידי אמנות בינלאומיות שאוסטרליה הינה צד להן .הדרך לעשות זאת היא
בעיקר באמצעות סעיף  51לחוקת ה Commonwealth-הקובע את הכלל ה“External Affairs -
” Powerשעל פיו רשאי הממשל הפדרלי לאשר דברי חקיקה בנושאים ספציפיים שעל המדינות
"להתיישר"

לפיהן.

בדרך

זו

אושרו

והוחלו

על

המדינות

חוקים

פדרליים

כמו

ה ,Sex Discrimination Act 1984-והHuman Rights and Equal Opportunity Act 1986 -
ומספר חוקים נוספים.
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 .3חקיקה מחוזית/מדינתית
 .3.1ההיזון החוזר בין חקיקת הממשל והמדינה
כפי שצויין כבר לעיל ,לכל אחת משמונה המדינות והטריטוריות מערכת חקיקה עניפה משל
עצמה בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה ,לרבות מערכות פיקוח עצמאיות .הדין האוסטרלי
מעניק משקל רב יותר לחקיקה ברמת המדינה מזה הנהוג בארה"ב ובגרמניה .החקיקה ברמת
המדינה רחבה הרבה יותר מזו של הרמה הפדרלית אך מעמדה אינו מעמד משלים גרידא אלא
עצמאי – במקרים רבים תגבר החקיקה ברמת המדינה על זו הפדרלית והמקרה הספציפי יידון
על פיה אף אם הנושא מכוסה עקרונית על ידי החקיקה הפדרלית .קיימות ,כמובן ,התנגשויות
אך בעיקרון כל מערכות החקיקה באוסטרליה מבוססות על עקרונות ועדת רובנס והדין האנגלי
ועל כן הסתירות אינן רבות ובדרך כלל אינן משמעותיות .זאת ועוד ,ב 1991-מונתה וועדה
מיוחדת שמטרתה היתה לקבוע וקווים מנחים ליצירת אחידות בחקיקת הבטיחות והגיהות
בעבודה בין החקיקה הפדרלית לבין חקיקת המדינות ובינן לבין עצמן .הדוח שהוצא בעקבות
זאת (” )“The Grabosky Reportהדגיש ,בין היתר ,את החשיבות שביצירת הסטנדרטים
אחידים ,לרבות  ,ACOPבין כל המדינות לבין עצמן ובינן ובין הממשל הפדרלי .ב 1991-הושג,
בעקבות זאת ,הסכם המיושם בהצלחה מאז בין השרים הממונים ברמת הממשל והמדינות
ליישום כללים אחידים ויצירת סטנדרטים זהים לטיפול בחומרים מסוכנים ,שהורחב בהמשך
גם לתחומים אחרים .על הכללים המיושמים במקרים של התנגשויות ,שבסופו של דבר הינן
בלתי נמנעות ,עמדנו כבר בפרקים הקודמים ולא נחזור על שכבר נאמר.
 .3.2דברי החקיקה המובילים
היחס שבין חקיקת הטריטוריות לבין החקיקה המרכזית באוסטרליה שונה מזה שבארה"ב
וגרמניה .הדין האוסטרלי מעניק ,כאמור ,משקל הרבה יותר חשוב לחקיקת הטריטוריות אשר,
במקרים רבים תבוא במקום החקיקה המרכזית (ובוודאי במקרה של חסר) .אולם גם מקום בו
קיימת חקיקה מקבילה או סותרת ,תגבר חקיקת המדינה במקרים רבים .חקיקת המדינות
באוסטרליה צועדת במסלול שנכבש ע"י החקיקה האנגלית בעקבות ועדת רובנס וכוללת שמונה
דברי חקיקה מרכזיים:
)Occupational Health & Safety Act 1983 (New South Wales
)Occupational Health & Safety Act 1984 (Western Australia
)Occupational Health & Safety Act 1985 (Victoria
)Occupational Health & Safety Act 1989 (Australian Capital Territory
)Occupational Health, Safety & Welfare Act 1986 (South Australia
)Work Health Act 1986 (Northern Territory
)Workplace Health & Safety Act 1995 (Queensland
)Workplace Health & Safety Act 1995 (Tasmania










יצויין כי ,עקרונית ,מבחינת המטרות המרכזיות שהחקיקה הראשית הפדרלית וזו ברמת המדינה
מבקשות להשיג ,לרבות האמצעים להשגתם ,דומות כל המערכות במידה רבה זו לזו כאשר בכולן
המטרה היא להבטיח את בריאות ובטיחות העובד במקום העבודה ,לשמרו ,ככל הניתן ,מפני
סיכונים במקום העבודה ,להבטיח פיקוח ובעיקר הדרכה וייעוץ על ידי גופים מיוחדים שהוקמו לשם
כך ולהגביר את רמת מעורבות העובדים בנושאי בטיחות וגיהות .כל דברי החקיקה מתייחסים
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ל"מקום העבודה" באופן כללי ולא לתעשיות ,מקומות או תהליכי עבודה ספציפיים .במקביל
קיימים נושאים מסוימים ,בעיקר תהליכי עבודה מסוכנים מטבעם כמו מכרות ,שאינם מכוסים על
ידי החקיקה הרגילה אלא על ידי חוקים ספציפיים המיוחדים לתחום שעם הצגתם מקבלים עדיפות
על אלו הכלליים .כל דברי החקיקה חלים בדרך כלל ,למעט מספר חריגים על כל סוגי העובדים
(לרבות עצמאיים) ,מעבידים וכל הבאים עמם במגע לרבות ספקים ונותני שירותים.

 .4חקיקת משנה
ה -National Occupational Health & Safety Commission – NOHSCשהוקמה מכוח החוק
בעל השם הזהה מ 1985-אחראית על פיתוח סטנדרטים לאומיים ,שבתוספת חומרים אחרים
שיפרטו בהמשך ,הופכים בסופו של דבר לתקנות או ל .ACOP-התהליך דומה ,פחות או יותר ,בכל
אחד משמונה המדינות ,כאשר הגוף האדמיניסטרטיבי המיישם (ראה סעיף  5להלן) מביא בדרך
כלל ,לאישור השר ,בתהליך המזכיר מאוד את התהליך האנגלי ,תקנות ו COP-ההופכים עקב כך ל-
 .ACOPבחלק מהמדינות ה ACOP-נקראים גם " "Advisory Standardsוהינם במעמד מייעץ
בלבד .על מעמדם המשפטי של התקנות וה ACOP-נעמוד בהרחבה בהמשך בסעיף  6להלן.

 .5גופים מעצבי ומיישמי מדיניות
 .5.1כללי
באוסטרליה קיימים ,ברמה הפדרלית וברמת המדינה מספר רב של גופים העוסקים בעיצוב ,יישום
ופיקוח חוקי הבטיחות והגיהות הכוללים .Boards, Councils, Commissions and Committees
על אף שהמטרה הסופית של כל הגופים זהה – יישום חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה בדרך הטובה
ביותר – קיימים הבדלים בין סוגי הגופים השונים ובאופן כללי הינם מחולקים – כשם שהדבר
מקובל באנגליה  -לגופים מייעצים ומפקחים .הגוף המרכזי העוסק המלאכות אלו הוא ,כאמור ,ה-
( NOHSCראה סעיף  5.2להלן) .לעניינינו חשובה ביותר הפילוסופיה שעמדה מאחורי מהלך
המחשבה של  NOHSCבבואו להמליץ אל אופיים ומעמדם של הגופים המיישמים והמפקחים.
העקרונות הבסיסיים שה NOHSC-אימצה ,בעניין זה ,באוסטרליה ,הם אלו שהומלצו על ידי ועדת
רובנס בנושא זה ועקרונות אלו חשובים ביותר ,בסופו של חשבון ,לכל יישום אפשרי של  ACOPגם
בישראל .ה NOHSC-ציטטה בנושא זה ארבעה עקרונות מרכזיים שהובאו בעמוד  35-36בדוח
רובנס (ראה שם) ומפאת חשיבותם נביאם בזאת כלשונם:
“111. First, it should be separate and self-contained organisation, clearly recognisable as the
authoritative body responsible for safety and health at work.
112. Secondly, it should have autonomy in its day to day operations.
113. Thirdly, it should have organised in such a way as to provide full scope for the effective
application of the principles of responsible and accountable management… [rather than
…being]… divided between a number of separate government departments
114. Fourthly, the ‘user interests’ in this field – that is to say the organisations of employers
and workpeople, the professional bodies, the local authorities and so on – must be fully
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involved and able to play an effective part in the management of the institution. A
principal theme of this report is the need for greater acceptance of shared responsibility
of decision-making at all levels. Responsibility lies with those who have a voice in
decisions. It is essential, therefore, that the principles of shared responsibility and
shared commitment should be reflected in the management structure of the new
”institution.

במילים אחרות יצירת גופי יישום בעלי מעמד עצמאי ,אגב עיצוב מחדש על הגופים שעסקו במלאכה
קודם לכן ,הינה חיונית לכל רוויזיה רצינית בתחום ,הבטיחות והגיהות בעבודה כשה ACOP-יהוו,
אז ,חלק חשוב ממנה.
 .5.2הרמה הפדרלית NOHSC -
ה NOHSC-הוקמה מכוח סעיף  6ל.Health & Safety Commission Act 1985 (HSCAUS 85)-
ה NOHSC-כוללת  18חברים .יושב הראש והמנכ"ל ממונים על ידי המושל הכללי ( Governor
 ,) Generalחבר אחד ממונה על ידי כל אחת מהמדינות ,שלושה חברים נוספים על ידי מועצת ארגוני
העובדים ,שלושה על ידי מועצת ארגוני המעבידים ,אחד על ידי השר לIndustrial Relations-
והאחרון על ידי שר הבריאות .ה NOHSC-מתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה ומקבלת החלטות
ברוב של  12חברים לפחות .ה NOHSC-יצרה שני גופים אקזקוטיביים .האחד ממונה על מחקר
ועיצוב מדיניות ( )The National Institute of Occupational Health & Safetyוהאחר על הפיקוח
והביצוע ( .)The National Occupational Health & Safety Officeה NOHSC-אחראית בעיקרון
על כל מגוון הפעילויות הנתון בידי ה HSE-וה HSC-האנגליות כפי שפורטו בפרק אנגליה דלעיל .ל-
 NOHSCגם סמכות ייחודית על פי ה Commonwealth-לאשר ולהתקין  ACOPמבלי להיזקק
לאישור השר הממונה( .ראה סעיף  6להלן).
 .5.3רמת המדינות
לכל אחת משמונה המדינות יש גופים מייעצים ומפקחים משל עצמה .כך למשל בNew South -
 Walesוב Victoria-הוקנו ב 1991-וב 1996-בהתאמה ,כל הסמכויות בתחום הבטיחות והגיהות
בעבודה לרשות מיוחדת הקרויה  WorkCover Authorityוהאחראית ,בין השאר ,על פיתוח ,ACOP
פיקוח על ביצוע בפקודה (בכל אחת משתי המדינות) פעולות הכוונה ,חינוך ,ייעוץ ותמיכה למפעלים,
ניהול פעילות מחקר בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה ,ניהול תביעות ותשלומי פיצויים ופעולות
שיקום לעובדים שנפגעו מתאונות או מחלות בעבודה ובקצרה – כמעט כל הסמכויות הכרוכות בעיצוב,
יישום ופיקוח על נושאי הבטיחות והגיהות בעבודה תחת גג אחד עם חלוקה למחלקות שונות לפי
העניין.
גישה דומה ואף מרחיקת לכת יותר ננקטה ב South Australia-שם חוקק חוק מיוחד לצורך זה ,ה-
) WorkCover Corporation Act 1994 (SAומדינות אחרות ממשיכות לנהל את הנושא בצורה
מסורתית יותר באמצעות וועדות נפרדות בדרך כלל (אך לעיתים גוף אחד בעל שתי מחלקות)
אחראיות על הייעוץ ועיצוב המדינות מזה ועל הפיקוח מזה כמו למשל הWorkplace Safety Boards -
 of Tasmaniaאו ה Work Health Authority-של ה.North Territory-
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Approved Codes of Practice .6
 המקור החקיקתי.6.1
3.2  וכל דברי החקיקה המובילים של המדינות השונות (ראה פירוט בסעיףOHSAUS 91-ה
Standards  מה שמכונה באוסטרליה, במסגרת הדין,לעיל) מעניקים סמכות למחוקק להנפיק
: קובע כדלקמןOHSAUS 91- ל70  כך למשל סעיף.Codes of Practice-המחולקים לתקנות ול

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
(COMMONWEALTH EMPLOYMENT) ACT 1991
70 Codes of practice
(1) For the purpose of providing practical guidance to employers, the Minister may
approve codes of practice prepared by the Commission or by any other body, and
may amend or revoke any code of practice so approved.
(2) Without limiting the generality of the matters that may be included in codes of practice
prepared by the Commission, the Commission must:
(a) in respect of each NOHSC standard or code that has been declared under
subsection 38(1) of the National Occupational Health and Safety Commission Act
1985 before this section commences—as soon as practicable after this section
commences; and
(b) in respect of each NOHSC standard or code that is declared under that subsection
after this section commences—as soon as practicable after that standard or code
is declared;
incorporate in a code of practice prepared by the Commission for Ministerial approval
under this section so much of that standard or code as is capable of relating to
Commonwealth employment and has not been applied, adopted or incorporated, with
or without modification, in regulations made for the purposes of section 23.
(3) A code of practice incorporating a document (other than a NOHSC standard or code)
that is prepared by a body may incorporate that document as in force at the time the
code of practice is approved or as amended by the body from time to time.
(4) Where the Minister approves or amends a code of practice (including such a code as
previously amended by the Minister), the code as so approved or amended may be
expressed by the Minister:
(a) to apply generally; or
(b) to apply only to occupational health and safety matters in an area that is, or among
employees who are, specified by the Minister in the instrument of approval.
(5) Where the Minister approves, amends or revokes a code of practice, the Minister
must:
(a) cause to be published in the Gazette a notice of the approval, amendment or
revocation of the code of practice, as the case may be; and
(b) cause to be laid before each House of the Parliament, within 15 sitting days of that
House after the day on which the notice is published in the Gazette , a document
setting out the code of practice as approved, including any document incorporated
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in the code of practice under subsection (3), or the amendment or revocation of the
code of practice, as the case may be.
(6) A document setting out a code of practice or an amendment or revocation of a code of
practice is a disallowable instrument for the purposes of section 46A of the Acts
Interpretation Act 1901.
(7) The Commission must, at all times, ensure that there is available for inspection at the
offices of the Commission an up to date copy of each document that is incorporated in
a code of practice under subsection (3).
(8) A person is not liable to any civil or criminal proceedings by reason only that the
person has failed to observe a provision of a code of practice approved by the
Minister.
(9) In this section, NOHSC standard or code means a national standard or a code of
practice declared under subsection 38(1) of the National Occupational Health and
Safety Commission Act 1985 .

 בכל המדינות, כאמור, קיימיםCOP-סעיפים דומים המקנים כוח למדינות להנפיק תקנות ו
 ככל דברי החקיקה, לתקנות. לעיל3.2 והטריטוריות כחלק מהחקיקה המובילה כמפורט בסעיף
 תוקף מחייב באופן שהפרתן עלולה להביא להרשעה בדין פלילי ולהפר חובה שבחוק בדיני,האמורים
 לא רק שהפרתם לא תהווה עילה לתביעה פלילית. לעומת זאת מעמד שונה בעיקרוןCOP- ל.הנזיקין
 אלא אף מעמדם המשפטי שונה במדינות השונות ונע בין מעמד מעין שיפוטי,או לתביעה אזרחית
 שם מכוניםQueensland-זילנד (ב-הדומה ואף חזק מזה האנגלי ועד למעמד מייעץ הדומה לזה של ניו
.)“ ומוקנה להם כוח של מכשיר ייעוצי גרידאAdvisory Standards” ACOP-ה
COP- כור ההיתוך – תהליך התקנת ה.6.2
 בתהליך מהיר מכוח סעיףCOP  להתקיןHSCAUS 85- ל38  סמכות על פי סעיףNOHSC-ל
: הקובע כדלקמן38
PART IV – NATIONAL STANDARDS AND CODES OF PRACTICE
38(1)
(2)

(3)

(4)

National standards and codes of practice
The Commission may, by writing, declare national standards and codes of practice
relating to occupational health and safety matters.
Except as otherwise provided by a law other than this Act or by an award or
instrument made under such law, a national standard or code of practice is an
instrument of an advisory character.
When the Commission declares a national standard or code of practice, the
Commission must publish, in accordance with the regulations the title and objective
of the standard or code and information as to how interested persons may obtain a
copy of the terms of the standards or code.
Before declaring a national standard or code of practice, the Commission shall, by
notice publish in accordance with the regulations –
(a) set out the title and objective of the proposed standard or code and information
as to how interested persons may obtain a copy of the terms of the proposed
standards or code; and
(b) invite interested persons to make representations in connection with the
proposed standard or code of practice by such date as is specified in the notice;
and
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(c) specify an address or addresses to which representations in connection with the
proposed standard or code of practice may be forwarded.
A person may, not later than the date specified in the notice, make representations
to the Commission in connection with the proposed standard or code of practice, and
the Commission shall give due consideration to any representation so made and, if
the Commission thinks fit, alter the proposed standard or code of practice.
The Commission shall, as soon as practicable after declaring a national standard or
code of practice, give a copy of the national standard or code of practice to the
Minister.

)(5

)(6

כפי שניתן להבחין  ,עד לחקיקת ה OHSAUS 91-היתה הסמכות להנפקת  ACOPנתונה בלעדית
בידי ה NOHSC-אך מאותו שלב סמכות האישור עברה לידי השר הממונה בהתאם לסעיף (70 )1
לחוק .המצב דומה במדינות וטריטוריות אחרות שלכל אחת מהן ,כאמור לעיל ,גופים מפקחים
ומיישמים שמכוח דברי החקיקה הרלוונטים יהיו אחראים על תחום התקנת ה ACOP-המיוחדים
לכל מדינה או טריטוריה באישור השר הממונה בממשלה המחוזית הרלוונטית.
 .6.3המעמד המשפטי של הACOP-
ה ACOP-באוסטרליה ,כמו בשאר מדינות ה Commonwealth-הינם מכשיר סטטוטורי הקיים
ומאושר מכוח החוק .יחד עם זאת הן בדרגה נחותה מתקנות או סעיפי חוק כלליים וכמו באנגליה ,אין
עצם הפרתם יכולה להוות בסיס עצמאי להרשעה בפלילים ,או בתביעה אזרחית בעילת רשלנות או
בגין הפר חובה שבחוק .עם זאת ,בחלק מהמדינות ,כפי שנראה מייד להלן ,הפרתם מהווה ראייה
לכאורה ניתנת לסתירה שהתקנה או הסעיף הרלוונטי אכן הופרו ,אך באחרות מעמדן נמוך מזה.
כפי שנאמר לעיל ,הפרת  ACOPאינה עבירה פלילית כשלעצמה .בחקיקת הCommonwealth-
המרכזית ובארבע מדינות –  South Australia, The Northern Territory, Tasmaniaו,Victoria-
הפרת ( ACOPלהבדיל מ( COP-שלא אושרו) GN ,ו Standards-למיניהם) מהווה ראייה לכאורה
שהתקנה או החובה הכללית הרלוונטיים הופרו אלא אם כן יוכיח הנאשם אחרת ( Rebuttal
 .)Presumptionלשון אחר :בהעדר ראיה סותרת הפרת  ACOPיכולה להביא להרשעה בדין .בNew -
 ,South Wales, Western Australiaו Australia Capital Territory-הגישה שונה ומעמד הACOP-
נמוך מעט יותר :המעביד יכול להוכיח ,במידה והוכח ראשונית כי הפר , ACOPכי קיים את החובה
בדרך אחרת על אף שלא עקב אחר הוראות ה ACOP-או אף להוכיח שלא היה זה Reasonably
 Practicableלקיים את ה.ACOP-
עוד נציין כי ב Queensland-קיים הסדר מיוחד הקרוי “ "Advisory Standardsשהחליפו את
ה ACOP-הקודמים מאז  1995ולמעשה הורידו אותם בדרגה מבחינת מעמדם המשפטי בקובעם
מפורשות כי העקרונות המפורטים בהם ,כל עוד לא הפכו לתקנות ,הם בעלי מעמד מנחה בלבד
ומעבידים רשאים לאמץ דרכים אחרות  ,מתאימות יותר לצורכיהם לקיים חבותם עפ"י חוק.
הפרת תקנה ,בניגוד ל  ,ACOP-יכולה להוות בסיס לתביעה בעילה של הפר חובה שבחוק
וברשלנות כאחד .באשר לרשלנות – בהפרת חובה כללית של החוק יילקחו בחשבון העקרונות
הרגילים המנחים את הדין האנגלי –  Reasonably Practicableו. Practicable-מונחים אלו
מוגדרים ,בעיקרון ,בצורה דומה במרבית דברי החקיקה המובילים של המדינות והטריטוריות
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על אף שקיימים הבדלים כמובן ,בין גישת מדינה אחת לחברתה שלא כאן המקום לעמוד עליהם.
הפרת תקנה יכולה אף היא ,מעבר לאלמנט הפלילי ,להוות עילה לתביעה אזרחית כנגד מעביד
ולעתים עול ההוכחה יהיה קל יותר מעוולת הרשלנות – למשל מקום בו החובה המוטלת עפ"י
תקנה ספציפית וברורה וכן גם ההפרה .מצאנו לנכון שלא להרחיב בתחום ספציפי זה בפרק הדן
באוסטרליה שכן ,כאמור ,הפרשנות המשפטית שניתנה באוסטרליה למינוחים אלו הולכת באופן
עקרוני אחר הפרשנות שניתנה להם בדין האנגלי בשינויים לא משמעותיים ועל כן בחרנו לחזור
ולהפנות בנושא זה לפרק א' למחקר הדן בדין האנגלי ולא לחזור של שכבר נאמר.
 .6.4הנחיות ( ,)Guidance Notesתקנים ( )Standardsו( COP-שלא אושרו)
ה GN-אינם בעלי מעמד חשוב כבאנגליה ובדרך כלל ישמשו כחומר גלם בסיסי להתקנת תקנים
(ראה להלן) .עם זאת ,זהו המקור המרכזי באוסטרליה ,או לפחות אחד החשובים שבהם ,לחומר
בסיס המשמש להתקנת תקנות ו .ACOP-ה Standards-מוצאים באוסטרליה ע"י ה-
 .Standards Associations of Australia – SAAה SAA-אחראי יותר לתקנים הטכניים
ולהנפקת  COPהקשורים אליהם .המבנה באוסטרליה בתחום זה מיוחד מאד :בדרך כלל
עוסקים בנושא מתנדבים (קרוב ל ))!( 10,000-המפתחים סטנדרטים ב )!( 1,800-תחומים שונים.
תהליך התקנתם פתוח מאוד ומזמין את כל מי שמעניין וקשור לחוות דעתו .ה SAA-פועל
בשיתוף פעולה הדוק עם הגוף הניו-זילנד המקביל להוצאת תקנים משותפים וכיום ,קרוב ל-
 2,000תקנים מצוטטים בדברי החקיקה ,בכל הרמות ,של ה Commonwealth-והמדינות.
המגמה כיום באוסטרליה היא ליצור שיתוף פעולה הדוק בין ה NOHSC-ל SAA-במטרה ליצור
רציפות ומבנה יעיל יותר של בסיס הפירמידה – החל מחומרי הגלם ( ,GNהצעות עובדים
ומפעלים וכו') דרך התקנים המקצועיים וה COP-המצורפים להם וכלה ב ACOP-והתקנות
הסטטוטוריים.

 .7סיכום
באורח עקרוני גישת ה Commonwealth-באוסטרליה דומה לדין האנגלי אולם ,בשל אופייה
המיוחד של אוסטרליה כפדרציה ובשל העובדה שחקיקת הבטיחות והגיהות בעבודה היתה
מפותחת ורחבה בכל המדינות והטריטוריות עוד לפני שמטריית ה Commonwealth-נפרשה
עליהם בתחום זה ,נוצר מצב מיוחד בו מעמדן המשפטי של ה ACOP-באוסטרליה משתרע
כמעט על פני כל הקשת האפשרית – למן מעמד מעין שיפוטי החזק מעט יותר אף מזה האנגלי
ועד למעמד מייעץ גרידא ,בחלוקה על פי חוקת ה Commonwealth-מזה והמדינות
והטריטוריות השונות מזה ,כפי שפרטנו בסעיף  6לעיל.
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פרק ה'  -גרמניה
 .1רקע היסטורי
 .1.1חקיקת הבטיחות והגיהות כחלק מהחקיקה הסוציאלית
שורשיה של חקיקת הבטיחות והגיהות בגרמניה נעוצים בסוף המאה ה 19-שעה שגרמניה של
ביסמרק היתה הראשונה באירופה להציג תוכנית ביטחון סוציאלי כוללת לעובדים .בשנות
העשרים של המאה שעברה ,לאחר מלחמת העולם הראשונה ,נעשו על ידי הרפובליקה הווימרית
ניסיונות חלוציים להעביר חקיקת בטיחות וגיהות כוללת אך התהליך נעצר בסמוך לפני עליית
הנאצים לשלטון .לאחר מלחמת העולם השנייה וההפרדה בין גרמניה המזרחית למערבית,
נחקקו בגרמניה המערבית מספר חוקים בסיסיים בתחום דיני העבודה .בתחילת שנות הששים
הואצה חקיקת הבטיחות והגיהות עקב מספר שיא של תאונות עבודה ונעשה שוב ניסיון ליצור
מערך חקיקה מקיף ואחיד שיחליף את המבנה החקיקתי המסובך הקיים בגרמניה עד היום,
בדרך שנעשה הדבר בדין האנגלי .אולם ,מסיבות שלא כאן המקום לפרטן ,נזנח גם ניסיון זה,
ב 1974-ומערך החקיקה הראשית והמשנית הגרמני נותר מבוזר
לאחר שנות דיונים רבות,
ומחולק בין רמת המדינה לרמה הפדרלית כמבואר להלן .עוד יצוין כי האיחוד בין גרמניה
המערבית למזרחית לא שינה הרבה בתחום המשפטי בו עסקינן שכן הדין המערב-גרמני הוטמע
כמעט ללא שינוי בדין של גרמניה המזרחית לשעבר.

 .2חקיקה ראשית
 .2.1כללי
גרמניה היא פדרציה המורכבת מ 16-מדינות שונות –  .Länderקיימים גופים מחוקקים
מקבילי ם ברמת המדינה מזה וברמה הפדרלית מזה ,כאשר העיקרון הבסיסי הוא שחוק פדרלי
גובר על חוק מדינה במקרה של סתירה ביניהם – ”.“Bundestrecht Bricht Ländersrecht
נקודה מעניינת היא שעיקרון זה נכון  ,במקרים רבים ,גם לגבי חקיקת משנה באופן שתקנה
פדרלית תגבר בדרך כלל על חוק מדינה סותר.
 .2.2מבנה החקיקה הראשית
חקיקת הבטיחות והגיהות בגרמניה כיום מיוחדת ומורכבת מאד .לדין הגרמני שני מקורות
מקבילים של חקיקה ראשית המפוקחים על ידי שתי מערכות פיקוח שונות ומגובים על ידי מערך
סבוך של חקיקה משנית הן ברמה הפדרלית ובעיקר ברמת המדינות –  .Länderהמערך הראשון
פועל תחת מטרית איגוד חברות הביטוח בגרמניה ודבר החקיקה המרכזי מכוחו הוא פועל הוא
ה .)Reichsversicherungsordnung( Reich Insurance Code-ארגון חברות הביטוח בגרמניה
גובה פרמיה שנתית מכל מעביד לכיסוי נזקי תאונות ומחלות עבודה והעובדים מחויבים על פי
החוק הנ"ל להפנות את תביעותיהם ,למעט חריגים כמו פגיעה מכוונת ,כלפי גוף מרכזי הפועל
מכוח החוק ולא כלפי המעביד.
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המערך האחר הוא מערך החקיקה הראשית הפדרלית והחקיקה הראשית ברמת המדינה .כיום
מכוסה התחום ע"י מספר דברי חקיקה היוצרים יחדיו את תת-הענף של דיני העבודה הגרמניים
הידוע כ ,Arbeitsschutzrecht – “Work protection laws“-הכוללים הן את תחום הבטיחות
והגיהות ותחומים נוספים כמו אבטחת תנאי מינימום ,שעות עבודה ,חופשות וכו'.
 .2.3דברי החקיקה המובילים
החוקים החשובים הנוגעים לעניינו הם:
.I .Works safety law – Arbeitssicherheitsgesesetz 1973
גרם לשינוי בטיחותי מבני חשוב ברמת המפעל ,כיסה היסטורית מפעלים מעל  500עובדים והיום
מעל  30עובדים .יוצר תשתית להקמת ועדות ואחראי בטיחות בעבודה.
)II ..Business Trade Order – Gewerbeordnung (GEWO
מחייב מפעלים בסעיף  120לחוק לנקוט צעדים לשמירת הבטיחות במקום העבודה.
III ..BGB – German Civil Code
מחייב גופים ואנשים פרטיים ,בסעיף  )I(618להעניק הגנה דומה ,מבחינת הבטיחות ,לנותני
שירותים שונים כשם שהדבר נעשה בסעיף  120ל GEWO-לגבי מפעלים.
IV ..Reich Insurance Code – Reichsversicherungsordnung
פועל תחת מטריית ארגון חברות הביטוח בגרמניה הגובה מכל מעביד פרמיה שנתית לכיסוי נזקי
תאונות ומחלות עבודה .העובדים מחויבים לתבוע ,בחריגים מסוימים ,כמו פגיעה ממעשה מכוון
של המעביד ,גוף מרכזי הפועל על פי חוק זה ולא את המעביד .על פי חוק זה מוצאות גם תקנות
מפורטות המזכירות באופיין את ה ACOP-באנגליה ומכוחו מופעל גם גוף מפקח בעל סמכויות
תביעה.
יודגש עוד בהקשר זה ,כי ,כפי שנראה עוד להלן  ,בשתי המערכות המקבילות ,הן זו של הממשל
והן זו של ארגון חברות הביטוח מוצאות באופן קבוע ,בנוסף לתקנות שעליהן נעמוד מייד להלן,
מספר רב של הנחיות והוראות אדמיניסטרטיביות ( )Administrative Instructionsהדומות
באופיין מאוד ל COP-האנגליים.

 .3חקיקת משנה
 .3.1רמת ארגון חברות הביטוח
ברמת ארגון חברות הביטוח הגרמני מוסמך ה ,Berufsgenossenschaft-שהוא הגוף הגרמני
המיישם והמבצע העיקרי על פי ה Reich Insurance Code-ואשר אליו מופנות תביעות
העובדים במידת הצורך ,כמבואר לעיל ,להנפיק תקנות הנוגעות לבטיחות וגיהות בעבודה ,תוך
התייחסות ספציפית למניעת תאונות עבודה ומתן עדיפות ,בשנים האחרונות ,לניהול סיכונים.
התקנות קרויות  Unfallverhütungsvorschriftenומפרטות את האמצעים שעל המעבידים
לנקוט לצורך שמירת הבטיחות והגיהות בעבודה כמו גם את ההתנהגות המצופה מהעובדים על
מנת לתרום ,מצידם ,את הנחוץ לשמירת הבטיחות והגיהות במפעלים .יצוין עוד כי בדומה
לשיטה בניו-זילנד ,גם המעביד הגרמני מטופל בשיטת המקל והגזר .הפרת התקנות תביא
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לענישה חמורה מזה אך מילויין יביא לתמריץ חיובי מזה וזאת באמצעות הפחתת הפרמיה
שיהיה על המעביד לשלם לארגון חברות הביטוח ,שכן העדר תביעות קודמות הוא אחד
האלמנטים העקריים בשיטת חישוב הפרמיה.
 .3.2הרמה הפדרלית
ברמה הפדרלית וברמת ה Länder-מוצאות מספר רב של תקנות ולצידן "הנחיות
אדמיניסטרטיביות" על מנת להעניק תוכן ממשי ומעשי לחקיקה הראשית המנוסחת ,בדרך כלל,
באופן כוללני למדי .התקנות הבולטות הן ה – Arbeitsstättenverordnung-התקנות להסדר
הפעולות במקומות העבודה המתייחסות לקיום ההסדרים הרצויים ,מבחינת בטיחות וגיהות,
במקום העבודה; ה - Geeahfstoffverordnung-תקנות הנוגעות לטיפול בחומרים מסוכנים; ה-
 – Diensvertragתקנות הנוגעות לבטיחות וגיהות תוך כדי ביצוע חוזים למתן שירותים מכוח
ה( BGB-סעיף  ;)618תקנות מכוח סעיף  120ל GEWO-המסמיכות את הרשויות הפדרליות
וברמת המדינה להוציא תקנות המפרטות פעילויות ספציפיות שיש לנקוט בהן לשמירת
הבטיחות והגיהות במפעלים; ומספר רב של תקנות בתחומים ספציפיים שונים.

 .4גופים מעצבי ומיישמי מדיניות
 .4.1גופים מאשרי ומעצבי מדיניות
המבנה המיוחד של חקיקת הבטיחות והגיהות בעבודה בגרמניה גורם למצב בו קיימים מספר
גופים המשפיעים על עיצוב המדינות ולא רק גוף מרכזי אחד .ארגון חברות הביטוח ,אשר הוציא
עד היום כ )!( 2,700-תקנות שונות הנוגעות לבטיחות בעבודה ומניעת תאונות עבודה הוא ללא
ספק אחד מהמובילים שבהם .משרדי העבודה בגרמניה ,הן הפדרלי והן ברמת ה, Länder -
אחראיים ברמת הממשל לבדיקת חקיקת הבטיחות הקיימת ולהצעות לחקיקה חדשה או שינוי
החקיקה הקיימת .במקביל קיימת גם השפעה רבה לארגוני העובדים (בגרמניה קיימים 17
ארגוני עובדים שונים) – בעיקר לארגון הגג שלהם ,פדרציה ארגוני העובדים בגרמניה –
 Deutscher Gewerkschaftsbund – DGBכמו גם לארגון עובדי הצווארון הלבן הDeutscher -
.Angestelltengewerkschaft – DAG
 .4.2גופים מיישמים ומפקחים
גם כאן קיימת חלוקה בין מישור איגוד חברות הביטוח לבין המישור הפדרלי והמדינתי .מערכת
אחת מופעלת ברמת ה Länder-על ידי משרד העבודה הגרמני והשנייה מופעלת על ידי ה-
 Berufsgenossenschaftהנ"ל מטעם ארגון חברות הביטוח.
למפקחים משתי המערכות המקבילות סמכויות דומות למדי אך בפועל המפקחים הפדרליים
ואלו של ה Länder-נחשבים יותר כ"משטרת עבודה" ,מתרכזים יותר בפיקוח השוטף על תפקוד
המפעלים ובכוחם אף להוציא צווי סגירה בעלי תוקף מיידי למפעלים אשר אינם עונים על
הסטנדרטים הבטיחותיים .מפקחי ארגון חברות הביטוח ,לעומת זאת ,נחשבים כמומחים
טכניים ברמה גבוהה יותר ומתפקדים יותר כיועצי בטיחות וגיהות ,יועצים למקרים מיוחדים
ויועצים כלליים ופחות כמפקחי שטח .שתי המערכות מדגישות כמובן את הייעוץ ,ההכוונה
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והשיתוף עם המפעלים והעובדים יותר מאשר את נושא הפיקוח ו"השיטור" ,בדומה לגישה
המקובלת בשאר המדינות המפותחות כיום והשימוש באמצעי אכיפה הוא ,בדרך כלל ,המוצא
האחרון לאחר שכל הדרכים האחרות מוצו ללא הועיל .תרשים  6להלן מייצג בצורה סכמטית
את מערך החקיקה הראשית והמשנית ,לרבות הוראות אדמיניסטרטיביות על פי דיני הבטיחות
והגיהות הגרמניים.
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איור  :6מבנה חקיקת הבטיחות והגיהות בגרמניה – תרשים כללי

רמת הממשל

איגוד חברות
הביטוח

רמת הממשל המרכזי
תקינה פדרלית

רמת המדינה
Länder

חקיקה ראשית
חקיקה ראשית
תקנות
חקיקת משנה
חקיקת משנה

הוראות
אדמיניסטרטיביות

הוראות
אדמיניסטרטיביות

גוף מיישם ומפקח
(רמת פיקוח טכנית גבוהה יותר)

הוראות
אדמיניסטרטיביות

גופים מיישמים ומפקחים
(רמת פיקוח שטח)

 .4.3מוסדות מייצגים אופיינים לשיטה הגרמנית
בגרמניה חשיבות רבה למספר גופים מייצגים שמעורבותם בתחום הבטיחות והגיהות ,בדרך
כלל ,משמעותית הרבה יותר מזו של הגופים המקבילים במדינות ה .Commonwealth-הבולטים
שבהם הינם:
 .4.3.1ארגונים מקצועיים
הוקמו לאחר מלחמת העולם השניה וממלאים תפקיד מכריע ,כיום ,בתחום יחסי
העבודה בגרמניה לרבות נושאי בטיחות וגיהות .קיימים  17ארגונים שונים (כולל ארגון
הגג נוסף של כולם) והבולטים שבהם הוזכרו כבר בסעיף  .4.1לעיל .הארגונים
המקצועיים אינם ישות משפטית עצמאית אך נתונה להן ,על פי דין ,הזכות לתבוע
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ולהיתבע וזכויות נוספות כמו להחזיק במקרקעין .פעילותם הייצוגית ,לרבות בשאלות
בטיחות וגיהות אינטנסיבית מאוד ,לרבות הוצאת נוהלי התנהגות הדומים מאוד לGN-
האנגליים .במקביל מאוגדים גם המעבידים במספר רב של איגודים מקצועיים (כ)700-
בחלוקה לפי תחומי עיסוק וארגון הגג שלהם – מועצת ארגוני המעבידים –
 ,Bundesvereinigung Der Deutschen Arbeitgeberbände BDAהינו בעל עוצמה
והשפעה רבים.
 .4.3.2מועצות מנהלים מפקחות – ”Aufsichtsraat – “Supervisory Boards
גוף מיוחד למשפט הגרמני .ממונה ,על פי דין בחברות בעלות יותר מ 500-עובדים או
בחברות ציבוריות במקביל למועצות המנהלים האקזקוטיבית הרגילה .סמכות ה-
 Supervisory Boardאינה לנהל את עסקיה היומיומיים של החברה אלא לפקח יותר
על נושאים עקרוניים ולהתוות את הקווים המנחים לפעילות החברה לרבות אחריות
עקרונית לנושאי בטיחות וגיהות.
 .4.3.3מועצות עובדים – ”Beriebsraat – “Work Councils
קיימות בחברות גדולות ברמת המפעל כך שייתכנו מספר מועצות בחברה גדולה אחת.
כמו כן קיימות מספר מועצות גג של מספר מועצות דומות מחברות שונות .מועצות
העובדים קיימות בכל מפעל המעסיק למעלה מ 5-עובדים בגירים ואינן כוללות את
הדרג הניהולי .לדרג הניהולי זכות להקים ,במפעל שבו יש  10עובדים בדרג ניהולי זוטר
ומעלה ,מועצה מייצגת משלו .מועצות העובדים הינם מקור חשוב מאוד ליוזמות
ולהיזונים חוזרים מהשטח לצורך יצירת תקנות חדשות ומעקב אחר הקיימות וכן,
ואולי בעיקר ,אחד המקורות הבולטים להנחיות האדמיניסטרטיביות שהינן למעשה ה-
 COPהגרמניים.
 .4.3.4ועדות בטיחות וגיהות – Arbeitsschutzausschuss
ועדות הממונות במפעלים שלהם קציני בטיחות (שאותם חייבים למנות בכל מפעל מעל
ל 20-עובדים) וצוות רפואי .הוועדות מתכנסות לפחות כל שלושה חודשים ופעולות
ברמת הדרג הניהולי העליון ( )Headquarterשל המפעל .לוועדות אין סמכות לקבל
החלטות אופרטיביות אך הן מהוות מכשיר חשוב לדיון ועיבוד הצעות בתחום הבטיחות
והגיהות המועברות הן למטה – לכיוון הדרג האקזקוטיבי של המפעל והן למעלה –
לכיוון הגופים המיישמים והמפקחים כפי שפורטו לעיל.

Approved Codes of Practice .5
 .5.1כללי
בגרמניה ,כפי שבואר כבר לעיל ,אין בנמצא מוסד רשמי המכונה  .Codes of Practiceיחד עם
זאת לא ייתכן ,כמובן ,באופן מעשי לתפעל את מערך הבטיחות והגיהות במפעלים באמצעות
חקיקה ראשית וחקיקת משנה מובילה שכן אלו אינן מפורטות דיין .המקור האלטרנטיבי
בהעדר  COPהינו לכן ,תקנות מזה ומה שמכונה בגרמניה – "הנחיות אדמיניסטרטיביות"
ותקנים מזה.
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 .5.2הנחיות אדמיניסטרטיביות
ההנחיות האדמיניסטרטיביות מוצאות הן ברמה הפדרלית וברמת ה Länder-והן על ידי ארגון
חברות הביטוח .הן כוללות ,בדרך כלל ,הוראות תפעול והתנהגות למקרים ספציפיים מתוך
מגמה להאיר ,לפרש ולפרט ,במידת הצורך ,את החקיקה הראשית וחקיקת המשנה באופן
המזכיר מאוד את ה ACOP-האנגליים .ההנחיות האדמיניסטרטיביות בדרך כלל יקבעו גם
מטרות ספציפיות שעל המעביד להשיג אם על ידי קיום הדרך המוצעת על ידי ההנחיות או
בצורה אחרת שתביא לתוצאה דומה.
 .5.3המעמד המשפטי של תחליפי ה ACOP -הגרמניים
מסמכים הדומים או המזכירים את ה ACOP-האנגליים יופיעו בגרמניה או בצורת תקנות ממש
– באותם מקרים בהם אופי התקנות יהיה פרטני או בצורת הנחיות אדמיניסטרטיביות כמבואר
לעיל .במידה ומדובר בתקנות ,בדומה ל Standards-האמריקאים ,הפרתן תוכל לשמש עילה
עצמאית לתביעה פלילית ואזרחית בכפוף למבנה הפדרטיבי המייחד של הדין הגרמני ובעיקר
בעיקרון העדיפות של הדין הפדרלי בכל הרמות – אף ברמת התקנות – על זו של משפט המדינה
ה. Länd-
אולם המעמד המשפטי המעניין יותר שמור דווקא בגרמניה להנחיות האדמיניסטרטיביות.
הפרתן של אלו ,בניגוד ל( COP-שלא אושרו) או ל GN-האנגליות תוכל להיות עילה לתביעה אך
זו תיפול במסגרת תחום הסמכות של ה Administrative Courts-הגרמניים ולא למערכת
הרגילה של בתי המשפט הפליליים ועל כן הסנקציה תהיה חריפה הרבה פחות מהפרה אפשרית
של התקנות .עם זאת מקרים של הפרת צווי ביצוע ספציפיים ,שלעיתים למפקחים סמכות
להוציא מכוח ההנחיות האדמיניסטרטיביות  ,ייחשבו כעבירה ממש אם גם מדרגה פחותה
( )Ordnungswudrugkeitאשר יכולה להיות מחוייבת בקנס מקסימלי של עד  10,000מרקים
גרמניים (או הסכום המקביל ב Euro-של היום).
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 .6סיכום
על אף שהדין הגרמני אינו מכיר במוסד ה ACOP-באופן שהדבר נעשה באנגליה ובשאר ארצות
ה ,Commonwealth-קיימים בדין הגרמני מכשירים מקבילים שמטרתם ,תהא כותרתם אשר
תהא ,לכסות את אותו צורך ממש .יחד עם זאת ,בהתחשב בעובדה שהשיטה הגרמנית בתחום
הבטיחות והגיהות בנויה היסטורית מנדבכים על גבי נדבכים ,השונה מהותית מזו המקובלת
באנגליה וגם בישראל ,לא נראה לנו כי ניתן יהיה לאמץ מכשירים אלטרנטיביים אלו וככל
הנראה ,במידה ותתקבל החלטה עקרונית לנסות והטמיע את ה COP-בשיטה הישראלית ,יהיה
המבט מחייב להיות מופנה עקרונית לאנגליה ול Commonwealth-תוך אימוץ הגישה הנקוטה
שם בשינויים המחוייבים כמובן .עם זאת למותר לציין כי אין מניעה ,במסגרת הטמעה אפשרית
של

ה COP-בישראל ,לאמץ נקודות מסויימות המתאימות לנו מן הדין הגרמני – כמו ,למשל,

הרחבת המעורבות של חברות הביטוח בתחום בבטיחות והגיהות בעבודה.
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פרק ו'  -השוק האירופאי המשותף
 .1רקע היסטורי
 .1.1הECSC-
השורשים ההיסטוריים של חקיקת הבטיחות והגיהות האירופאית מגיעים עד לשנת  ,1951השנה
בה נחתמה אמנת פריס שעל פיה הוקם ,בין השאר ,על ידי שש החברות המייסדות ,הארגון הידוע
כ .European Coal & Steel Community (ECSC)-ה ECSC-הוקם עם הדגש ברור על הנושא
הכלכלי במטרה להקים שיתוף פעולה בין ששת המדינות המייסדות ליצירת שוק אחיד לפחם
ופלדה .אולם ,כבר בשלב מקדמי זה ,הוזכרו באופן מודגש ומפורש ,בסעיפים  2ו 3-לאמנה מטרות
הנוגעות לענייננו – שיפור תנאי הבטיחות בעבודה והתעסוקה על העובדים .הרעיון היה שתנאי
עבודתם של העובדים ישופרו עקב יצירת השוק המשותף ,וימנעו ,ככל האפשר ,פיטורין באופן
שהיתרונות הכלכליים שלשמם הוקם השוק לא יבואו על חשבון העובדים.
 .1.2אמנת רומא
אמנת רומא ב ,1957-שעל פיה הוקמה ,רשמית ,הקהיליה האירופאית ( European Economic
 )Communityהרחיבה את מחויבות המדינות המייסדות בתחום בו עסקינן מפלדה ופחם לכל שאר
התחומים וסעיף  118לאמנה קובע ,בין השאר ,את הצורך בחקיקה למניעת תאונות ומחלות עבודה.
שנות ה 60-של המאה שעברה אופיינו בחקיקה אינטנסיבית במרבית המדינות החברות בתחום של
שיתוף פעולה בין ארגוני מעבידים ועובדים ויציקת מסגרות ,בתחום דיני העבודה שתעמודנה
בדרישות הכלליות של סעיף  118הנ"ל מחד ,ותכסנה את הצרכים המיוחדים של כל מדינה מאידך.
תקופה זו אופיינה גם בניסיונות מצד כל אחת מהמדינות החברות למשוך ,באמצעות חקיקה
מזורזת ,את עגלת השוק האירופאי המתהווה ,ככל הניתן ,לכיוון הרצוי לה .מגמה זו שונתה ,לאחר
דיונים רבים ,והומרה בשנות ה 70-וה 80-בניסיונות ליצירת הרמוניזציה ,ככל הניתן ,בין דברי
החקיקה והגישות השונות של כל אחת מהמדינות החברות ,שהגיעה לשיא בחקיקת פקודת השוק
האירופאי המשותף ( )The Single European Act 1986שנכנסה לתוקף בסוף שנת 1992.

 .2חקיקה ראשית
 .2.1החקיקה המובילה
החקיקה המרכזית של ה EU-בתחום דיני העבודה ,כמו גם במרבית התחומים האחרים ,בנויה,
בעיקר ,על היזון הדדי .החקיקה המרכזית שואבת ,ראשונית ,את כוחה ואת חומריה הבסיסיים
מהמדינות ומעצבת דבר חקיקה מרכזי ,שבתורו ,חוזר כבומרנג למדינות החייבות "ליישר" עמו קו
בכל הקשור לחקיקה הפנימית שלהן .דבר החקיקה מרכזי הבסיסי הוא הSingle European Act -
 1986שנהפכה למחייבת ב .31.12.1992-סעיף  118aו 118a(1)-קובעים את המחויבות הבסיסית של
כל אחת ממדינות השוק לקדם ולשפר את תחום הבטיחות והגיהות בעבודה בתחומן .סעיף )118a(2
קובע את העיקרון שלפיו ,על מנת להשיג את המטרה האמורה ה Council-האירופי:
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…“shall adopt, by means of directives, minimum requirements for gradual implementation,
having referred to the conditions and technical rules obtaining in each of the member state”.

יצוין עוד ,כי לאחר אמנת אמסטרדם  ,1997שונתה הפקודה והתחום מכוסה כיום בסעיף 137
שהוסיף לאלמנטים של סעיף  118המקורי את אלמנט ה ”working conditions“-והבחין ,בכל
הנוגע לשיטת החקיקה ולרוב הדרוש ,בינו לבין אותם אלמנטים הנוגעים לHealth & Safety-
באורח פרטני.
 .2.2מבט לעתיד
המגמה בתחום הבטיחות והגיהות בשוק האירופאי היא להעמיק את מעורבות השוק בכל הנוגע
לפיקוח על יישום העקרונות המותווים על ידו במשפט המדינות החברות תוך מתן ייעוץ ,הדרכה
ועזרה בתחום זה על ידי הסוכנות האירופאית לבטיחות וגיהות בעבודה שמרכזה בספרד ולה 32
נציגויות במדינות החברות ,הנילוות והמועמדות .פעילות הסוכנות תיסקר על ידינו בהרחבת יתר
בסעיף  5להלן.
 .2.3חקיקת המדינות החברות
לרבות ממדינות השוק הייתה מערכת חקיקתית ענפה בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה עוד לפני
 1986ובודאי בדצמבר  – 1992ניתן למנות בתחום זה דברי חקיקה ראשית מובילים כמו:
)Health & Safety as Work etc. Act (UK 1972



)Safety, Health and Welfare at Work Act (Ireland 1989



)Health & Safety of Workers Act (Greece 1985



)Working Environment Act (1975 Denmark



)Working Environment Act (1980 Netherlands



Code du Travail – France



במדינות בהן קיימת חוקה מכוסה התחום במסגרת החוקה (כמו בפורטוגל ,ספרד ,לוקסמבורג
ובלגיה) ולעתים ,במקביל ,ע"י החוקה מחד ודברי חקיקה ספציפיים מקבילים מאידך( ,כמו למשל
בצרפת ,דנמרק איטליה והולנד) .לאנגליה כידוע ,אין חוקה ,ועל כן הנושא כולו מכוסה שם בחקיקה
ספציפית כפי שבואר בפרק הדן באנגליה לעיל.
העיקרון המנחה ביחסים שבין חקיקת השוק האירופי לחקיקת המדינות החברות הוא שחקיקת
השוק גוברת .יחד עם זאת תלוי באיזה רובד חקיקתי של השוק מדובר.
קיימים בעקרון שלושה רובדי חקיקה של ה EU-המחייבים את המדינות החברות מכוח סעיף 249
ל Regulations ,Directives :EU Treaty-ו .Decisions-ה Regulations-מחייבות את כל
המדינות החברות אף אם לא אומצו מפורשות על ידן בדבר חקיקה מקביל ,ה Directives-מחייבות
בהקשר לתוצאה הסופית (או תוצאות) אותה שואף ה Directive-הרלוונטי ליישם במדינות
החברות אך משאיר למדינות החברות את הגמישות והמרווח לבצע את היישום בדרך הנראית להן
וה Decisions-מחייבות את המדינות או אזרחי המדינות אליהן הן מתייחסות ישירות אך לא את
שאר מדינות ואזרחי השוק.
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 חקיקת משנה.3
 כללי.3.1
 ככל, יצוין כי אנו מתייחסים כאן לחקיקת משנה במשקפי השוק המשותף כמובן ועל כן,ראשית
EU- חקיקת משנה זו היא חלק מהחקיקה מרכזית של ה,שהדברים אמורים במדינות החברות
.שאותה הן מחויבות לאמץ לתוך השיטה המשפטית שלהן
 חקיקת המשנה האירופאית כוללת שלושה רבדים בסיסיים כמבואר לעיל והרלוונטי לעניינו,שנית
 וזאת עקב אופייה של חקיקת הבטיחות והגיהות האירופאית המבקשת,Directives-הם בעיקר ה
 אך זאת בדרך הנראית להן כמתאימה,לחייב את המדינות לעמוד במטלות בסיסיות נדרשות
.לתנאיהן
 המכסה נושאים כמו חבויותFramework Directive (89/39/EEC)- המרכזי הוא הDirective-ה
 נקיטת אמצעי זהירות נדרשים ושיתוף, אימון עובדים,המעבידים לרבות תכנון וניהול סיכונים
 במקביל מכוסים גם חבויות.עובדים וארגוני עובדים בניהול מערך הבטיחות והגיהות במפעלים
Daughter Directives –  רבים ספציפייםDirectives  מעבר לכך קיימים.העובדים והסעדים
 השניה, האחת מתייחסת למקום העבודה:שיכולים להיות מחולקים כללית לשלוש קטגוריות
 חומרים ביולוגיים,לציוד ולמיכון והשלישית היא זו המתייחסת לחומרים מסוכנים (כימיקלים
.)'וכו
Framework Directive 89/39/EEC .3.2
 קובע את העקרונות המנחים לשמירה על הבטיחות והגיהות1989- מFramework Directive-ה
 שבא לידיRisk Management –  את עקרון ניהול הסיכונים, במיוחד,במדינות החברות ומדגיש
: ומפאת חשיבותו נביאו להלן כלשונו6 ביטוי בסעיף
(1) Within the context of his responsibilities, the employer shall take the measures necessary for the safety and
health protection of workers, including prevention of occupational risks and provision of information and
training,’ as well as provision of the necessary organisation and means…
(2) The employer shall implement the measures referred to in the first sub-paragraph of paragraph 1 on the basis
of the following general principals of prevention;
(a) Avoiding risks;
(b) Evaluating the risks which cannot be avoided;
(c) Combating the risks at source;
(d) Adapting the work to the individual, especially as regards the design of workplaces, the choices of work
equipment and the choice of working and productions methods, with a view, in particular, to alleviating
monotonous work and work at a predetermined work-rate and to reducing their affect on health
(e) Adapting to technical progress;
(f) Replacing the dangerous by the non-dangerous or the less dangerous;
(g) Developing a coherent overall prevention policy which covers technology, organisation of work, working
conditions, social relationships and the influence of factors related to the working environment;
(h) Giving collective protective measures priority over individual protective measures;
(i) Giving appropriate instructions to the workers.
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(3) Without prejudice to the other provisions of this Directive, the employer shall, taking into account the nature of
the activities of the enterprise and/or establishment:
(a) Evaluate the risk to the safety and health of workers, inter alia in the choice of work equipment, the
chemical substances or preparations used, and the fitting-out of workplaces.
Subsequent to this evaluation and as necessary, the preventative measures and the working and
production methods implemented by the employer must:
-

Assure an improvement in the level of protection afforded to the workers with regards to safety and
health,

-

Be integrated into all the activities of the undertaking and/or establishment all hierarchical levels,

(b) Where he entrusts tasks to a worker, take into consideration the worker’s capabilities as regards health
and safety;
(c) Ensure that the planning and introduction of new technologies are the subject of consultation with the
workers and/or their representatives, as regards the consequences of the choice of equipment , the
working conditions and the working environment for the safety and health of workers;
(d) Take appropriate steps to ensure that only workers who have received adequate instructions may have
access to areas where there is serious and specific danger.

 שאומצו במרבית המדינות,18001  שבא לידי ביטוי בתקני סדרת,יודגש כי נושא ניהול הסיכונים
) הואISO  כתקני, מסיבות שונות, לרבות ישראל (על אף שלא הוכרו,המתקדמות בתחום
מהעקרונות המובילים והחשובים ביותר בנושא הבטיחות והגיהות ברוב השיטות המתקדמות
 מיוחדים שהוצאו בנושא זהCOP- מכוסה נושא לא רק בתקנות אלא גם ב, באנגליה למשל.בעולם
, על המעבידים לזהות את הסיכונים המשמעותיים במקום העבודה, בתמצית,ואשר על פיהם
לאפשר לעובדים לזהות וליישם באמצעים שיעמיד לרשותם את דרישות החוק הנוגעות לסיכונים
 ליישם שיטות בטיחות מתאימות למקום העבודה ולסיכוניו המיוחדים ולדאוג,מסויימים
.)שתישמרנה באופן קבוע (ראה בפרק א' לעיל הדן באנגליה

 גופים מעצבי ומיישמי מדיניות.4
Employment Committee .4.1
היא גוף שקיים זמן קצר יחסית והמועצה האירופית חייבת

29

Employment Committee-ה

. הנוגעים למשפט העבודה במדינות החברותDirectives להתייעץ איתה לפני הוצאת
Employment - ה.במועצה שני חברים מכל מדינה ושני חברים מטעם מועצת השוק המשותף
 בה מיוצגים בעיקר ארגונים30Standing Committee of Employment- ביחד עם הCommittee
 משמשות ככלי המייעץ המרכזי,מייצגים מובילים אירופאים לרבות ארגוני מעבידים ועובדים
 אחראית הן עלEmployment Committee- ה.בתהליך עיצוב תקנות העבודה של השוק המשותף
 והן על קידום שיתוף הפעולה, להלן5.2 ) שעליהם עוד נדון בסעיףGuidelines( ייזום קווים מנחים

See Council decision 2000/98/EC 29
See Council decision 1999/207/EC 30
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בין המדינות החברות בתחום תקנות העבודה לרבות מעקב אחר התהליך היישומי של החקיקה
והתקנות האירופאיות במדינות החברות.

Approved Codes of Practice .5
 .5.1כללי
ברי כי  ACOPאינם חלק ממערך החקיקה האירופאי בשל אופיו הכוללני ותחום זה מושאר ,בדרך
כלל ,להחלטת המדינות החברות כחלק מאמצעי היישום הפתוחים בפניהן על מנת ליישם את
העקרונות שה Directives-האירופאיים מכתיבים להן .יחד עם זאת ברי כי הRegulations-
ובמיוחד ה Decisions-יכולים להכתיב כללי התנהגות מסוימים שבסופו של דבר יאומצו כACOP-
באותן מדינות חברות בהם מוכר מוסד זה .במקביל גם הסעדים והקנסות האירופאים בתחום בו
עסקינן מוטלות על המד ינות על מנת שיישמו את העקרונות כנדרש ולא על אזרחיהן למרות שה-
 Regulationsיכולות להטיל ,באופן עקרוני ,חבות ישירה על אזרחי המדינות.

Guidelines .5.2
אמנת אמסטרדם מ( 1997-סעיפים  )125-128יצרה מוסד חדש בתחום דיני העבודה של השוק
האירופאי – ההנחיות –  .Guidelinesמוסד זה מקביל במידה רבה ל GN-האנגליים בשינויים
המחייבים הנוגעים בעיקר לעובדה שמדובר בשוק האירופאי השונה באופיו ממשפט המדינות
החברות .עם זאת נעיר ,כי לעניינינו ,חשיבות ה Guidelines-גדולה עוד יותר כי ,על אף שרמתם
הפרטנית לא תגיע לעומק ה ACOP-של ה Commonwealth-או ה Standards-האמריקאים עדיין,
בהעדר  ,COPהן ללא ספק דבר החקיקה הפרטני ביותר הקיים במסגרת של השוק המשותף.
בעקרון ה Guidelines-הן חלק מרובד ההמלצות וההנחיות על פי סעיף  241לפקודת השוק המשותף
( )Recommendations & Opinionsועל אף שאינן מחייבות ,בתי המשפט של המדינות החברות
יתחשבו בהן בבואם להחליט בנושאים אליהן הן מתייחסות .בנוסף קיימים ,אגב ,גם Codes of
 Conductsבעיקר בתחומים על איסור הפלייה בין המינים והטרדה מינית במקום העבודה שגם
להם אין מעמד מחייב כל עוד לא הוצאו כ Directives-ואומצו אל תוך משפט המדינה הנוגעת
בדבר.
תהליך התקנת ה Guidelines-על פי אמנת אמסטרדם מתואר להלן באיור .7
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 על פי אמנת אמסטרדםGuidelines- תהליך התקנת ה:7 איור

On basis of conclusions of European Council,

Community consults EP, ECOSOC, Committee of Regions and
Employment Committee

Community proposes guidelines

Council adopts guidelines

Members States take guidelines into account in NAPs and
report to council and Community

Council examines national reports having received
Employment Committee’s view

Council may issue non-binding recommendations to
MS on basis of Community proposal (Article 128(4))

Council and Community make joint annual report to E.
Council on employment situation and on implementation
of guidelines

E. Council uses joint annual report as basis of its consideration of
employment situation and adopts conclusions

Oxford Press 2000 ,EU- משפט העבודה של ה,Catherine Barnard :מקור

, לאמנת אמסטרדם מחויבות המדינות החברות לדווח למועצה126-127 עוד יצויין כי על פי סעיפים
 של השנה שחלפה ודוחות אלו מהוויםGuidelines- על ההתקדמות שהשיגו ביישום ה,מידי שנה
. שיוצאו לאחר מכן בתחומים אלוDirectives-בסיס וחומר גלם חשוב ביותר ל
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 .6סיכום
בחרנו לסקור ,בקצרה ,גם את משפט השוק האירופי לאור חשיבותו בכלל והעובדה כי שתיים
ממדינות המחקר ,כפי שהוגדרו מראש (אנגליה וגרמניה) שייכות לשוק המשותף בפרט.
הנקודה החשובה ביותר שאותה יש להאיר לדיון זה הינה העובדה כי חקיקת המדינות החברות
ומדיניות הבטיחות והגיהות שלהן משפיעה מחד על השוק האירופי בבואו לקבל החלטות בתחום
זה אך ,מאידך ,כפופה ,או מוטב לומר תחומה ,על ידי ה Regulations-וה Directives-שיוצאו על
ידי השוק בסופו של דבר לאחר שהגופים המוסמכים שלו יעכלו ויעבדו את המידע והרצונות של כל
אחת מהמדינות החברות .התפתחות משמעותית ביותר היא ה( Guidelines-סעיף  5.2לעיל)
המלמדים על רצון השוק לרדת לרמה פרטנית בתחום הבטיחות והגיהות שפעמים רבות אינה
מקובלת בתחומים אחרים .להערכתנו הכיוון הכללי של חקיקת השוק האירופי בשנים האחרונות
מלמד ברורות כי גם השוק מאמץ יותר ויותר מכשירים הדומים באופיים ל COP-אף אם אינם
מכונים כך ובסופו של דבר ,בהנחה שמגמה זו תימשך ,יש להניח שחקיקת השוק תאמץ קודים
קבועים של מסגרות התנהגות בתחום הבטיחות והגיהות ,שעל אף שישאירו למדינות החברות
מרווח גמישות נכבד ,יצמצמו בעיקרון את חופש הפעולה שהיה נתון להן עד לפני שנים מספר,
בבואם להתקין תקנות או  ACOPבתחום זה וזאת במטרה ליצור מסגרת אחידה ופרטנית ,ככל
שניתן ,לדיני הבטיחות והגיהות בכל אחת מהמדינות החברות.
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פרק ז'  -מידע אמפירי
לתחום הבטיחות והגיהות בעבודה שני פנים :הפן האחד הוא מוסרי – זהו אחד מאותם תחומים בו ברור
בעליל כי ככל שיושקעו בו אמצעים נכבדים יותר – כך תמנענה פציעות במקומות עבודה ובמקרים לא
מעטים ייחסכו גם חיי אדם .הפן האחר הוא כלכלי :לכל מדינה קיים גבול עליון של הקדשת אמצעים
לקידום נושא הבטיחות והגיהות בעבודה בדיוק כמו בהקצאת תקציבית לכל תחום אחר.
השאיפה היא לנסות ולאתר את נקודת האיזון שבין גובה התקציב המוקדש לתחום מוגדר ,לבין התועלת
הכלכלית שתצמח מכך ,בעיקר ,במקרה שלנו ,בתחום של חסכון בימי עבודה ,טיפולים רפואיים ותשלומי
פיצויים .ברי כי ,כל עוד ,עומדת ההקצאה הכספית בתחום גבולו של ההחזר הכספי – דהיינו  -החסכון
כתוצאה מיישום אמצעי מסוים יהיה שווה לעלותו – אין כל מניעה ליישם את אותם אמצעים בעזרת
חקיקה ,לרבות חקיקת משנה ,שאזי תלווה ,בדרך כלל ,ב.ACOP-
מצד שני אם סך כל ההקצאה הכספית תעלה על ההחזר נוצרת בעיה – מוסרית ותקציבית כאחד ,שכן ברי
כי ההימנעות מהקצאת האמצעים הדרושים עלולה להסתיים בפציעה או מוות של עובדים אך למרות זאת,
כאמור ,לכל מדינה יש ,בסופו של דבר ,תקציב מוגבל אף אם המדובר במטרה חשובה.
על מנת לנסות ולמצוא מדדים אחידים שיקלו עליהן בתהליך קבלת ההחלטה ,פותחו במספר מדינות
באירופה ובארה"ב שיטות מחקר שמטרתן להעריך ,ככל הניתן ,את התועלת שתצמח מיישום אמצעים
מסויימים ולשלב את ההערכה בתהליך קבלת ההחלטות הנוגע ליישומן – תהליך שהוא פוליטי בעיקרו
יותר מכל דבר אחר .שיטות אלו המכונות  Cost Benefit Analysis – CBAקיימות במדינות רבות,
בתצורה זו או אחרת ומידת החשיבות שתוענק להן בתהליך ההחלטות משתנה גם היא ,לא רק ממדינה
למדינה ,אלא אף עם החלפת השלטון בכל מדינה נתונה.
באירופה ,במספר מדינות ,לרבות באנגליה ובגרמניה ,מקובל באופן קבוע להעריך את ההשלכות הכספיות
של הצגת תקנות חדשות בתחום הבטיחות והגיהות לפני התקנתן ( )Ex Anteולבדוק את ההערכות תקופה
מסוימת לאחר התקנתן ( )Ex Postבמטרה לבדוק את יעילותן ולנסות לאמת את התחזיות המוקדמות.
באנגליה למשל נערכו בין  15-35בדיקות מסוג זה בכל אחת מהשנים האחרונות .יודגש בהקשר זה כי
המידע האמפירי שהצטבר עד עתה בבדיקות ה CBA-אינו ציבורי בדרך כלל ,שכן המדובר בהערכות
כספיות הנוגעות להחלטות בעלות רגישות פוליטית נכבדת .קיים ,לעומת זאת ,מידע סטטיסטי בתחום
הבטיחות והגיהות ,בעיקר בהקשר של אובדן ימי עבודה והעלות הכספית של תאונות ומחלות בעבודה אך
זה אינו מקושר ישירות ל.ACOP -
לאחרונה ,בשנת  ,1999נערך מחקר על ידי הסוכנות האירופאית לבטיחות ולגיהות שבו נשאלו המדינות
החב רות מספר רב של שאלות ,הקשורות לתחום .התשובות לא כללו ,גם מהסיבות שפורטו לעיל ,נתונים
כספיים מפורטים וחלק מהשאלות אינו נוגע לעניינו אך מספר שאלות קשורות ,ישירות או בעקיפין ,לנושא
בו עסקינן ונביאן להלן כלשונן בצרוף התגובות של שתי המדינות האירופאיות הכלולות במדינות המחקר –
אנגליה וגרמניה .השאלות מובאות בלשון המקור – אנגלית ולצידן תקציר התשובות בעברית.
1. Is the estimate of the costs and benefits of Occupational Safety & Health measures a
?major topic at the moment? What are the expectations for the future
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אנגליה CBA :לפני הצגת תקנות חדשות הוא דבר שבשגרה ,ויש להניח כי מדיניות זו לא תשתנה גם בעתיד.
בין  15-35בדיקות נערכות מדי שנה בשנים האחרונות.
גרמניה :כן ,זהו נושא בעל חשיבות מרכזית .צפוי שנושא היתרונות הכספיים כתוצאה מהצגת אמצעיים
חדשים בתחום הבטיחות והגיהות יהפוך לנושא מרכזי עוד יותר בשנים הקרובות הן ברמת החברה
והן ברמה הכלכלית פדרלית.
2. To what extent do results of Cost-Benefit Analysis effect the final decision to introduce
?legislation or other initiatives? Are they likely to be more significant in the future

אנגליה :ה CBA-הוא רק אחד האמצעים במכלול השיקולים הנלקחים בחשבון בתהליך קבלת ההחלטה על
הצגת חקיקה חדשה בתחום הבטיחות והגיהות.
גרמניה :ל CBA-יש השלכה בעיקר לגבי אותם סעיפים או תקנות של בטיחות וגיהות שנועדו להשיג
גמישות וחסכון בהוצאות ברמת החברה ובה בשעה נועדות להבטיח יעילות מרבית מנקודת המבט
של העובדים.
(יצוין כי התשובות המלאות ,בשני המקרים ,מנוסחות באופן דיפלומטי בעליל וזאת ,מסתמא ,לאור הרגישות
הפוליטית הברורה הכרוכה בהן .י.נ).
3. Do Instruments exists to measure the economic efficiency of national occupational
?Safety & Health systems? To what extent are they relates to economic output

אנגליה :הערכות של עלות כספית של תאונות ומחלות עבודה יכולות להילקח בחשבון כאינדיקטור לא-
ישיר.
גרמניה :מספר מכשירים למדידה מקרו-אקונומית ומיקרו-אקונומית פותחו .השיטות מציינות
אינד יקטורים באופן רחב ובעיקר על בסיס השוואתי בין מספר בעיות בריאותיות (מחלות בעבודה)
לכל יחידת ייצור נתונה.
4. To what extent do instruments exist which enterprises can use to calculate the impact of
occupational Safety & Health measures themselves.

אנגליה :קיימ ים עלונים ופרסומים שונים הבאים להעניק מושג כללי ורעיונות לחברות קטנות שיעזרו להן
להעריך את עלויות התאונות והמחלות בעבודה .ישנם גם פרסומים של ה( TUC-מועצת ארגוני
העובדים – י.נ ).בדבר העלויות של הMuculo Skeletal Disorders-
גרמניה :כלי עזר ל CBA-בתחום הבטיחות והגיהות שנועדו לשימוש של מפעלים פותחו ונבדקו (כלומר
חישובי תועלת כלכלית ,אמצעים למעקב אחר נתוני מיקרו ,וחישובי מעקב לבדיקת יעילות מערך
הבטיחות והגיהות).
שאלות נוספות ,בעלות הקשר מסוים לעניינינו נגעו לקיומם על סובסידיות ממשלתיות בתחום (קיימות
באופן חלקי בגרמניה ואינן קיימות כלל באנגליה) וכן לקיום שיטות תמריצים לעידוד הצגת אמצעי
בטיחות וגיהות שקיימים בגרמניה (באמצעות הנחות בתשלומי ביטוח – ראה בפרק הדן בגרמניה לעיל)
וכמעט ואינן קיימים באנגליה.
כמו כן שללו בגרמניה ובאנגליה כאחד את האפשרות לנקוט ,בשלב זה ,יזמות ברמת השוק לבדיקת נתונים
כלל-אירופאית בהקשר של עלות-תועלת של אמצעי הבטיחות והגיהות בשל העדר מספר רחב דיו של
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נתונים אחידים ,אך המליצו להמשיך ולפתח שיטות בדיקה אחידות אירופאיות למדידת נתונים שייושמו
בעתיד על ידי המדינות החברות.
יודגש כי לא מצאנו כל נתונים ,בפרסומים הרשמיים ,הנוגעים למידת היעילות או התועלת הישירה מ-
 COPו/או  ACOPו/או  .GNהסיבה לכן ,לטעמנו ,היא פשוטה בתכלית :ה ACOP-הינם חלק ממערכת
כוללת של בטיחות וגיהות ועל אף היותם חלק חשוב ביותר ממערכת זו – בין אם המדובר בACOP-
אנגליים או ב Standards-אמריקאים – קשה מאוד למדוד את מידת השפעתם הישירה על התוצאות
הכוללות הצומחות מתפעול המערכת כולה .על מנת לנסות לכמת ולאמוד ,בפירוט יתר ,את מידת השפעתם
של ה ACOP-כחלק מהמערכת הכוללת ,יש צורך במחקר פרטני שיכלול ראיונות עם העושים במלאכה
במדינות המחקר ,לרבות קבלת נתוני מערכת שאינם מתפרסמים רשמית בציבור באופן שוטף ,ניתוחם
ובחינת ערכם היחסי כחלק מנתוני המערכת כולה.
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פרק ח' –סיכום ומסקנות
 .1כללי
דוח רובנס – ” “The Robens Reportהינו ללא ספק ,כפי שבואר כבר לעיל" ,האורים
והתומים" של חקיקת הבטיחות והגיהות המודרנית של ארצות ה .Commonwealth-הדוח עיגן
את עיקרון השכבתיות:
> חקיקה ראשית
> חקיקת משנה
> כלי עזר פרטניים (כמו  GN ,COPו)Standards-
זהו העיקרון עליו נבנו מערכי הבטיחות והגיהות בעבודה המודרניים בכל ארצות ה-
 .Commonwealthה - ACOP-נת"ת ,המאושרים בהליך קבוע בחוק ,תפסו ,עם הזמן ,את
מקומם כתת-שכבה המקשרת ,בין שכבות החקיקה הראשית וחקיקת המשנה לבין כלי העזר
בעלי המעמד המייעץ גרידא ( – )Standards ,GNמעין גשר בין הכלים החקיקתיים האכיפים
ישירות על ידי דין ,לבין המערכת התומכת של כלי העזר שאינם ברי אכיפה .חשיבותם המרכזית
של ה ACOP-טמונה ביכולתם ליצור את האיזון הדרוש בין המכשירים הסטטוטוריים
שמטבעם אינם גמישים במיוחד מזה ,ולשמר את ההיזון החוזר החיוני בינם לבין מערכת כלי
העזר הפרטנית ,הגמישה יותר באופייה ,אך הדקדקנית פחות בתכנה ובתהליכי התקנתה מזה.
ארה"ב ,גרמניה והשוק המשותף ,להבדיל מה ,Commonwealth-בחרו ,כל שיטה וסיבותיה
עמה ,שלא ליצור תת-שכבה מגשרת מעין זו אלא הטמיעו חלק מהכלים המקבילים לCOP-
כחלק מחקיקת המשנה כשם שהדבר נעשה ב Standards-האמריקאים או הותירו אותם במעמד
מייעץ בלבד.

 .2מעמדם המשפטי של ה ACOP -במדינות המחקר
 ,ACOPבמיד ה והינם קיימים ,בהגדרה ,כחלק משיטה משפטית נתונה ,כמו בארצות ה-
 ,Commonwealthימוצבו בדרגה אחת מתחת לתקנות ולעולם לא יהיו ברי אכיפה ישירות.
מעמדם המשפטי נע בין מכשיר שבכוחו להעביר את נטל הראיה מהתביעה לנאשם או לנתבע
בכל הנוגע לקיום חובותיו הסטטוטוריות על פי דין ,למעמד מייעץ גרידא כמו בניו-זילנד למשל.
אותן מדינות שבחרו שלא לאמץ את שיטת ה COP-משתמשות במכשירים מקבילים ,שמעמדם
ינוע אז ממעמד של תקנה סטטוטורית לכל דבר ועניין ועד למעמד של מסמך עזר גרידא ללא
מעמד משפטי כלשהו.
טבלה  1מתארת ,בתמצית ,את מעמדם המשפטי של ה ACOP-בכל אחת ממדינות המחקר.
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טבלה  ACOP :1מעמד משפטי – סיכום
מדינה

אנגליה

ניו-זילנד

אוסטרליה

ארצות
הברית

גרמניה

השוק
המשותף

ACOP
ל ACOP-באנגליה מעמד מעין שיפוטי מיוחד .מכשיר סטטוטורי המוצא על פי דין .עצם
הפרתם אינה עילה לתביעה פלילית או אזרחית בגין הפר חובה שבחוק .יחד עם זאת מוקנה
להם מעמד מיוחד ועודף לזה של ה Guidance Notes-וה Standards-שכן ביכולתם לשמש
כעוגן בתביעה אזרחית בגין הפר חובה שבחוק ולהעביר את נטל הראייה ,בהליכים פליליים
 ,מהתביעה לנאשם – אלמנטים רבי חשיבות שאינם קיימים לגבי ה ,GN-ה Standards-
וה( COP-שלא אושרו) והם המעניקים ,בעיקר ,ל ACOP-באנגליה את מעמדם המיוחד.
מוצאים על פי דין וממוקמים מבחינת מעמדם המשפטי במחצית הדרך בין הGuidelines-
לתקנות .מעמדם נחות יחסית ל ACOP-האנגליים והאוסטרליים שכן אין בכוחם להעביר
את נטל הראיה בפלילים כמו באנגליה .זאת ועוד :בית המשפט הניו-זילנדי רשאי לקחת
בחשבון את עובדת הפרת ה ACOP-בבואו להחליט אם קוימו הוראות החוק אך לא חייב
לעשות כך על אף ,שמעשית ,שאלת קיומו או הפרתו של ה ACOP-תהיה תמיד שאלה בעלת
חשיבות והשלכה חשובים ביותר בבוא בית המשפט לקבל החלטה הן בדין פלילי והן באשר
לחבות אזרחית.
ה ACOP-באוסטרליה הינם מכשיר סטטוטורי הקיים ומאושר מכוח החוק .הפרתם אינה
מהווה ,היא כשלעצמה ,עבירה פלילית או עילה לתביעה אזרחית בגין הפר חובה שבחוק או
בגין רשלנות .יחד עם זאת בחלק ממדינות אוסטרליה (ארבע מדינות) ובדין המרכזי ה-
 Commonwealthהפרתם היא ראייה לכאורה לכך שהתקנה הרלוונטית הופרה ועשויה
לשמש בסיס להרשעה פלילית או לעיגון עילה של הפר חובה שבחוק בתביעה אזרחית .עם
זאת הנחה זו הינה ניתנת לסתירה –  .Rebuttable Presumptionבשלוש מדינות אחרות
מעמדן המשפטי נחות מעט יותר ולנאשם או לנתבע פתח להוכיח כי קיים את דרישת החוק
בדרך אחרת מזו שהותוותה ב ACOP-או אף ,בהבחנה מגישת הדין האנגלי שאינו מאפשר
זאת ,שה ACOP-עצמן אינן סבירות וכן שאין זה סביר ומעשי – & Practicable
 ,reasonableלעמוד בתנאים שהותוו .ב Queensland-קיים הסדר מיוחד הקרוי
" “Advisory Standardsשהחליפו את ה ACOP-הקודמים מאז  1995ולמעשה הורידו
אותם בדרגה מבחינת מעמדם המשפטי בקובעם מפורשות כי העקרונות המפורטים בהם ,כל
עוד לא הפכו לתקנות ,הם בעלי מעמד מנחה בלבד.
 ACOPבמתכונתם האירופאית אינם קיימים בארה"ב .יחד עם זאת הסטנדרטים
האמריקאים מזכירים ,במספר אלמנטים ,את ה ACOP-של ה .Commonwealth-הדברים
באים לידי ביטוי בעיקר בסטנדרטים האופקיים והסטנדרטים הספציפיים שמבחינת תוכנם
המהותי מזכירים  ACOPאך מעמדם המשפטי עדיף שכן הפרתם מהווה עילה לתביעת
הפרה בעלת אופי אזרחי הן מטעם ה Review Commission-והן בהליך אזרחי רגיל ,כמו
גם בסיס להליך פלילי אם ההפרה הייתה בנסיבות חריפות במיוחד שעלו לכדי מדרגה של
עבירה חמורה המוכרת בדין ,כהריגה או רשלנות פלילית.

ה ACOP-אינם קיימים בגרמניה כחלק מהדין על אף שגופים רבים מנפיקים ,כמובן COP
מסוגים שונים לשימוש ע"י עובדיהם .הדבר הדומה והקרוב ביותר ל ACOP-האנגליים הן
התקנות המוצאות ע"י ארגון חברות הביטוח מזה וברמת ה - Länd-המדינה מזה ,זאת בשל
רמת הפירוט אליהן הן מגיעות ,בדרך כלל ,המזכירה את ה COP-באנגליה .עם זאת המדובר
בתקנות ולא ב ACOP-וברי לכן ,שבניגוד ל ACOP-אך בדומה ל Standards-האמריקאים,
הפרתם ,היא לכשעצמה ,תוכל לשמש עילה לחבות פלילית או אזרחית ,בכפוף לכללים
המיוחדים הנובעים מהמבנה המיוחד של הדין הגרמני.
 ACOPאינם חלק ממערך החקיקה האירופאי בשל אופיו הכוללני ותחום זה מושאר ,בדרך
כלל ,להחלטת המדינות החברות כחלק מאמצעי היישום הפתוחים בפניהן בבואם ליישם את
העקרונות שה Directives-האירופאיים מכתיבים להן .יחד עם זאת ברי כי הRegulations-
ובמיוחד ה Decisions-האירופאים יכולים להכתיב כללי התנהגות עקרוניים מסוימים
שבסופו של דבר יכולים לתחום את מסגרות ה ACOP-באותן מדינות חברות המשתמשות
במכשיר זה או במכשיר דומה לזה.
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 .3הדין הישראלי
 .3.1כללי
המערך החקיקתי של דיני הבטיחות והגיהות בישראל מבוסס ,בעיקרון ,על חקיקה מנדטורית
כשדברי החקיקה המרכזיים הם פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  , 311970חוק
הארגון והפיקוח על העבודה התשי"ד  321954 -וחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח –
 . 1968בנוסף לכך קיימים גם חוקים ייחודיים נוספים כמו חוק עבודת נשים וחוק עבודת נוער
וכן שורה ארוכה של תקנות שהוצאו מכוח החוקים הנ"ל .לפירוט מקיף של דברי החקיקה נא
ראה את ספרו של ד"ר אבי גריפל בעריכת זאב פוטרמן "בטיחות בריאות בעבודה" מהדורה
שניה .331998

 .3.2מערך הבטיחות המוסדי
בישראל קיימים מספר גופים ומוסדות העוסקים בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה .המשרד
הממשלתי האחראי ישירות על התחום הוא משרד העבודה והרווחה המפעיל את מערך הפיקוח
בנושאי בטיחות והגיהות בעבודה באמצעות שירות הפיקוח על העבודה .במקביל נתונות
סמכויות למשרדים מתמחים ,בתחום אחריותם שלהם ,כמו משרד הבריאות ,האנרגיה ,המשרד
לאיכות הסביבה ומשרדים נוספים .שירות הפיקוח פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה
התשי"ד –  1954ופועל ,כאמור ,במסגרת משרד העבודה והרווחה .השירות אחראי על כל נושאי
הפיקוח ומעניק גם שירותי הסמכה על פי חוקי הבטיחות והגיהות השונים ומטרתו המרכזית
היא מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.
לצד משרדי הממשלה קיימים מספר גופים ציבוריים העוסקים בתחום ובראשם המוסד
לבטיחות ולגיהות שהוקם ב 1954-מכוח החוק לארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – ,1954
והינו תאגיד ציבורי .מטרתו של המוסד לבטיחות וגיהות הוא ,על פי הסמכות שהוקנתה לו
בחוק" ,לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית" .עיקר פעילותו היא בתחומי
ההדרכה וההסברה ,מתן ייעוץ לשר העבודה בענייני בטיחות וגיהות ,פרסום מחקרים וסיוע
לשירות הפיקוח .עקרונית ולמען ההשוואה ,סמכויות ה HSE-האנגליות ומקבילותיה במדינות
המחקר מחולקות בישראל בעיקר בין משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגיהות כשיש להזכיר,
בהקשר זה ,גם מוסדות אחרים כגון המחלקות לרפואה תעסוקתית בקופות החולים ,המוסד
לביטוח לאומי ,משרד הבריאות ,המדור לפריון בטיחות ובריאות בעבודה של התאחדות
התעשיינים בישראל ומכון התקנים הישראלי הרשאי להעניק תווי תקן למוצרים ,לתהליכים
ולמערכות ניהול וממונה ,במסגרת זו ,גם על נושאי בטיחות של מוצרים ותהליכים שונים .בנוסף
לכך קיימות גם וועדות היגוי ותיאום שונות בתחומים מוגדרים כמו חומרים מסרטנים וקרינה
ולבסוף ,יש להזכיר בנושא זה ,את ועדת המשנה לבטיחות בעבודה הפועלת כועדת משנה של
וועדת העבודה והרווחה של הכנסת ומטפלת בנושאי תחיקה בטיחותית.

31דיני מדינת ישראל כ"ח 337 ,16
 32פ"ח  164התשי"ד (תיקונים מאוחרים יותר)
33

בטיחות בריאות בעבודה ,ד"ר א .גריפל (בעריכת זאב פוטרמן) ,הוצאת התאחדות התעשיינים בישראל ,מהדורה שניה  ,1998עמ' .223
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 - ACOP .4נת"ת  -בדין הישראלי
מסוף דבר ניתן ללמוד על תחילתו ולמותר לציין כי ה ACOP-אינם קיימים עדיין בדין
הישראלי ,לפחות לא כענף מוכר ומוסדר בדין ,שאם לא כן לא היה מחקר זה יוצא ,ככל הנראה,
לאוויר העולם מלכתחילה .יחד עם זאת ,כפי שראינו באותן מדינות המחקר שלא אימצו את ה-
 ACOPכענף מוסדר ,מסמכים הדומים באופיים ל COP-קיימים בישראל כשם שהינם קיימים
באותן מדינות ,שכן חקיקת המשנה ,בדרך כלל ,לא יורדת לרמת הפירוט הנדרשת על מנת
להבהיר למעבידים ולעובדים את אשר עליהם לעשות .כמו במדינות אחרות בהן מוסד הACOP-
אינו קיים ,קיימים גם בישראל כלי עזר לפירוש התקנות ולהבהרת כללי ההתנהגות הראויים,
המוצאים על ידי כל אותם מוסדות העוסקים בעניין ,כפי שהוזכרו לעיל ,ומוסדות רבים נוספים
עד לרמת המפעל הבודד.
יש להזכיר בהקשר זה את משרד העבודה והמוסד לבטיחות ולגיהות שעליהם מוטל מרבית נטל
ההכוונה וההדרכה ומוסדות נוספים כמו התאחדות התעשיינים וארגונים מקצועיים שונים.
מכון התקנים הישראלי מהווה אף הוא נדבך חשוב במסגרת זו ,הן באמצעות תקנים טכניים
שונים בתחומים ספציפיים והן באמצעות תקנים כללים כמו ת"י  18001העוסק בניהול סיכונים
  .Risk Managementיצויין ,בהקשר זה כי ת"י " 18001מערכות ניהול בטיחות וגיהותבתעסוקה – דרישות" זהה למסמך הבריטי המקביל –  OHSAS 18000/1ומהווה למעשה
תרגום שלו .סדרת מסמכי ה 18000-שדומים להם מצויים גם באוסטרליה וניו-זילנד לא הוכרה,
מסיבות שונות ,כסדרת תקני  ISOאך הינה חשובה ביותר שכן הינה ,כאמור ,חלק ממערכת
ניהול סיכונים  Risk Management -שמוכרת כיום ככלי עזר רב חשיבות להגברת מודעות
הבטיחות והגיהות בעבודה והקטנת מספר התאונות והמחלות.

 .5מסקנות והמלצות
מטרת מחקר זה ,כפי שצויין כבר בפתיח לו ,היא ,איפוא ,לחקור את התייחסות השיטות
המשפטיות השונות במדינות המחקר למוסד ה ACOP-ולנסות ולהמליץ ,בעקבות זאת ,האם
רצוי לאמצם בישראל ובאיזו מתכונת.
יודגש ,כי ברי שלא התבקשנו מפורשות ואף קטונו מלקבוע מסמרות בתחום בו עוסק מחקר זה.
כל שמצאנו לנכון לעשות ,הוא להאיר בקצרה את האפשרויות העיקריות העומדות בפני הממסד
הקיים בישראל ובעיקר משרד העבודה והרווחה ,בכל הקשור לאימוץ אפשרי של הACOP-
לתוך הדין כחלק ממערך הבטיחות והגיהות בישראל.
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 .5.1מעמד משפטי
עקרונית  ACOPיכולים להיות מוטמעים בדין הישראלי מבחינת מעמדם המשפטי באחת
משלוש רמות:
( )1במעמד מקביל לזה של תקנות כולל כל ההשלכות המקובלות ,לרבות האחריות הפלילית,
המתחייבת מכך.
( )2במעמד מייעץ גרידא.
( )3במעמד ביניים מעין שיפוטי כשם שהדבר מקובל באנגליה כשההשלכה העיקרית אזי היא,
שביכולתם להעביר את נטל הראיה מהתביעה לנאשם או לנתבע מקום בו הוכחה הפרתם.
אפשרות ( )2לעיל אינה מחייבת שינוי חקיקה לצורך הטמעת ה COP-בישראל .אפשרויות ( )1ו-
( )3מחייבות ,לעומת זאת ,שינוי בחוק ,שכן יישומן יהפוך את ה COP-ל( ACOP-נת"ת
המאושרים על פי דין) ויחייב ,לכן ,שינוי תחיקתי מתאים.

 .5.2אימוץ ראשוני של ה COP-בישראל  -הרצוי מול המצוי
 5.2.1מהבחינה האקדמית ,לפחות ,נראה לנו כי הגישה האנגלית (אפשרות ( )3לעיל) היא
המתאימה ביותר .הסיבה לכך היא פשוטה בתכלית ,COP :מטבעם ,הינם כלי עזר
ליישום הוראות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה .יתרונם ,כפי שוועדת רובנס
הדגישה ,הוא בגמישותם – הן מבחינת ניסוחם הפרטני והן מבחינת דרכי התקנתם –
יחסית לחקיקת המשנה הרגילה .עם זאת מכלל הן נשמע גם הלאו :מצד אחד
גמישותם היחסית של ה COP-תביא ,בהכרח ,לגישה קפדנית ודקדקנית פחות בתהליך
התקנתם וממילא ייקשה יותר להעניק להם מעמד מחייב ובר אכיפה ,שכן הפרתם,
במקרה כזה ,יכולה להביא לחבות אזרחית וחמור מכך להרשעה בפלילים .מן הצד
האחר ,במידה ותהליך התקנת ה ACOP-יושווה לזה של התקנות יאבדו ה ACOP-את
מידת הגמישות החיונית האמורה לאפיין אותם ולהעניק להם את יתרונם היחסי .דרך
הביניים שאומצה באנגליה מנסה ומצליחה לטעמנו ,לאמץ את הטוב משני העולמות –
לשמר את אופיים של ה ACOP-ככלי גמיש ופשוט לשימוש מזה ולהעניק להם מעמד
משפטי בר חשיבות שאינו מעמד מייעץ גרידא מזה.
 5.2.2עם זאת ,בתוך עמנו אנו יושבים ואם נביא בחשבון את המנטליות הישראלית
המקובלת לרבות גישת "הסמוך" והנטייה הטבעית הבולטת שלנו ,יחסית לגישה
האירופאית והאמריקאית למשל ,לדקדק פחות ולאלתר יותר ,נראה לנו כי ניתן גם
להצביע על גישה אחרת לפיה יהיה זה נכון להעניק ל ACOP-בישראל מעמד של תקנות
מחייבות בסגנון ה Standards-האמריקאים (אפשרות ( )1לעיל) באופן שהרווח שיצמח
מהקפדת היתר הצפויה על שמירתם מצד מעבידים ועובדים יכפר על ההפסד הצפוי
בתחום הגמישות הן מבחינת נהלי התקנתם והן מבחינת תכנם.
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 5.2.3כפי שהוזכר כבר לעיל במידה ויוענק ל COP-מעמד מייעץ בלבד (אפשרות ( )2לעיל)
יכולה הטמעתם להיעשות ,ראשונית לפחות ,באמצעות החלטה בעלת אופי
אדמיניסטרטיבי בלבד ללא צורך בשינויי חקיקה .ייתכן ,כפי שנראה עוד להלן ,שזוהי
הדרך הטובה והיעילה ביותר להתחיל ביישום מעשי ,אף אם מצומצם בהיקפו של ה-
 COPבישראל .עם זאת נראה לנו כי לטווח ארוך יותר אין טעם ,ממילא ,כפי שנראה
עוד להלן ,ליישם את ה COP-יישום מלא מבלי לבצע שינויים מהותיים ,תחיקתיים
ומבניים במערך הבטיחות והגיהות בעבודה בישראל ועל כן אפשרויות הבחירה לטווח
הארוך יותר יצומצמו כנראה לאחת משתי האפשרויות ( )1או ( )3לעיל ,כאשר כל אחת
מהן יכולה ,כמובן ,להיות מיושמת בדרגות ורמות שונות.
 .5.3מיצובם של ה ACOP-במערך הבטיחות והגיהות בעבודה
 5.3.1ההנחה הבסיסית עליה מסתמך מחקר זה היא שה ACOP-צריכים להיות משולבים
במערך הבטיחות והגיהות בעבודה בישראל כחלק ממה שכינינו פירמידת הבטיחות
(ראה תרשים להלן) .הננו ערים לעובדה שהטמעת ה ACOP-בדרך זו בדין הישראלי
כרוכה בשינויים תחיקתיים ,מבניים וארגוניים מהותיים במערך דיני הבטיחות
והגיהות בעבודה בישראל .עם זאת נראה לנו ,בכל הכבוד הראוי ובהסתמך על ניסיונן
של כל אותם מדינות המחקר שאימצו את ה ACOP-כחלק מהשיטה המשפטית שלהן,
שזוהי ,ככל הנראה ,הדרך היעילה ביותר לשפר את מערכי הבטיחות והגיהות בעבודה
ולמצות בצורה הטובה ביותר את התועלת שתצמח משילובם של ה ACOP-במערכים
אלו.
 5.3.2פירמידת הבטיחות ,כפי שהוצגה במבוא למחקר זה כוללת ,כזכור ,ארבע שכבות
עיקריות כאשר השתיים
פירמידת הבטיחות והגיהות בעבודה
העליונות הינן דברי חקיקה
אכיפים על פי דין שהפרתם
תיחשב ,בדרך כלל ,לעבירה
חקיקה
פלילית או לעוולה אזרחית
ראשית
ומשתי שכבות בסיס שאינן
אכיפות ישירות .חשיבותן של
חקיקת משנה
שתי שכבות הבסיס ,על אף
שאינן דברי חקיקה אכיפים,
אינה פחותה משתי השכבות

נוהלי תפעול והתנהגות  -נת”ת
Approved Codes of Practice

העליונות שכן בלעדיהן אין –
תקנים ישראליים (ת"י )18001
ותקנים בינלאומיים מוכרים -
תקני  ISOומסמכי OHSAS 18001

זהו חומר הגלם ,כור ההיתוך
והבסיס עליו נבנים ומהם
ניזונים דברי החקיקה .ה-
 ,ACOPכפי שהדגישה ועדת

המלצות ארגונים מקצועיים ,הנחיות ()Guidance Notes
הצעות שיפור של וועדות בטיחות מקומיות ,מפעלים ועובדים

רובנס ,מתאפיינים ,יחסית

-71-

 – Codes of Practiceסיכום

לתקנות ולחקיקה הראשית ,בגמישותם היחסית ובפשטות התקנתן ובתור שכאלה
הופכים לחוליה המקשרת שבין שתי השכבות העליונות לשכבת הבסיס.
 .5.3.3לשון אחר :מיצוב ה ACOP-מתחת לתקנות ומעל להנחיות ולתקנים מעניק להם
מעמד משפטי מיוחד וחשוב ביותר בהיותם שכבת הביניים שבין הרבדים האכיפים
ישירות על פי דין ובין כלי העזר בעלי המעמד מייעץ גרידא.
 .5.3.4זאת ועוד :הגופים המייעצים ומתווי המדיניות מזה והמפקחים ומיישמים מזה מוקמו
בצלעות הפירמידה ולא בכדי – קיומם ,כגופים עצמאיים ,חיוני ביותר אף הוא לתפקוד
מלא ויעיל של כל שכבות הפירמידה .בכל אחת ממדינות המחקר בהן קיימים ה-
 ACOPכחלק מהשיטה המשפטית הנוהגת לוותה הצגתם ברוויזיה כוללת של מערך
דיני הבטיחות והגיהות בעבודה ,שחלק ממנה היתה יצירת גופים מעצבי מדיניות
וגופים מיישמים ומפקחים  -בין כשתי יחידות ארגוניות עצמאיות ובין במסגרת גוף
אחד בעל שתי זרועות מקבילות .מעמדם העצמאי של גופים אלו ורמת התמיכה
התקציבית והאחרת שהמדינה תבחר להעניק להם ייקבעו לא רק את גורלם שלהם
אלא ,קרוב לוודאי ,את הצלחת הרוויזיה כולה לרבות ה , ACOP-שאמורה להיות חלק
חשוב ממנה.
 5.3.5יחד עם זאת אין אנו ממליצים להתחיל ולהטמיע את ה ,ACOP-ראשונית ,כחלק
משינוי בסיסי כולל במערכת שכן תהליכי ההחלטה והאישור עלולים להימשך שנים,
אלא המלצתנו הבסיסית ,כמתואר בסעיף  5.4להלן ,היא להטמיעם בהדרגה במקביל
לנקיטת הצעדים המכינים הנדרשים לשינוי מערכתי מקיף יותר.
 .5.4המלצות ליישום ראשוני של ה ACOP-בישראל
 .5.4.1ברי ,כפי שבואר לעיל ,כי הטמעה אפשרית של ה ACOP-כחלק מהדין הנוהג בישראל
כרוכה בשינויים תחיקתיים ,אדמיניסטרטיביים ומבניים מהותיים וחייבת להיות
מלווה בגיבוי תקציבי משמעותי מתאים.
 .5.4.2בכל אחת ממדינות המחקר (לרבות בכל אחת מהמדינות הטריטוריות והמחוזות
השונים באוסטרליה וניו-זילנד) קדמה להטמעת ה ACOP-וועדה שהוקמה לצורך זה,
בדקה את על מערך דיני הבטיחות והגיהות בעבודה והגישה את המלצותיה לשיפורים
ושינויים .נראה לנו כי אין חולק ,שהטמעה מלאה של ה ACOP-בדין הישראלי תחייב
תהליך מקביל גם בישראל .יחד עם זאת אין ספק שתהליך כזה – למין הדיונים על
מינוי הוועדה והרכבה ועד ליישום מסקנותיה והמלצותיה (במידה ותאומצנה) – נמדד
בשנים וקרוב לוודאי שלא בשנים ספורות עסקינן.
 .5.4.3העולה מן המקובץ הוא שאימוץ הגישה המתוארת בסעיפים  .5.4.1ו .5.4.2-לעיל בשלב
הראשוני ,על אף שקשה לחלוק שזהו ,בסופם של דברים ,מסלול הכרחי – שכרה יצא
בהפסדה .הגישה שנראית לנו כנכונה ,בשלבים ההתחלתיים ובהנחה שהגופים
האחראיים לנושא ובראשם משרד העבודה והרווחה יחליטו ,עקרונית ,לנסות ולהתחיל
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ביישום ה COP-בישראל ,היא להתחיל ביישום מעשי של הנושא בארבעה מסלולים
מקבילים:
א .הקמת צוות משותף לגופים המובילים בתחום (משרד העבודה ,המוסד לבטיחות
וגיהות וכו') שמטרתו תהיה להתחיל וליישם את ה COP-במספר מוגבל של
תחומים מוגדרים מראש לתקופת ניסיון .יישום ,בהקשר זה ,כולל כתיבה של
מספר  COPבתהליך ניסיוני שיהיה דומה ,ככל האפשר ,לתהליך הסופי לרבות
שיתוף עובדים ומעבידים בתהליך הניסוח וההטמעה ,הצגת ה COP-והטמעתם
בשטח ,מעקב אחר תהליכי אימוצם על ידי כל הגופים הקשורים לנושא עד לרמת
העובד הבודד ,קבלת תגובות ושינוי ה COP-בתהליך שייקבע עקב כך וכל פעילות
אחרת הקשורה לעניין  -הכל כשה COP-כמובן במעמד ממליץ בלבד מבלי שיינתן
להם מעמד סטטוטורי.
ב .הזמנת מחקר פרטני שינסה לחקור לעומק את תהליכי היישום המעשיים ודרך
התפעול של ה COP-וה ACOP-במדינות המחקר תוך הדגש על ביצוע ראיונות
שטח והשגת מידע אמפירי שאינו מפורסם ,בדרך כלל ,באופן סדיר ,במטרה לנסות
ולזהות ,מן האספקט המעשי ,מהי הדרך המתאימה ביותר ליישום הCOP-
בישראל.
ג .ניהול שיחות עם גופים חיצוניים למערכת הציבורית ,שיש להם עניין ברור לעסוק
בנושא ,בדבר הגברת מעורבותם בתחום ,לרבות אימוץ פרוייקטים מוגדרים ועזרה
במימונם וכוונתנו בעיקר ,אך לא רק ,לחברות הביטוח.
ד .הקמת וועדה מכינה מצומצמת יחסית בהיקפה שתתחיל לעבד וללמוד את החומר
המצטבר הקשור ליישום אפשרי של ה COP-בישראל לרבות ממחקר זה והמחקר
הנוסף שהוצע לעיל .וועדה זו תעקוב גם אחר תוצאות היישום הראשוני המוצע
בסעיף א' למעלה ,מתוך מטרה שהבדיקות וההכנות הראשוניות שתיזום ,תבצע
או תחקור ישמשו כחומר הבסיס לוועדה המרכזית ,שככל הנראה ,תמונה לבסוף
ואשר תפקידה יהיה רחב הרבה יותר – לבדוק אפשרות רוויזיה כוללת בדיני
הבטיחות והגיהות בעבודה בישראל כשה COP-יהוו רק חלק ,אף אם חשוב ,מכך.
 .5.4.4יודגש בהקשר זה ,כי כל כיווני הפעולה הפעולות הנ"ל אינם מחייבים שינויי חקיקה
או שינויי מבנה וכן אינם כרוכים בתקציבים משמעותיים ובכך ,אנו סבורים ,יתרונם.
למותר גם לציין כי אלו הם רעיונות המתווים כיוון כללי בלבד וניתן בנקל לחשוב על
כיווני עשייה נוספים בתוך מסגרת דומה שלא תחייב ,ראשונית ,ביצוע שינויים
משמעותיים במערכת הקיימת אלא תפעל במסגרתה ולצידה.
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1970 פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש (נ"ח) תש"ל





Council Directive 91/883/EEC



Employment Act (1980) (UK)



Employment Protection (Consolidation) Act, 1978 (UK)



Federal Coal Mine Safety Act, pub. L. no. 82-552, 66 stat. 692 (1952) and the revised Act from
1977



Health & Safety at work Act – Gesetz uber die Durchfuhrung von Massnahmen des
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Siecherheit und des Gesundheitsschutzes der
Bescheftigten bei der Arbeit (Germany)



Health & Safety in Employment Act 1992 (New-Zealand)



Health & Safety in Employment (mining-underground’s) Regulations 1999 (New Zealand)



Health & safety in Employment (petroleum exploration and extraction) Regulations 1999
(New Zealand)



Health & Safety in Employment (pipelines) Regulations 1999 (New Zealand)



Health & Safety at Work Act 1974 (19 statutes 796, 16 statutes 77) (UK)



Health & Safety at Work (Directive no. 89/391EEC) (EU)



National Occupational Health and Safety Commission Act 1985, Australia (Commonwealth)



Occupational Health & Safety Act 1983 (New South Wales)



Occupational Health & Safety Act 1984 (Western Australia)



Occupational Health & Safety Act 1985 (Victoria)



Occupational Health & Safety Act 1989 (Australian Capital Territory)



Occupational Health & Safety (commonwealth Employment) Act 1991



Occupational Health, Safety & Welfare Act 1986 (South Australia)



Work Health Act 1986 (Northern Territory)



Workplace Health & Safety Act 1995 (Queensland)



Workplace Health & Safety Act 1995 (Tasmania)



Safety Rehabilitation and Compensation Act 1988



The Health & Safety in Employment Regulations 1995 (New Zealand)



The Occupational Safety & Health Act of 1970 – 29 USCA



“The six pack Package” Regulations:
– The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (SI 1999/3242) (EC
Directive 89/391/EEC)
– Safe Use of Work Equipment, Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (SI
1998/2306) (EC Directive 89/655/EEC)
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– Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI 1992/2793)
(EC Directive 90/269/EEC)
– Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 (SI 1992/3004) (EC Directive
89/654/EEC)
– Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 (SI 1992/2966) (EC Directive
89/686/EEC)
– Health and Safety (Display Screen Equipment) Regulations 1992 (SI 1992/2792) (EC
Directive 90/270/EEC)
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