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 כא אב תש"פ                                                

                                             11/08/2020  
 824664 :מספר מסמך                        

               ÍrNÈ64NÎ 
 לכבוד

 התאחדות בוני הארץ
 מבצעי בנייהתפוצת 

 
 שלום רב,    

 הסדרת השימוש בסבכות פלדה המשמשות כגידורים באתרים בהם מתבצעות עבודות בנייה הנדון:
 10.6.20סימוכין: מכתבנו מיום 

 :רקע
, קובע את מפרט ואופי הגידור המיועד 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חפרק ב' ב' .א

 למניעת נפילת אדם ואשר מותקן במשטחי עבודה ומדרכות מעבר. 

המינהל במכתבו בחן , רבים בחודשים האחרונים סבכות פלדה כגידורים באתרי בנייה על רקע התקנת .ב

מיוחדים' שמחייבים א לתקנות ובכך להגדירן כ'אמצעי גידור 11שבסימוכין האם יש לכלול אותן תחת סעיף 

 אישור מפקח עבודה ראשי בטרם התקנתם.

 . בענייןשקוימה בנושא מבקש מינהל הבטיחות לעדכן בהחלטתו   נרחבתלאחר התייעצות  .ג

 החלטה:

ניתן לקבוע שגידורים אלה לא יוגדרו כ 'גידורים מיוחדים'. יחד עם זאת, מאחר והתקנתם דורשת שימת  .1

לעמוד הרוצה לעשות שימוש בגידורים אלו,  1מבצע בניה  נדרש, וקםופירדגש מוגברת לאופני הרכבתם 

 בדרישות שלהלן:

באתר  הרלוונטיםיודרכו בעלי התפקיד  בו את האופן הכולל ,לכל הפחות,נוהל הדרכה החזקתו של  .א

הנוהל  .לשם כך נדרשיםהואמצעי ציוד מגן אישי  פירוק אחזקה,הוראות כמו גם , התקנתם לאופן

 בו מתבצעות עבודות בנייה.יוחזק באתר 

אדם בעל כשירות מקצועית מתאימה )כגון נציג החברה המשכירה את  על ידי תבוצעההדרכה  .ב

ואת שמו  למטרה זויש לציין בפנקס ההדרכה את שמות העובדים שקיבלו הדרכה פרטנית . הגידורים(

 ותפקידו של מעביר ההדרכה. 

או על ידי אנשי  העובדים שהודרכו כאמור לעיל,ידי יש לוודא שכל התקנה של הגידור תיעשה רק על  .ג

 החברה שמסרו את הגידור לשימוש הקבלן.

 

 2כפי שפורסם לאחרונה להערות הציבור.  א'11גם תקנה  תעודכןהתקנות,   כחלק מעדכוןשהוחלט  בנוסף .2

 

 

 

 

 

                                                 
 1988כהגדרתו ב'תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח  1

2 https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdQg5QAF&fireglass_rsn=true  
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 פיקוח ואכיפה:

, וזאת לצורך 18.8.20מפקחי המינהל יאכפו את העמידה בתנאים אלה כחלק משגרת הפיקוח, החל מתאריך 

 במפורט במסמך זה.השלמת ההיערכות באתרי הבנייה לעמידה 

 

שהתקנה במהלך קיומו של ביקור פיקוח למען הסר ספק יודגש שככל שמפקח עבודה, טרם תאריך זה, יסבור 

מסמכותו להורות על פירוק -נעשתה באופן שעלול לסכן את העובדים באתרהבנייה  באתר גידור זהקיימת של 

 .לאלתר הגידור

 

 

 

 

 בברכה,
 
 
 

 

 רן כהן
 מנהל תחום בכיר בטיחות

 
 
 
 

 
 :העתקים

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי -חזי שוורצמן

 התעסוקתיתס. ראש מינהל הבטיחות והבריאות  -אריק שמילוביץ'

 תפוצת מפע"זים

 וועדת בנייה
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