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 לכבוד
 

    -ות התעסוקתיתהמינהל הבטיחות והגראש  -מר חזי שוורצמן

 

 

מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(    -עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל התייחסות  הנדון:  
 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(   תיקון   להצעת 

 580700185ס' עמותה  מ 

ממונ ל בשם   הב שכת  בישראל טיחו י  "העמות מקצו   -ת  )להלן:  )ע.ר(  אנחנו  זה  הריני  ענים   ,) ה" 

 לפנות אליך כדלקמן: 

 מקצוענים זה אנחנו )ע.ר(   -לשכת ממוני הבטיחות בישראל הקמה ומטרות  

 , נרשמה העמותה שבנדון. 23.3.2020תאריך  ב  .1

 ואלה מטרות העמותה :  .2

 בישראל הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות   . א 

"וועדת    מוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות מם המקצועי של מ קידו לפעול למען   . ב 

 . אדם" 

ימי   . ג  כמות  הפחתת  ידי  על  היתר  בין  הבטיחות  ממוני  של  רווחתם  למען  לפעול 

ימי   ביצוע  בגין  התשלום  הגבלת  ו/או  דין  לפי  הבטיחות  מממונה  הנדרשת  העיון 

 עיון. ₪ לכל יום    100העיון באופן שלא יעלה על  

 שבנדון. התקנות     ria-תגובת העמותה ל וגשה  , ה 16.3.2020ביום   .3

עקא  .4 דו   דע  וכל כי  הערו מה  תקנות  לעיל,     ria-ל תינו  ל  לתיקון  בהצעה  הוכללו  לא 

בנייה(  )עבודות  בעבודה  בבניה )להלן:    2019  -הבטיחות  הבטיחות  ו/או    "תקנות 

 . בטרם הפצתן להתייחסותנו  אשר לא הובאו    (   " התקנות 

 ים הבאים: רק התייחסות זאת כוללת את הפ  .5

 התייחסות לעניין תוספת אחריות לממונה על הבטיחות   -פרק א'  •

 התייחסות לעניין מעמדו ותפקידו של מנהל האתר   -פרק ב'  •

ג'  • לרבות    -פרק  העבודה  מנהל  של  ותפקידו  מעמדו  לעניין  התייחסות 

 מינויו, החלפתו, השעייתו וביטול מינויו. 

 נייה  הבטיחות בב   ות נ תק על    97תחולת פרק    -פרק ד'  •

 התייחסות לשאר התקנות   -' ה פרק   •
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 -מבוא 

ו  .6 של תפקיד כי    נציין נקדים  וסמכויותיו  הבטי   יו  קבוע ממונה  ארגון  בתקנות    ים חות 

)ממונים   העבודה  על  ה )להלן:    חות( בטי ה   על הפיקוח  על    . (   ממונים" "תקנות  יעלה  לא 

ל  בבניה   קבוע הדעת  כי   בתקנות הבטיחות  ,  סף ו נ   לממונה הבטיחות תפקיד ספציפי   לעיל 

של    וסמכויותיו   ו י יד תפק ב   לפי דין   כיום הניתן  המענה  את    מלכתחילה   לבחון מבלי  וזאת  

הממונים הבטיחות    ממונה  הה   לאורן   הן ,  לעיל   בתקנות  ש ע ב   עו קב שנ   לכות  של  ל  ניינו 

הבטיחות  שקיימת  ממונה  הבהירות  אי  לאור  הן  הממונים ,  ל   בתקנות  ניסוח  בנוגע 

הבטי   תפקידיו  ממונה  של  לתיקון    הן ו   ת ו ח וסמכויותיו  חוק  הצעות  שתי  של  לאורן 

 .     1ר שהופצו זה מכב נות הממונים  תק 

הממונים  .7 נקבע ,  לעיל   בתקנות  באתר    לא  נוכח  להיות  הבטיחות  ממונה  על    ה בניי כי 

ומתמדת נוכחו   ספציפי  קבועה  מועסקים    ת  בו  בנייה  אתר  בכל  נוכחות    50ולמצער 

לפח  המשרה   ות עובדים  היקף  מהו  שכן  הבטיחות   המינימלי   וכל  על  ממונה  שמונה    של 

 . 2תקנות הממונים כאמור ב   אצל מבצע בניה 

ועוד,   .8 על  זאת  ספציפי,  הוראה  בניה  באתר  בטיחות  ממונה  לאחרונה    נעשית ה י  כפ מינוי 

תקנה   ידיכם   על  הבטיחות    )ד( 5  מתוקף  לממונה  לכאורה  מאפשרת  הממונים,  לתקנות 

ספציפי  בנייה  לאתר  במשרה    שמונה  מש לעבודה  או  )   ה ר מלאה  בנוסף    וזאת חלקית 

( לתקנות הממונים  3)   4תקנה  ונה אצל מבצע הבנייה כאמור ב לממונה הבטיחות אשר מ 

דעת ,  לעיל(  שיקול  שהו   " צר ק ל " ו   רחב   להפעיל  שעות  ב את  כי  תו  בטענה  האתר  שטח 

וזאת   הבנייה  לאתר  שמחוץ  במשרדו  מסמכים  לערוך  עליו  עבודתו  משעות  כחלק 

ממונ  נוכחות  כי  קביעה  נוכחות הבטיחות    ה בהיעדר  תהיה  הספציפי  הבנייה    באתר 

 המשרה שנקבעה. קבועה ומתמדת לפי היקף  

הבטיחות   .9 תקנות  לתיקון  ל ההצעה  לעיל  האחר חל   עניין בבניה  באתר וקת  בנייה    יות 

 ... ן זרים שאינם מקצועיים ומן המקום שנפרט   שיקולים ב   ה נגוע א  י וה בחטא    ה קור מ 

 

 האומנם?   -ייה נ ב אחריות ממונה בטיחות בעבודות    -פרק א' 

הבטיחות    ל י הט ל הניסיון   .10 ממונה  על  תפקידי אחריות  מבעלי  באתר  כאחד  ם 

דרך פעולה  הוא  ,  הבנייה שנוכחותו הקבועה והמתמדת באתר כלל לא נקבעה בדין 

לבעי שאי  יורדת  הבנייה  נה  באתר  השורש  ה ית  מנהל    עדר י והיא  של  הסמכות 

המוד   העבודה  הבנייה  אתגרי  מול  אל  מקצועיותו  זאת  .  ית נ ר וחוסר  פעולה  דרך 

ישימה  ממונה   אינה  הבנייה   בהיעדר  באתר  מלאה  במשרה  תעודד  היא  ו   בטיחות 

בפועל  האחראים  הבנייה   את  המלצות   באתרי  מימוש  הבטיחות   לאי    ממונה 

 
ות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות  בירור סיב-וןתיק),(ל הבטיחותם ע)ממוניעבודה  יקוח על הפתקנות ארגון ההצעת   1

 , 2019-ע"טשת(, מקצוע
 2019-. תשע"ט(הגנה על ממונה הבטיחות -תיקון)הצעת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, 

 
 ( לתקנות הממונים 3)4סעיף 2
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ליקויי  באתר   לתיקון  שהם ה   הבטיחות  בטענה  אחראים  אינ   בנייה  לנושאי  ם 

 . או אחרת   ת א הבטיחות באתר לעת קיומו של ממונה בטיחות במשרה כז 

ועוד ז  .11 בתחתית      ת ב הצ ,  את  הבטיחות  האחריות  ממונה  מבנה  תפקידו  עץ  לעצם    חוטאת 

לעיל   בדין של ממונה הבטיחות הראשון   . על ממונה הבטיחות  כאמור בתקנות הממונים 

 . חות ת ולתקנים בבטי קנו ת לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, ל 

כפיפות עניי ל  .12 הב ן  ממונה  של  הציב טיחות,  ו  לקידום ר ו הוועדה    בעבודה   הבטיחות   ית 

 : המליצה כדלקמן   (   "וועדת אדם" תית במדינת ישראל )להלן:  ק התעסו   ריאות והב 

 

למקבלי    דבר" האפשרי  בהקדם  להגיע  חייבים  ומשמעויותיהן  סכנות  של  קיומן 

בארגון, ב  ההחלטות  שיעלה  נכון הדייכדי  במיוחד  תתממשנה.  בטרם  למנען  ם 

כדי   נפש.  בסכנות  כשמדובר  ועכבהלהדבר  חסמים  ולמנוע  זאת    עדהוהו  ותבטיח 

הבטיחות בארגון יהיה כפוף ישירות למנהל הארגון   ה כי הבכיר מבין ממוניממליצ

דה שבו מקום עבואו לחבר הנהלה אחר הנושא באחריות לניהול הבטיחות בארגון.  

אליו את ממונה הבטיחותינו חפאן  ומנהל הארג להכפיף  לבעל תפקיד   ץ  ומכפיפו 

 .3מור"אבעל התפקיד כל סף אחריותו בנושאי הבטיחותוואחר, תת

ניתן    -דהיינו  .13 אחריו   לייחס לא  הבטיחות  הבנייה.  לממונה  באתר  משנה  מצב  ת  בהינתן 

  תחת מ הרי שמינויו הוא    מלאה,   ה במשר ממונה באתר  ממונה הבטיחות אינו  שכזה, בו  

ה  לכאורה בנייה  למבצע  אחריותו  בטיחות   וכאשר  ממונה  ס   של  בנייה  יפי  צ פ באתר 

 . לאחריותו של מנהל האתר ואינה עומדת בזכות עצמה   מתווספת 

כאתר   .14 סיכונים  רווי  באתר  הבטיחות  ממונה  על  ספציפית  אחריות  הטלת  ועוד,  זאת 

בו    , בנייה  לזמן  כ גם  מבלי  ,  ו אחר ה א ז אינו נמצא באתר הבניה עקב היקף משרה חלקי 

חובת   ן ג ע ל  את  בת לפגוע    האיסור   בדין  או  הבטיחות  עבודתו א נ בממונה  מילוי    י  בשל 

פי  ת  על  נאמן  )   הממונים   בתקנות   האמור פקידו  בעניין  הקיים  האיסור  כדוגמת 

שעה אחת קודם ולתקן    תגרור את המערכת לסירבול ולהקפאה ויש לפעול   . ...( הבטיחות 

תיק את   עם  יחד  הממונים  ת ו תקנות  )עבודו ן  בעבודה  הבטיחות  בנייה( קנות  לא  ו   ת 

 . 4ביטוח אחריות מקצועית לאנשי הבטיחות לסוגיית    ה ולרבות מתן מענ   בנפרד מהן 

בעניין למעשה,   .15 בבניה  הבטיחות  תקנות  ממונה    ה ממונ   תיקון  את  הופכות  הבטיחות, 

בפועל  של האחראים  לשותף למחדליהם  הבנייה   ולמעשה   הבטיחות  למצב   באתר    ויגרמו 

ר ל  הבטי א  ממוני  עת  בדי   חות צוי  הגנה  באתרי   ן, בהיעדר  י  יע נ מ מתוך  הבנייה    יפעלו 

 
 79, עמוד וועדת אדם 3

 
 79וועדת אדם עמוד  4
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ולא   האישית  הבנייה הגנתם  באתר  הבטיחות  קידום  וירד   לצורך   יילך  מספרם    וכאשר 

 עד להיעלמותם כליל מענף הבנייה. 

 : על ממונה הבטיחות חובות  הצעה להטלת  ה לעניין    הכלל אל הפרט מ 

מק הי ב נ  .16 שיימצא  ככל  כי  לרבות    טיחות הב   ממונה ל   להוסיף ם  ו ר  וסמכויות  תפקידים 

הבנייה,   לעש באתר  תיקון    את ז   ות יש  קיימת באמצעות  משנית  תקנות    -חקיקה 

באמצעות    לעיל,   הממונים  וסמכויות ולא  תפקידים  משנית    נוספים   הגדרת  בחקיקה 

   . בתקנות הבטיחות בבניה   נוספת 

 ( תוספות הן בהדגשה ה )   : תקנות ה והצעה לשינוי    פירוט ההתייחסויות לגופן  .17

 טיחות : ממונה ב א' 5רק  פ 

יד   מונה  על  בנייה   צע הבניה מב י  ממונה בטיחות  נות ארגון הפיקוח  , בהתאם לתק באתר 

תשנ"ו  על הבטיחות(,  )ממונים  העבודה  הבטיחות  1996-על  ממונה  על  יחולו  לכל  ביחס  , 

 בות שלהלן: , החו יה בו מונה בנ   לאתר   אתר 

באמצעות מסרון,  גם  וח בכתב, האם  ו י ו ד )יש להגדיר מה   בכתב   ידווח  ( א 

וכו'( אפל  העבודה  ל   יקציה  הא מנהל  אודות    תר מנהל  בניה  ומבצע 

"   בסמוך   ממצאיו ו   פעילותו  להגדיר  כ )יש  שבועי    -בסמוך"  דיווח 

מ  יאוחר  ולא  עד  דיווח  מלאה,  במשרה  בטיחות  שעות    72  -לממונה 

 לביקורו בשטח האתר.   לממונה בטיחות במשרה חלקית( 

ידווח  ו   של מפקח עבודה   שנמצאו בביקורת צאים  מ מ ב   הטיפול   ן בחן את אופ י  ( ב 

עב  למנהל  כך  הינן )   . ה וד על  אלה  האתר י מתפקיד   פעולות  מנהל  של  והוא    ו 

סמ  מתוקף  אשר  הבטיחות  ממונה  של  בשירותיו  להסתייע  כויותיו  רשאי 

האתר ץ  לייע אמור  וחובותיו   ל   למנהל  הנוגע  ותקנים  בכל  תקנות  חוקים, 

והגיהות  ידו בק   האתר   ל למנה   ע לסיי ,  בבטיחות  הבטיחות  תוך  הכל    –ם 

 (. 5הבנייה באתר  ם  ני נושאים שו   18-התודעה ב   קידום 

על  ( ג  לפי    יורה  לסמכותו  בנוסף  עבודה,  לתקנות    ( 6) (  16)   10  16  סעיף הפסקת 

 במקרים הבאים:   , הממונים 

ללא  (1) מתבצעות  בניה  הישירה    השגחת   עבודות  הנהלתו 

לתפקי אתר    עבודה מנהל    של   והמתמדת  באתר  ד שמונה  ו 

 . הבניה ע  מבצ   פי על ידי פצי הס 

 . ף ק ו יקה לעגורן צריח אינו בת ד קיר ב תס  (2)

 )א( 164ביצוע עבודה בניגוד לאמור בתקנה   (3)

סעיפים    לעניין )  כי   ( 3) -ו   ( 2) מחיקת  נבהיר  הבנייה באת   לעיל    ר 

נתון   נשקפת  רגע  עובד   בכל  של  בריאותו  או  לחייו  מיידית    סכנה 

על ולכן   להתבצע  חייב  הסיכונים  מנ   ניהול  האתר  ידי  הוא  ש הל 
 

    10  הממונים, סעיף תקנות  5
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קובע  דב דיניות  המ   למעשה  יישק  פיו  ועל  הבנייה  לכן,  ו   ר. באתר 

ה ה  על  העבודה וראה  להיו   פסקת  יכולה  של  לא  לקוי  ביצוע  על  ת 

כללית,   סיכונים  מניעת  על  להתבסס  עליה  אלא  הבנייה  שיטת 

 . ( הגידור קיום  חובת נוכחות מנהל אתר וחובת    -דהיינו 

מגודר    (4) אינו  הבנייה  לתוכו  ת ומ   אתר  זרים  כניסת  יש  ) אפשרת 

בעבו  הבטיחות  בתקנות  מה לקבוע  את  בנייה  גידור  ה   ות דת 

השונות   נדרש כ   ו י וסוג  הבנייה  ראה   . בעבודות  זה  האמור    לעניין 

בנייה   97ק  ר פ ב  באתרי  בטיחות  הוועדה    ץ שהופ   שעניינו  ע"י 

 . 6(   " ל ו הספר הכח " )  משרדית  נ הבי 

 1נספח  מצ"ב    97פרק  

הפס  ( ד  על  בטיחות  ממונה  ל הורה  כאמור  עבודה  כ עי קת  על  יודיע    כתב ב   ך ל, 

הבנ למב  ומנהל  צע  קיום א   דא ויוו ,  אתר יה  כאמור  ה העתק    ת    תירשם הודעה 

 . בפנקס הכללי 

   

 ותפקידים   מינוי   -מנהל אתר   מיהו   -פרק ב' 

בעבודה   .18 הבטיחות  האחריות  פקודת  כל  את  "תופש  ב מטילה  על  בו  אתר    . " המפעל מפעל 

בנ   מבוצעות  מפעל  עבודות  הינו  הנדסית  ובנייה  הבניי " וכאשר  ייה  לצורך    " ה מבצע  הינו 

תופש   על י   לא     . 7על מפ ה העניין  בא   עלה  כי  אחראים הדעת  מספר  יהיו  בנייה  עוד    תר  כל 

י פקודת הבטיחות בעבודה  ב   222ו/או    219סעיף   לעניין  .  מנהל יש רק אחד .  שתנה לא 

 להקמתו של צה"ל: היסודות  הניח את  זה טובים דבריו של יצחק שדה מי ש 

   

  איחרתה אא  ,דאתה המפק  -ודך, אם מחלקה או גדוד"אם כיתה או חטיבה בפיק  

חיי   על  האנעל  אחראי  וא   תוצאותשים,  עמךהקרב  גורל  על  על  חראי  עתידו,  על   ,

כמוך,   ם בחוריך יהיווג -עצם קיומו. היה צנוע וחזק, ממושמע ונבון, היה זעיר ונועז

 ה( חק שד " )יצואיתם תנצח 

בו   .19 הב בעידן  באתרי  העובדים  "בטיחות  לכל   נייה הסיסמא:  מעל  סיסמא  היא  היא   "..

ולמע ושה נד  הו כל ה   שה ,  ש ל  מ א  אין  הבנייה  הבטיחות  ד בעבודות  להנחלת  ברורה  יניות 

שבמ ואכ  הראוי  מן  נתנה ל יפתה,  העובדים  חיי  על  במ חמה  כמו  ובכל    ה. מ לח ג  בנחישות 

 העוצמה... 

 
לעבודות  במפרט הכלל  97פרק   6 ולמיחשובםמכי הח טנדרטיזציה של מס משרדית לס נ דה הביועבהוצאת הובנייה  י  לבנייה  .  וזה 
 (2018 בר מנוב)

 
 191ודת הבטיחות בעבודה סעיף פק 7
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כי   .20 סבורים  בו   אנו  ב   בעידן  פניה הבנייה  שינתה  ישראל  העבו מדינת  מנהל  תפקיד  דה  , 

מח  בחינה  העבוד מחייב  מנהל  עת  א דש  מנ ה  א מע ל   הל ינו  הבנייה  ת  שה  כאשר  ו אתר 

הבנייה הו   ל בפוע  באתר  הבלעדי  האחראי  כ   א  בעבודה    80%-לביצוע  הבטיחות  מתקנות 

ואיכות    )עבודות בנייה(  בנוגע לטיב  עבו ובנוסף מבצע שגרת פעולות    –  דות הבניה ביצוע 

זמן  עובדה   לו  מותירה  בבטיחות שאינה  לעיסוק  סמכות  הולם  עם    צועדת .  בבד  בד 

ול  מנהל העבודה אין סמכות באתר הבנייה אך הוא נושא  ל הדעת כי  לה על  יע א  אחריות 

 . האחריות   רב מי ב 

כי   .21 יובהר  זה  ש סי ב ב לעניין  תקנה  סה  )עבו הבטיח   לתקנות   6ל  בעבודה  בנייה(,  ו ד ות  ת 

הי מונח  בין  תכלית  ו מרכזית  תכלית  תר  ת  תקנה  ה היא  בראש    6בטיחות.  נועדה 

ל  על     עים ממלאכת הבנייה.  ם הנוב יי ות תרום לצמצום הסיכונים הבטיח ובראשונה  עמד 

 : דואני נ' מלחי   3805/01  "א  ע ב פט ריבלין  השו ב'  תכליות אלה כ 

 

את  בטיחות על גורם אחד ויחיד מקטינה  הל הוראות  ת למילוין שאחריות ההטל"

ליהח הבנייה שש  פעולות  בין  תיאום  מחוסר  כתוצאה  בטיחותיות  סכנות  צירת 

סיכון    זרה אחת עלול ליצורחותי שנוצר בגִ ון בטייכס  וִגזרות הבנייה השונות. אכן,

בגִ בטיחו גם  להימצתי  רבה  חשיבות  ישנה  לפיכך  אחרת,  אחד  אותזרה  גורם  של  ו 

פיצולה  טיחות. זאת ועוד,  לקיומן של הוראות הב  בכל ִגזרות הבנייהשיהיה אחראי  

לג הבנייה  עבודת  לכל  ז  של  שונה  אחראי  של  הצמדתו  תוך  שונות  ל  לוע   זרהגִ רות 

  את   תר מטילים ם או יויישנמצב שבו    והנושא באחריות, אאדם  אין  מצב שבו  ליצור  

 ."ההאחריות זה על כתפיו של ז 

זו   .22 תכלית  כן    ד עמ על  השופט(    נשיא ה לפני  תעשיה    ת חבר   , 701/78ע"פ  ב ברק  )אז  מבנה 

מדינת  נ'  ההו בהתייחסו    139  בעמ' ,  [ 1]   ישראל   בע"מ  של  הקודם  ר  בדב   ראות לנוסח 

תשל"ד זהו  בשנת  שהותקן  הבניה",  "מבצע  של  בתקנה  וע   תו  הבטיחות    תקנות ב   7וגן 

 : 1955-)עבודות בניה(, תשט"ו   בעבודה 

 

זו  " תקנה  מטרה  ר'[  –דאז    7]של  לאחריות   א'  ברורה  כתובת  תהא  כי  היא 

הבנייה כמכלול אחד.  ת  ת זו היא, אותו אדם האחראי לביצוע עבודכתוב  טיחותית.ב

ה זה  היהא  עבודת  של  ביצוע  עליו  עצמו, שנטל  אחד  מבצע  ראשי  קבלן  או  בנייה, 

המב התקשר  החקיקתעמו  לגישה  בניגוד  זה  יהא  נאפצע.  אם  האמורה,  שר  ית 

גזרה. ראי שונה לכל  דת הבנייה לגזרות שונות, תוך הצמדתו של אחפיצולה של עבו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/78
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/78
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/78
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20הבטיחות%20בעבודה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20הבטיחות%20בעבודה


 

 -טיחות בישראלי הבשכת ממונל        
 ( ע.רזה אנחנו ) יםמקצוענ           

 580700185עמותה  'מס                  
 

 ד רוני שדה אצל עו"             
 44851אלפי מנשה  15רחוב צופית             

 ,  09-7674439פקס':    052-8260360  : ל' ט             

 ronis-law@netvision.net.ilא"ל:  דו             
 

7 

 

י האחריות,  את  יפצל  זה  דברים  לאחריות,  מנמצב  אחת  ברורה  כתובת  ויצור ע 

זה  יות, או שניים או יותר מטילים האחריות  מצבים בהם אין כל אדם הנושא באחר 

זה   של  כתפיו  ישר]  8-3לא/  [ דיון])ראה  על  ל  –  אל מדינת  ודות  ולעבנין  ב חברה 

בונה"   "סולל  של  מיסודו  ב  בע"מציבוריות  פד"ע  יש    ...( [187,  הבנייה  עבודת  אל 

כילהת של  לשחס,  בכור  ונו  למשקי  ]  688/77ע"פ  בהשופט  לתערובת  מכון  אמבר, 

חפר, והשומרון  עמק  חק   ,השרון  שיתופית  בע"מ  אגודה  מרכזית  מדינת    'נלאית 

לגישראל פ"ד  וההשלכ'  –  89בע'  ,  [85(  2),  שההשפעות  וברור  אחת,    ותכמקשה 

השונות   הפעולות  של  לאותם  ההדדיות  מעבר  משתרעות  השונים  הקבלנים  של 

לח  בכלל  ואם  מהם;  אחד  כל  עובד  בהם  למה  ימים  לחלקים,  התהליך  כל  את  לק 

ולא  דו ימים  גיסוקא לפי  גיסא?לפי שעות מחד  או לפי שבועות מאידך  פי  -על  ' א 

מש  ראייה  זווית ראשייזו,  קבלנים  למספר  הבנייה  עבודת  מוטלת   ם,נמסרה 

 ."על שכמו של המבצע –רות להעברתה ללא כל אפש –האחריות 

בלבד.  כי  נה  ה  .23 מנהל אחד  להיות  חייב  בנייה  באתר  בבנ קביעת  כן,  הבטיחות  ייה  תקנות 

ת   לעיל  של  פקידו  לעניין  אתר" נה "מ החדש  כ"מנהל  המוכר    )   ל  בנייה  באתרי  בפועל 

  ) במקומה הפרויקט"  שכלל    היא  לעיוננו...( )למרות  הועבר  טרם  התקנה  אך  תיקון   ,

ברורה  מחייבת   ב ין  ני ע ל הגדרה  התפקי כישורי  אתר    ול היכ   ד על  מנהל  בתפקיד  לשמש 

לטעמנו   למע והוא  הלכה  בפועל  שמתבצע  ב וכפי  הבנייה שה  להיות   , אתרי  אחד    יכול 

 : בעלי התפקיד הבאים   בעת ר א 

מבנים "    . א  מבנים   -" מהנדס  להנדסת  במדור  הרשום  רשוי  כמשמעותו    מהנדס 

והאדריכלי  המהנדסים  לתקנות  פ בתוספת  וייחוד  )רישוי  התשכ" ע ם    -ז ולות(, 

1967 . 

רשום" "מהנ  . ב  מבנים  מבנים     -דס  להנדסת  במדור  הרשום  כמשמעותו    מהנדס 

ה   אשונה הר   בתוספת  והאדריכל לתקנות  פעולות(,  י מהנדסים  וייחוד  )רישוי  ם 

 . 1967  -התשכ"ז 

מבנים" "  . ג  המוסמכים    -הנדסאי  והטכנאים  ההנדסאים  במרשם  הרשום  הנדסאי 

כמשמ  בניין,  או  מבנים  תכנון  לחוק  17בסעיף  ותו  ע במדור  סאים  נד הה )ב( 

 . 2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 

 . ה )עבודות בנייה( נות הבטיחות בעבוד כהגדרתו בתק   -"מנהל עבודה"   . ד 

האת כלומר,   .24 מב   ר" "מנהל  של  הארוכה  כזרועו  הבנייה יוגדר  באתר  הבנייה  זה  צע  הוא   .

ב ו , הן ההתנהל הבנייה שעליו תוטל מלוא האחריות על ההתנהלות באתר   ע  לביצו נוגע  ת 

 יה. בנוגע לבטיחות העובדים באתר הבני   והן ההתנהלות הבנייה    עבודות 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20688/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20688/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20688/77
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נ  .25 זה  מי  בהיר  בעניין  לע מא הקביעה  התפקידים  תלויה    יל  רבעת  האתר  כמנהל  ישמש 

 בהמשך.   כמפורט   בסוג וגודל האתר 

כי  .26 נקבע  לעיל  התקנות  מנהל    בהצעת  למנות  הבנייה  מבצע  אתר  חובת  בכל  אתר 

בתק  הוא  כהגדרתו  הבנייה  היתר  פי  על  ששטחו  בו  ומעלה   15,000נות  ללא    מ"ר 

א לה התייחסות   בחוק  בנייה"  "אתר  הע גדרת  על  הפיקוח    1954  -התשי"ד   -בודה רגון 

מינוי  לעניין    ( 11מס'    ון )תיק  בטיחות חובת  כי  עוזרי  מוצע  כן  על  אשר  אתר" .    "מנהל 

 לעיל יהיה:   16כמוצע בסעיף  

באתר   . א  עבודה  הוא  מנהל  הבנייה  היתר  פי  על  וגובהו    מ"ר   15,000עד  ששטחו 

 . מטר   20עד  הוא  

מהנדס  רשום  מהנדס   . ב  הנדס   רשוי ו/או  רשום    י א ו/או  ששטחו  באתר  מבנים 

 . מטר   20  מעל וגובהו הוא  מ"ר    15,000  מעל   בנייה הוא ה   תר על פי הי 

מנהל העבודה שמונה  עבודה,  מנהל אתר שאינו מנהל    נדרש למנות יובהר כי בכל עת בה   .27

ימשיך   באחריות לאתר  של  ,  ו לשאת  לכתפיו  תעבור  האתר  על  הכוללת  האחריות  אך 

 . נהל העבודה מנהל האתר שמונה בנוסף למינוי מ 

הר  .28 כאן   אוי מן  ת עכ ו   להבהיר  העבודה שיו.  מנהל  של  דין  לפי    הנוכחית   ו במתכונת   פקידו 

ק  תפקיד  ותובעני.  הינו  הנוכחי, שה  ש   במצב  רק  כל  אין  לא  העבודה    יכולת למנהל 

ואישית  במשימתו לבצעו   מקצועית  להצליח  סיכוי  כל  לו  אין  להתקבל  .  ,  חייבת  ולכן 

לפי היתר    ו ב ה  ף הבניי שהיק   תר לא   " מנהל האתר " וא  ה   דה" מנהל עבו "   -החלטה אמיצה 

לעיל   בלבד   מצומצם הוא    הבנייה  הוא באתר  .  כמפורט  הבנייה  היתר  פי  על    מעל   ששטחו 

הוא  מ"ר    15,000 הכוללת ,  מטר   20  מעל וגובהו  באחריות  האתר    הנושא  מנהל  הוא 

 . במקום שיש סמכות, תהיה גם אחריות   . אין דרך אחרת   מהנדס. / הנדסאי   -שמונה 

 

 ל עבודה, החלפתו, השעייתו וביטול מינויו מינוי מנה   -פרק ג' 

ל  .29 את  עיל,  כמצויין  לבטל  אין  כי  סבורים  בעבודה    2  תקנה אנו  הבטיחות  לתקנות 

בניי  ומנחה.   תקנת בהיותה    ה( )עבודות  ברור  המילה    סל  את  להחליף  הוא  שנדרש  כל 

עבודה "  אתר"   " מנהל  נוסחו   . ב"מנהל  לא  זה  כאמור   הן   לעניין  מפע"ר    הוראות  בנוהל 

מוגדר   23.9.2019מיום    746144  מספר  זמן  לפרק  עבודה  מנהל  החלפת  והן    לעניין 

מפ  מנהל  ו הוראות  למינוי  דרישה  חובת  אין  בהן  העבודות  פירוט  לעניין  עבודה  רטות 

מס  מפע"ר  בנוהל  כאמור  בנייה  לכלול      11.2.2014מיום      448106'  בעבודות  הראוי  ומן 

 הוראות הנוהל בתקנה זאת. 

 2נספח  מצ"ב    746144ס'  נוהל מפע"ר מ עותק  

 3נספח  מצ"ב    448106עותק נוהל מפע"ר מס'  

מספר  3תקנה  בנוסף,   .30 מפע"ר  בנוהל  האמור  כל  את  כללה  לא  המוצעת  בנושא    725022ב 

מינויו  וביטול  השעייתו  בבנייה,  עבודה  מנהל  למינוי  התנגדות  או  מיום    אישור 
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מ   1.10.2019 למינוי  האפשרות  את  בש ולרבות  עבודה  את נהל  כמפורט  ני  סמוכים  רים 

מהם    בנוהל.   ההגדרות  בפרק  לציין  הראוי  מן  זה,  סמוכים   שני " לעניין  "  אתרים 

כ  בנייה  מבצע  אותו  ידי  על  המבוצעים  בנייה  אתרי  שני  האוירי  )לדוגמא,  המרחק  אשר 

על   עולה  אינו  האמור    מטרים(.   500ביניהם  בנוהל  לעיין  מוצע  היריעה,  קוצר  מפאת 

 ברוח הנוהל.   יע את תיקון התקנה ולהצ 

 4נספח  מצ"ב    725022נוהל מפע"ר מס'  עותק  

את ב  .31 לבטל  אין  כי  סבורים  אנו  )עבודות    5  תקנה   נוסף,  בעבודה  הבטיחות  לתקנות 

ומנחה   תקנת בהיותה    ה( בניי  ברור  המילה    .  סל  את  להחליף  הוא  שנדרש  מנהל  " כל 

אתר"   " עבודה  האחר ב"מנהל  את  במפורש  מציינת  התקנה  ה .  באתר  הכוללת  בנייה  יות 

האתר.   מנהל  על  תקנה  כך  שתוטל  את  למחוק  מקום  בהיותה   5אין  היא   )א(  תקנת    גם 

כי    ן סל. לעניי  יובהר  לא  בתקנות בהן    תקנות רבות   יוותרו ,  )א( 5ק תקנה  ככל שתימח זה 

"אלא אם  :  את המילים   להוסיף עליה   מוצע .  יהיה אדם המוגדר כאחראי בלעדי לקיומן 

 . אלה על גורם מקצועי אחר" לת במפורש בתקנות  כן החובה מוט 

 

 בספר הכחול:   97תחולת פרק    -פרק ד' 

בנייה בישראל  ה ועיות ענף  צ כחלק ממק   2018לכל הפחות בחודש נובמבר  כה  הפ   בטיחות  .32

שלם   פרק  לה  יוחד  בנייה   ט במפר עת  לעבודות  שהינו    97פרק    -הכללי  הכחול(  )הספר 

הבנ התנ"ך   הישראלי,    ייה של  לסטנדרטיזצי ומהוו במשק  מדד  בכל  ה  אחידה  משרדי  ה 

בנייה   הממשלה  עבודות  פרק  .   8לביצוע  של  פרסומו  שעם  המפרטים    כאחד   97מכאן 

נובמב בספר  ש   הטכניים  בחודש  משרדי  2018ר  הכחול  בכל  פיו  על  לפעול  חובה  יש   ,

פרק    ך רת של רשם הקבלנים, הפ הנחייה אח אחר ו/או  תקן רשמי  הממשלה ובהיעדר כל  

 . מית ברמה הלאו   אל בטיחות במדינת ישר למצפן ה   97

הבני ב  .33 מעבודות  חלק  הינה  בבנייה  מקצו טיחות  היא  בטיחות  להפ יה.  ואין  בין  עיות  ריד 

בבניי  הבנייה.  הבטיחות  ביצוע  לאופן  ו ה  אינ בטיחות  הם    ן מקצועיות  והיפוכו.  דבר 

אם  ייעשה  וטוב  יינתק  בל  בקשר  לשני  אחד  יינתק. זה    קשר   קשורים  יעשה    לא  טוב 

פרק המחוקק   את  יאמץ  ל לעיל    97  אם  התפ עניין  ולרבות  בעלי  כמפורט    קידים אחריות 

 בו. 

 

 

 

 

 

 
 .11.11.2018פרסומו ביום עם  97ל וראש אגף ההנדסה והבינוי במשהב"ט כפי שצורפו לפרק סמנכ"   –תבו של ארז כהן ראה מכ 8
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 -התייחסות לשאר התקנות בתקנות הבטיחות בבנייה   -פרק ה 

 בתקנות הבטיחות בבנייה.   קנות גם לשאר הת מצאנו לנכון להתייחס באופן פרטני   .34

   5נספח  עותק ההתייחסות מצ"ב  

 

 

 סיכום ל 

ש  .35 את  ככל  לשנות  יש  כי  וסמכויות ייקבע  הבטיחות תפקידיו  על  ממונה  של  בענף    יו 

את    , הבנייה  ב השוואת  ולרבות  הבטיחות  על  ממונה  למינוי  ב הדרישות  ליתר    נייה אתר 

הנוגע    ק במש הענפים   הבט מינו   חובת ל בכל  על  ממונה  שבו  י  בנייה  אתר  בכל  יחות 

לפחות   50ם  מועסקי  זאת     -עובדים  לעשות  הפ   יש  ארגון  העבודה  בתקנות  על  יקוח 

 . 1986  -, תשנ"ו ת( )ממונים על הבטיחו 

לאתר   .36 ביחס  הבטיחות  ממונה  של  וסמכויותיו  חובותיו  שיתוקנו  ככל  כי  סבורים  אנו 

לב בניי  יש  ספציפי,  הבנייה    טל ה  קיו   ספציפי ה באתר  חובת  ב את  עוזר  של  טיחות  מו 

בסעיף   כהגדרתו  עבודה  הפיקוח  25למנהל  ארגון  לחוק  העבודה א  תשי"ד על   ,-  1954  

 ת(. )ככל שהיא קיימ 

מבק  .37 בנוג שים  אנו  דיון  בכל  הבטיחות  תי הצעת  ל   ע להשתתף  תקנות  קון 
בנייה(  )עבודות  סעיפיה   2019-בעבודה  כל  התייח   , על  מתן    סות לצורך 

 . מקצועית הולמת 

מציעים ,  ועוד   ת זא  .38 לת ב להסיר    אנו  הבטיחות   יקון הצעה  אי  את    בבנייה   תקנות 

הקיימת  תכנית    הבהירות  לקיום  החובה  של  בין  בטיחותי  הב לארגון  לפי    ייה נ אתר 

עבוד  מפקח  מתו דרישת  אזורי  לפי  ה  סמכותו  בעבוד   166תקנה  קף  הבטיחות  ה  לתקנות 

יק בו"ז  צל מבצע בנייה המעס א נית לניהול בטיחות  תכ   חובת קיום   ן )עבודות בנייה( לבי 

לפח   50 אתרי ות  עובדים  י   הבנייה   בכל  על  לענ המבוצעים  הלימה  דו.  ליצור  מוצע  זה  יין 

הממונים  בין   תקנות  ממ   ה הדריש לעניין  תיקון  בטיחות למינוי  בנייה    ונה  אתר  בכל 

בסעיף  כהגדרת  ארגון 25ו  לחוק  וב   א.  העבודה  על  תק ן  י הפיקוח  ארגון    נות תיקון 

  לניהול בטיחות   תכנית לעניין חובת קיום  בודה )תכנית לניהול הבטיחות(  ע הפיקוח על ה 

 יקוח על העבודה. לחוק ארגון הפ א.  25ו בסעיף  כהגדרת   בכל אתר בנייה 

הבטיחות   .39 ממוני  לשכת  חברי  הבטיחות  ממוני  של  המצטבר  הניסיון  עקב  ועוד,  זאת 

בהצעה    ם צועיות בכלל הנושאים המצויי בישראל, מצאנו לנכון להעיר את הערותנו המק 

 . לתיקון תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( 

הבט לשכת    -אנו  .40 בישראל ממוני  )ע.ר(   -יחות  אנחנו  זה  כזר מקצוענים  משמשים  וע  , 

הבטיחו  לקידום  הבטיחות  מינהל  של  אין  הארוכה  הבנייה.  באתרי  כל  ה ל ת  עלינו  טיל 

לחובו  מעבר  בנייה  באתר  ספציפית  דיין ת אחריות  המפורטות  דין  לפי  וסמכויותינו    ינו 
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לעניין הפסקת עבודה כאמור בסעיף  ולמעט   כשם שאין    לעיל,   ( ג   17התוספת הספציפית 

 באתר הבנייה.   מו ליקויים שהוצא מטע דו"ח  ל   בנוגע   להטיל אחריות על מפקח עבודה 

לעיל,   .41 האמור  מעמיק   איתנו   לקיים בקשים  מ אנו  לאור  לנוסח    דיון    תקנות בנוגע 

בנייה( הב  )עבודות  בעבודה  לדיון נ זמ ול   2019-טיחות  העבודה  ו ב בנושא    נו  ועדת 

 . בכנסת ישראל   והרווחה 

   

 . דינת ישראל לכל העוסקים במלאכת השמירה על חיי העובדים במ לחה  בברכת הצ  .42

 

 

 
 

       
____________________________ 

רוני שדה, עורך דין                                                                                                       

מ"ש יוע                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים:

לבספר הכחו  97פרק   -1נספח    

746144נוהל מפע"ר מס'  -2נספח    

448106עותק נוהל מפע"ר מס'  -3נספח    

725022נוהל מפע"ר מס' עותק  -4נספח    

התייחסות לפי סעיפים להצעת התקנות  -5נספח    

 



    

   

    
                                          

 כסלו תשע"ט   
       2018נובמבר    

 
 

 
 

 

 

 מפרט כללי                                           
 עבודות בנייהלבטיחות ב            

 
 

 ותכולת המחירים אופני המדידה
 

 
 

 כי החוזה לבנייה ולמיחשובם  משרדית לסטנדרטיזציה של מסמ-הוועדה הבין

 בהשתתפות:

 משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

 וביצוע / מינהל הנדסהוהשיכון משרד הבינוי 

 ל"משרד האוצר / החשכ

 משרד התחבורה

 משרד הביטחון

97 
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 בםהוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשו

 עבודות בנייהבטיחות ב – 97
 

 הנחיות למתכנן  
 )דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה( 

 

במפרט הכללי לעבודות  97הוא פרק  עבודות בנייהות בלבטיחהמפרט הכללי   .1
 בנייה.

  
המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן.   .2

 במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה. 

מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל 
 .2005 – ה"( נוסח התשס3210קבלן )מדף  על ידילביצוע מבנה 

  
פי העניין, המתכנן יתייחס -על ,בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם  .3

 במפרט המיוחד.

  

בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על  – הכנת כתב כמויות לחוזה  .4
 י הצורך.סעיפים לפ כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף התבנית להכנת כתבי

  
המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על  – הכנת המפרט המיוחד  .5

 .2018 נובמברתשע"ט,  כסלו –  ראשונה, מהדורה 97פרק 

יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי  ,כאשר מכינים את המפרט המיוחד
יש להביא  .2018 נובמברתשע"ט,  כסלוהמפרט כפי שפורסמו במהדורת 

כמו כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'.  ,דרישות מעודכנות במסמכיםבחשבון 
כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא 

 שלמה ומעודכנת.

 המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. 

את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן )הדף הכחול(  לבחוןהמתכנן על 
 .כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורךשל 

  
  –גידור באתר   .6

במקרים של הפרדת  את סוג הגידור הנדרש באתר לקבועלצרף תכנית ויש  .א
 חצרים;

 יש להגדיר את סוג הגידור; –במקרה של עבודות תשתית ופיתוח  .ב
ן )המתקאו "מבנה מאוכלס" " אתר מאוכלסבמקרה של שיפוצים במסגרת " .ג

אם נדרשת או  ,מחיצות גבס ומיקומן ותאם נדרשנמצא בשימוש( יש לפרט 
 ;הפרדה מקומית אחרת בפועל

 בין איזור העבודה לבין יתר החלל.  להפרדה גידור צייןיש ל ,במקרה של אחזקה .ד

  

דרש על פי כל נמעבר ל, בטיחות ממונה העסקת אם נדרש לציין –ממונה בטיחות   .7
  דין.

  

נדרש לנהל את לציין אם  –ומון )אפליקציה( לניהול הבטיחות שימוש בייש  .8
 . ומאפייני היישומון הבטיחות באתר באמצעות יישומון )אפליקציה(
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ודות נקאו  "קו חיים"תוואי לניות בתכלציין בגגות תלולים או שבירים יש  – קו חיים  .10
 .עיגון

  

 רשתות בטיחות.להתקין  נדרשואיפה לציין אם  –רשתות בטיחות   .11

  

 של מנופים ועגורני צריח. המותר לציין את הגיל המירבי  –מנופים ועגורני צריח   .12

  

לציין אם נדרש אישור מוקדם לביצוע עבודה  –אישור מוקדם לעבודה מסוכנת   .13
 מסוכנת. 

 

 - 2018 נובמברתשע"ט,  כסלו -
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 עבודות בנייהלבטיחות ב רט כללימפ - 97

 

 ותכולת המחירים אופני המדידה
 
 

 
 
 

 

 בין משרדית מיוחדת בהשתתפות ועדה הוצאת

 בינויההנדסה והאגף  /משרד הביטחון 

  מינהל הנדסה וביצוע / והשיכון משרד הבינוי

 ל"משרד האוצר / החשכ

 משרד התחבורה 

 

 

 
 

 ראשונהמהדורה 
 
 

 2018 נובמברתשע"ט,  כסלו –משרד הביטחון  –כל הזכויות שמורות  ©
 

 ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט:

 WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL => מפרטי בינוי >= בינוי >= מידע לספק   
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 בםהוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשו

 יזציהטמשרדית לסטנדר-הוועדה הבין
 של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

 

  ארז כהן – משרד הביטחון – ר"יו

 ברי כהן  – משרד הביטחון – חבר

 אייל עמרוסי – והשיכוןמשרד הבינוי  – חבר

 נטליה זלקינד – החברה הלאומית לדרכים  – החבר

 מריו בורק – רכבת ישראל    – חבר

 יעקב גילת – משרד האוצר – חבר

 אניה קגן  – ל"משרד האוצר / החשכ – החבר

חבר הוועדה, רכז וועדות המשנה, 
 אחראי של הפרסומיםועורך 

 אליעזר הראל  – משרד הביטחון –

 

 עבודות בנייהבטיחות בל מפרט כללי
 וועדת משנה: 

 ר"יו – משרד הביטחון – אליעזר הראל 

 חבר – משרד הבינוי והשיכון – אלי בן עזרא

 חבר – והשיכון משרד הבינוי – יאיר בר

 חבר  – משרד הביטחון  – יצחק גור

 חבר – שרד הביטחוןמ – שמואל פרל 

 החבר – משרד האוצר  – אניה קגן
 

  רוני שדהעו"ד הוועדה נעזרה בייעוץ של 
 חשמל – דן שרוןמר                                            

 כן השתתפו בוועדה ותרמו רבות: -כמו

 עדינה רוזנפלדגב' 

 ,  התאחדות בוני הארץינושבסקי נירמר 

 התאחדות בוני הארץ גרא קאושנסקי,עו"ד 

 התאחדות בוני הארץ , חודרלנד צביקהמר 

  התאחדות בוני הארץ, יעקב בן חמוטלגב' 

 בנושא חשמל –משרד הביטחון  ,ברק נחשוןמר                תרם בהערותיו: כמו כן 
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 עבודות בנייהלבטיחות במפרט כללי  - 97
 ותכולת המחירים אופני המדידה

 

 עניינים תוכן
 

 4 ........................................................................................................... כללי – 97.01

 11 ............................................................................ העבודה תחילת טרם הכנות – 97.02

 14 ................................................................................... לוטושי, שערים, גידור – 97.03

 17 ........................................................ אישי מגן וציוד הדרכתם, העובדים כשירות – 97.04

 19 .......................................................................... אחרים וקבלנים משנה קבלני – 97.05

 20 ...................................................................... העבודה באתר שוטפת התנהלות – 97.06

 23 ......................................................................... באתר והנדסיים מכניים כלים – 97.07

 24 ............................................................ חשמליים םבכלי ושימוש חשמל עבודות – 97.08

 26 ............................................................................... ופיתוח תשתיות, כבישים – 97.09

97.10  28 ........................................................... הרמה ומתקני בטיחות רשתות, פיגומים 

 32 ..................................................................................... מסוכנת עבודה ביצוע – 97.11

 33 .............................................................................................. שונות עבודות – 97.12

 34 .................................................................... וניכויים חריגים אירועים, תאונות – 97.13

 35 ...................................................................... המחירים ותכולת המדידה אופני – 97.00

 36 ............................................... עבודה מנהל מינוי חובת בהן שאין בנייה עבודות–' א נספח

 38 .............................................................................................. גידור סוגי ' ב נספח

 39 ............... באתר היומיים הייחודיים לסיכונים בנוגע לעובד יומי מידע מסירת טופס –' ג נספח

 41 .............................................. מאוכלס באתר עבודה לפני לקבלן בטיחות תדריך -' ד נספח

 44 ........................... __________-ב מסוכנת עבודה לביצוע מוקדם  בטיחות אישור –' ה נספח

 46 ....................................... באתר שאירע" מסוכן מאורע" על לפיקוח עההוד טופס -' ו נספח

 

 
 
 
 

 מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

 ' בתחילת הפרק(;ב - )עמודים א' להכנת המפרט המיוחד לחוזה –הנחיות למתכנן 
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 כללי – 0197. 

  
97.01.00 

 תחום הפרק
 

, בעת ביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית עבודות בנייהלבטיחות בחס ימתי פרק זה
  .שיפוצים ואחזקה, ופיתוח תשתיתלרבות 

 . 5567, גם בת"י ובמסמכי החוזה בטיחות בעבודות מינהור יהיו, בנוסף לאמור בפרק זה
מכי עבודות תת ימיות ועבודות נוספות שאין להן התייחסות בפרק זה יהיו כאמור במס

 החוזה. 
דרישות כל דין הנוגעות ולוודא את קיום לקיים  ,הקבלןפרק זה הינו בנוסף לחובתו של 

משרד הוראות לרבות ולקיים הוראה של כל רשות מוסמכת, לבטיחות בעבודה 
הוראות , הוראות יצרן או העבודה, המשרד להגנת הסביבה, חברת חשמל, חברת בזק

  וכד'. (המוסמכים הגורמיםן: )להל העבודה באתר הבטיחות גורמי
של מי או לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהי על פי כל דין 

 מהרשויות.
  

97.01.02 
סתירות בין 

  מסמכים

, במקרה של סתירות בין "סתירות בין מסמכים"בסעיף  3210בנוסף לאמור בחוזה מדף 
על  ראה או נוהל של כל רשות מוסמכת,, הועדיף הנאמר בתקנה הרלוונטית ,מסמכים

 האמור בפרק זה. 
  

97.01.03 
חוקים 
 ותקנות

 ,יקיים בין היתר את החוקיםמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין, הקבלן 
 ן:אמור להלהנהלים הבאים או כל חקיקה נוספת שתידרש על פי דין וכו התקנות

 ותקנותיו; 1954-, התשי"דעל העבודה חוק ארגון הפיקוח .א
 ותקנותיה; 1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל .ב
 ;1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח  .ג
 ותקנותיה; 1945פקודת התאונות ומחלות משלח היד )הודעה(,  .ד
 ותקנותיו; 1954-חוק החשמל, תשי"ד .ה
 ;2002 –תקנות החשמל )מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה(, התשס"ג  .ו
 ותקנותיו; 1993-חוק החומרים המסוכנים , תשנ"ג .ז
 ותקנותיו; 1954 –תשי"ד  חוק חומרי נפץ .ח
 ותקנותיו; 1965 –תשכ"ה חוק התכנון והבנייה  .ט
 ותקנותיו; 1961 –חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .י

 ותקנותיו; 1993 – חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג .יא
 ותקנותיו; 1953חוק עבודת הנוער  .יב
 ותקנותיו;  1954ק עבודת נשים חו .יג
 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו .יד
 ותקנותיו; 1951חוק שעות עבודה ומנוחה  .טו
 ;2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב .טז
 ;1964 –תשכ"ה  תקנות שירותי כבאות )ציוד כיבוי אש( .יז
 ;1969 –תשכ"ט  חוק רישום קבלנים ותקנותיו .יח
 ( ותקנותיה;2014 –תעבורה )התשע"ד פקודת ה .יט
 נהלי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה; .כ

 .נהלי והוראות נציב כבאות ראשי .כא
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97.01.04 
 תקנים

 

בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה  "אמור בסעיף "טיב החומרים והעבודהבנוסף ל
ראליים העיקריים הנוגעים לפרק (, להלן רשימת התקנים היש3210קבלן )מדף  על ידי

 זה.
 תקנים ישראליים: .א

 שם  מספר  
 1112 

 2חלק       
 ציוד מגן אישי 
 מנעלי בטיחות

 פיגומים 1139 
 דרישות תפקוד ותכן כללי   1חלק         
דרישות בטיחות חישובי תכן, קריטריונים  -פיגומים תלויים ממוכנים 2חלק         

 יקותליציבות, מבנה, בד
 פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים 3חלק         
 פיגומי תורן מטפסים 4חלק         
 רשתות בטיחות 1263 
 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 1חלק        
 מיקום גבולות הרשת –דרישות בטיחות  2חלק        
 סולמות 1847 
 , מידות פונקציונליותמונחים, טיפוסים 1חלק         
 בדיקות וסימון דרישות, 2חלק         
 הוראות למשתמש 3חלק         
 סולמות מפרקיים 4חלק         
 בטיחות בעבודות מינהור 5567 
 תופי כבלים לשימוש תעשייתי 61316 
  

97.01.05 
פרקים 
 אחרים

את כמוגדר בסעיף "סתירות נים להלן, חל גם על פרק זה, וזיכל הנאמר בפרקים המצוי
 על ידי קבלן: בנהבמסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מ

 מוקדמות – 00
 עבודות עפר  – 01
    עבודות בטון יצוק באתר – 02
 מוצרי בטון טרום – 03

   עבודות בנייה – 04
 עבודות איטום – 05
 נגרות אומן ומסגרות פלדהמוצרי  – 06
   מתקני תברואה – 07
 מתקני חשמל – 08
 עבודות טיח – 09
 עבודות ריצוף וחיפוי – 10
                    עבודות צביעה – 11
 עבודות אלומיניום – 12
 עבודות בטון דרוך – 13
 עבודות אבן – 14
 מתקני מיזוג אוויר – 15
 מתקני הסקה וקיטור – 16

 מעליות – 17
 תשתיות תקשורת   – 18
 גרות חרשמס – 19
 וסיכוך   נגרות חרש – 20
 בנייני בטון טרומים – 21
 רכיבים מתועשים בבניין )מחיצות, תקרות, רצפות(  – 22
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 ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפוןכלונסאות  – 23

 עוגני קרקע – 26
 מערכות גילוי וכיבוי אש – 34
  מתקני אוויר דחוס – 36
 המתקני גזים ונוזלים בלחץ גבו – 37
 נופיפיתוח  – 40
 גינון  והשקייהעבודות  – 41

 אחזקת גנים –גינון והשקייה  – 41.5
 קירות תמך מקרקע משוריינת – 43
 משטחי  בטון – 50
   עבודות סלילה   – 51
 עבודות מנהור   – 54
    קווי מים, ביוב ותיעול  – 57

 רחבים מוגנים ומקלטים מ – 58/59
 ביצוריםל שכבות מגן – 62
   מסגרות מגן – 66
  מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר – 67

  
97.01.06 

 הגדרות

 

 

תאונה או אירוע בלתי צפוי באתר העבודה,  –אירוע חריג בתחום הבטיחות  .א
לרכוש  ,ק גופני לאדםשבגינו נגרם או עלול להיגרם נז ,בתחום הבטיחות בעבודה

המצריך טיפול מיידי, כגון: חריגה מתנאי  כל נזק אחראו נזק סביבתי, או ציוד, לו
 חומרים, כימיים לחומרים חשיפהקריסת מנוף, מבנה, חפירה,  היתר כלשהו,

או  עבודה באתר, לרבות תאונת דרכים תאונת ,אחרים חומרים או, מסוכנים
   ;שריפה באתר העבודות

ידי  היתר עבודה אשר יינתן על –אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת  .ב
נמצא  ושאינבאתר מאוכלס לצורך ביצוע עבודה מסוכנת נציג המזמין במתקן 

שעות  12-ב"הפרדת חצרים" בטרם ביצוע עבודה, למשך תקופה של לא יותר מ
ברציפות, על מנת לבקר עבודה מסוכנת המיועדת לביצוע על ידי הקבלן שהיא 

או שחומרת התוצאה  לגרום לסיכון שאינו קביל העלולבעלת סיכון פוטנציאלי רב 
או לציודו ולמתקניו הנמצאים באתר או  נציגי המזמיןל יש בה כדי לפגוע באדם –

דוגמא להלן )בסביבתו הקרובה. ההיתר יינתן על גבי טופס הרשאת עבודה 
לסוגי העבודות שהוגדרו כעבודה מסוכנת ולאחר שהקבלן מצורפת בנספח ה'( 

 ;כנתביצע סיור במקום בו תתבצע העבודה המסו

, לרבות שטחי או המקומות בהן מתבצעות העבודותהמקום  – מבנה או אתר .ג
 ;לפי האמור במסמכי החוזה התארגנות,

 תנדרשומוחלטת,  "חצרים הפרדת"מצב בו לא ניתן לבצע  –אתר מאוכלס  .ד
להפרדה בין תוך ביצוע גידור  ,פעילות שוטפת של המזמין במקביל לעבודת הקבלן

 ;המאוכלס לבין האתרשטח העבודות 

 , והאמצעים , תהליכי העבודה, תזמונםמכלול הפעילויות –בטיחות בעבודה  .ה
שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם לפקודות, לחוקים ולתקנות 

 ;הבטיחות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר

יועדים הממכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה,  – נועהבטיחות בת .ו
להסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת 

 ;תאונות דרכים

 כהגדרתן בפקודת הבטיחות בעבודה; – הנדסית ובנייה בנייה .ז

שאינם שטח אתר שטחים בין בין האתר ל)גידור לבטח( הפרדה פיזית  – גידור .ח
 אתר מאוכלסובין אם בשטחי המזמין, בין אם בהפרדת חצרים לרבות העבודה, 

  "(;אתר מאוכלס)ראה הגדרת "
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או בכל מצב מיוחד אחר, בו לדעת ס"מ  40עבודת חפירה מעל  – היתר חפירה .ט
מזמין העבודה קיימת תשתית תת קרקעית )חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים וביוב 

קבוע וכד'(, שבגינה נדרש היתר חפירה בכתב, אליו תצורף תכנית שבה ניתן ל
את התשתיות התת קרקעיות לעיל, הידועות ביום מתן האישור לתכנית. ת בוודאו

הרשויות  אום המזמין ההיתר יהיה חתום על ידי הגורמים המוסמכים מטע
 המוסמכות;

או  3210כהגדרתו בחוזה מדף מדינת ישראל באמצעות משרד ממשלתי  –המזמין  .י
 ;כל גורם אחר שמזמין את העבודה

 ;או במסמכי החוזה זמנהבה ןמזמיפי שהוזמנו על ידי הכ  כל העבודות –העבודות  .יא

בו מבוצעות העבודות האתר מצב בו קיימת הפרדה פיזית בין  – הפרדת חצרים .יב
ר מתקני מזמין העבודה, לרבות צירי גישה באופן כזה יתמטעם הקבלן לבין 
טח אתר העבודות שלא באישור להיכנס לש י המזמיןנציגמשנמנעת האפשרות 

 – 'נספח בר ההפרדה מותנית בביצוע גידור ושערי כניסה )להלן וכאש הקבלן
 גידור( בטרם ביצוע העבודות;

תאונת עבודה, או תאונה או אירוע חריג בתחום הבטיחות, מקרה  – מאורע מסוכן .יג
"תאונה", "תאונת עבודה", "אירוע חריג בתחום  ערךראה להלן )מסוכן 

 ;("מקרה מסוכן"ו הבטיחות"

כהגדרתן  , המבצע את העבודותה"קבלן הראשי" אומזמין" ה" – מבצע בנייה .יד
 ;באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו

ודה )עזרה ראשונה במקומות כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעב – מגיש מאומן .טו
 ;עבודה(

 1945פקודת התאונות ומחלות משלח היד )הודעה(, בכהגדרתה  – מחלת מקצוע .טז
 ;ותקנותיה

בחוק ארגון הפיקוח על  כהגדרתו –הבטיחות והבריאות התעסוקתית מינהל  .יז
 ;העבודה

ל העבודה כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח ע – מכין תכנית לניהול הבטיחות .יח
 ;)תכנית לניהול הבטיחות(

בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ובתקנות ארגון  כהגדרתו – ממונה על הבטיחות .יט
(, בעל אישור כשירות 1996-ו"טיחות, התשנהפיקוח על העבודה )ממונים על הב

בוגר . הממונה על הבטיחות יהיה לממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה
   ;השתלמות ענפית בבנייה ובנייה הנדסית

 מי שעונה לכל שלושת התנאים הבאים:  –מנהל עבודה  .כ
 :אחד משני התחומים הבאיםהוסמך כדין כמנהל עבודה ב .1

 בנייה ובנייה הנדסית; (א
  כבישים, תשתיות ועבודות עפר.  (ב

ת יתבצעו בהנהלתו הישירה שהעבודו ךמונה על ידי מבצע הבנייה לכ .2
  והמתמדת;

לעבודה  רשום במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כמנהל עבודה באתר .3
 :   המוגדרת

  ;ידי המזמיןשהתמנה על נציג מזמין העבודה,  –מפקח  .כא

 1945ות ומחלות משלח היד )הודעה(, פקודת התאונבכהגדרתו  –מקרה מסוכן  .כב
 ;ותקנותיה

על מסמך רשמי, נושא מספר ותאריך אשר נכתב ופורסם  – נוהל מינהל הבטיחות .כג
מפקח עבודה ראשי באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות  ידי

 ;התעסוקתית

תהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי,  – (Risk Managementניהול סיכונים ) .כד
 ;ה ולבקרת סיכונים, במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קביליםלהערכ
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המחזיק בשטח, במתקן נציג המזמין  –במקרה של אתר מאוכלס  ,נציג המזמין .כה
 ; בו מתבצעת העבודה האחראי על המתקן

כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית  – (Safety Riskסיכון ) .כו
 ;לניהול בטיחות(

עבודות הלחמה, ריתוך או חיתוך )אוטוגני או חשמלי(, זיפות,  –עבודה חמה  .כז
 ;הבערת אש גלויה, עבודות חיתוך או השחזה באמצעות דיסק

-ל"בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש הכהגדרת –מוקף  חללעבודה ב .כח
בתוך דוודים לסוגיהם, בתוך , כגון: עבודה בתוך מיכלי דלק, ובתקנותיה 1970

 ;חות, בתוך מערכות ביובמחילות ושו

תקנות החשמל )עבודה ב הכהגדרת – עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי .כט
 ;במיתקן חי או בקרבתו(

ת  קווי עבודה תוך שימוש בחומרי נפץ, עבודה בקרב – עבודה בסביבה נפיצה .ל
 ;גזאו  מצבורי דלקו

עבודה בתקנות הבטיחות בעבודה ) ןכהגדרת –עבודה מעל גגות שבירים ותלולים  .לא
 ;על גגות שבירים או תלולים(

עבודה חריגה, בעלת פוטנציאל סיכון גבוה, שביצועה שלא לפי  – עבודה מסוכנת .לב
חמורה  לגרום לפגיעה העלול -הדין, הנהלים, כללי המקצוע והוראות הבטיחות 

 מאלה: יותר או והיא אחת בנפש ולנזק ברכוש

 עבודה חמה; .1

 עבודה בסביבה נפיצה; .2

 ;קףחלל מועבודה ב .3

 עבודה על גגות שבירים ותלולים; .4

 בקרבת מתקן חי;או עבודה במתקן חי  .5

  ;גז ודלק(עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות )חשמל,  .6

 עבודה שהוגדרה במסמכי החוזה כמסוכנת. .7
אישור בטיחות  , במקרה של ביצועה באתר מאוכלס,עבודה מסוכנת דורשת

 ;איסור לבצע את העבודה המסוכנת לביצוע עבודה מסוכנת ובלעדיו חל מוקדם

מבנה ב ן של מערכותקיומ אובקשר לתיקונן עבודות  –מערכות  תאחזקלעבודות  .לג
תקשורת, הסקה, ניקוז, חשמל, , ביוב לרבות עבודה לאחזקת מערכות מים, ,קיים

 ;אחזקת תרני תקשורתחוס, תיקון גגות, מיזוג אוויר, מערכות אוויר ד

להתקנת מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, ודות עב – עבודות התקנת מערכות .לד
אינן והן  , תרני תקשורתסהסקה, תקשורת, מיזוג אוויר, מערכות אוויר דחו

הן אינן מבוצעות אגב הקמתו של ש ובלבד בנייה הנדסית או מהוות עבודות בנייה
 ;המבנה

פקודת הבטיחות בעבודה כמשמעותן ב –עבודות בנייה, עבודות בנייה הנדסית  .לה
לרבות עבודות הנדסית(,  בנייה ובצו הבטיחות בעבודה )עבודות נוסח חדש()

 ;להתקנת מערכות המבוצעות אגב הקמת המבנה

עבודות עפר, חיצוב, קידוח ויציקת כלונסאות, דיפון,  – עבודות תשתית ופיתוח .לו
בניית קירות תומכים, סלילת כבישים, עבודות אספלט, הנחת קווי תקשורת, 

וי דלק או גז ועבודות ם וניקוז, ביצוע עבודות תיעול, הנחת קוחשמל, ביוב, מי
 כיוצא באלה;

לרבות , כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( – עבודה בגובה .לז
מטרים, ולרבות  2ק העולה על גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומ

 :להלן ה כאמורעבוד

 ;א גידור או מעקה תיקניהמתבצעת מעל משטח עבודה ללעבודה  .1

מעבר לגדר או למעקה של  45-המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מעבודה  .2
 ;משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין
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תוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום מהמתבצעת עבודה  .3
 .ממוכן

 כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע – פנקס הדרכה .לח
 והדרכת עובדים(, בין בכתב ובין במתכונת דיגיטלית;

פקודת הבטיחות של  198פנקס המתנהל באתר העבודה על פי סעיף  – פנקס כללי .לט
ולפי צו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי(, בין בכתב ובין במתכונת  בעבודה

  ; דיגיטלית

ייה או מי שמתקשר בהסכם חוזי עם המזמין לבצע עבודות בנ – /קבלן ראשיקבלן .מ
 ;בנייה הנדסית

מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודת בנייה או  – קבלן משנה .מא
 ;בנייה הנדסית

התקן אורכי העשוי מפרופיל קשיח, כבל פלדה או ( "קו חיים"להלן גם ) – עיגוןקו  .מב
תקן חבל סיבים סינתטי המותקן בכיוון אנכי או אופקי, שמתקיימות בו דרישות 

יוד מגן מיועד לאפשר לעובדים המצוידים בצ, וה3.02-ו 3.01חלק  1849ישראלי 
לנוע במקביל אליו לאורך מסלולי תנועה שאינם משטחים מגודרים, כשהם  אישי

 ;מאובטחים מפני נפילה מגובה לכל אורך המסלול

כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול  – תאונה .מג
 ;הבטיחות(

עבודתו  למבקר תוך כדי עבודתו ועקב אותאונה שאירעה לעובד  – תאונת עבודה .מד
המבקר  אואו המבקר ושבעקבותיה נעדר העובד באתר בגינה נפצע העובד 

  ;ימי עבודה קלנדריים 3מעבודתו מעל 

תדריך בטיחות לקבלן הראשי, בנוגע לסיכונים  – תדריך בטיחות לקבלן הראשי .מה
במתקן זמין המנציג  על ידיושיבוצע  "אתר מאוכלסבמקרה של " ם באתריהכללי

 ;בטרם תחילת עבודות הקבלן באתר

תדריך בטיחות לקבלני המשנה  –של קבלן ראשי לקבלני משנה תדריך בטיחות  .מו
בנושא  הקבלן הראשי תחת אחריותו ים באתר ושהינםהעובד או לקבלנים נוספים

)של הקבלן הראשי( ממונה על הבטיחות  על ידיבוצע יהתדריך  .הבטיחות
הראשי, בטרם  מטעם הקבלן שניהם  ידי מנהל העבודה כהגדרתו לעיל או על

. התדריך באתר יםהעובד פיםנוס תחילת עבודות קבלני המשנה או קבלנים
 ;הקיימים באתר וסביבתו ייחודייםוהם ילסיכונים הכללימתייחס 

לתקנות  166כמשמעותה בסעיף  – תכנית לארגון בטיחותי של אתר הבניה .מז
( ובנוהל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית יהבני הבטיחות בעבודה )עבודות

ולרבות הפרקים הנכללים בתכנית )להלן בנספח א'(  17.1.2006מיום  114682מס' 
 ;לארגון בטיחותי של אתר הבניה

כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית  – תכנית לניהול הבטיחות .מח
 ;לניהול הבטיחות(

  

97.01.07 
אחריות 

כללית 
 לבטיחות

   

  

97.01.07.00 
 כללי

בעבודות הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים , 3210בנוסף לאמור בחוזה מדף 
ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  ,עבודות תשתית ופיתוחבנייה, בנייה הנדסית ו

כדי רשות מוסמכת אחרת, מסמכי החוזה, נהלי מנהל הבטיחות או הוראות  ,לפי דין
תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות  למנוע

 .החקיקה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית
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97.01.07.01 
נקיטת 
אמצעי 

 בטיחות 
 יםנוספ

 

 בטיחות זה, אינן מנחות ואינן ממצות את כלל סיכוני הבטיחות באתר.  פרקהוראות 

ביא בחשבון את כל להעל הקבלן , 00.01.05מוקדמות, סעיף  – 00בנוסף לאמור בפרק 
יות יחודהלפי כל דין ואת דרישות הבטיחות הנדרשות דרישות הבטיחות הכלליות 

 העבודה והציוד. לאתר לצורך ביצוע עבודתו, לפי שיטות הנדרשות 
, בנוגע שייוודע לו בעת מהלך העבודהעל הקבלן להתריע בפני המפקח על כל סיכון 

ולהציע פתרון  ,זה ל המזמין, אשר לגביו אין התייחסות בפרקלתשתיות הקיימות ש
המבקרים ם של העובדים, אנשי צוות הפיקוח, , שלומם ובריאותבטיחותםהולם לצורך 

 .באתרוהמשתמשים 
  

97.01.07.02 
התחייבות 

 הקבלן 

 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי כל דין ומהמפורט בחוזה, מובהר בזאת כדלקמן:

 ,ובדרכי הגישה אליו באתרבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים על הק .א
 ובדרכי הגישה אליו; אתרשלום המשתמשים במקום ה הבטיח אתול

הפרות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים  ייגרמואם כתוצאה מפעילות הקבלן,  .ב
שר ', רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אדאו שייגרם מפגע בטיחותי וכ

ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו 
 המלאה של המפקח. 

  
97.01.08 

אחריות קבלן 
 ראשי 

, הקבלן מתוקף הגדרתו לעיל 3210אם נדרש במסמכי החוזה וכאמור בחוזה מדף 
כמבצע הבנייה, יהיה אחראי על מכלול הבטיחות באתר, לרבות על קבלנים נוספים 
שיהיו באתר ואשר ינועו באופן קבוע ושוטף בשטחי העבודה של הקבלן, בין שיועסקו 

 על ידי המזמין ובין שהם קבלני המשנה של הקבלן.

  
97.01.09 

הסדרת פני 
השטח בתום 

 העבודה

עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן מוקדמות,   00בנוסף לאמור בפרק 
, ליישר את הערימות ולסלק את כל המכשולים שנשארו למלא את הבורות והחפירות

 באתר כתוצאה מהעבודה.
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 הכנות טרם תחילת העבודה – 97.02
  

97.02.01 
נוי מנהל ימ

והודעה  עבודה
על ביצוע 

 פעולות הבנייה

נוהל מינהל  ,על פי החוקאם נדרש , לאתר מוסמךמנהל עבודה ימנה הקבלן  .א
 ה;או במסמכי החוז ,הבטיחות

מנהל מינוי וביצוע פעולות בנייה על  ,לפי כל דיןי איזורלמפקח עבודה ודיע יהקבלן  .ב
 בטופס המיועד לכך, בדואר רשום;עבודה 

תחילת ביצוע עבודות בניה ועל ההודעה על של הקבלן ימסור לידי המפקח תצלום  .ג
למינהל הבטיחות הממוען ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום מנהל עבודה מינוי 

, או בכל דרך אחרת שתיקבע בדין מעת והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה
של מנהל העבודה, באתר עבודה לעת, לרבות אם נדרש, הודעה על ביטול מינוי קודם 

 קודם;

, הוא שיירשם כמבצע הבנייה בטופס ההודעה משנהקבלן רק הקבלן בעצמו ולא  .ד
 לעיל.

  
97.02.02 

תכנית לניהול 
 הבטיחות

, קודם למפקחיגיש הקבלן  ם בהם נדרש על פי דין או במסמכי החוזה,במקרי .א
  ;"תכנית לניהול הבטיחות" כהגדרתה לעיללהתחלת עבודתו, 

ותאושר בחתימת מי שהוסמך לכך לפי כל דין  תוכן על ידילניהול הבטיחות תכנית  .ב
 הקבלן. הקבלן יקצה את המשאבים הדרושים לביצועה;

כלול את כל שלבי ביצוע ות ות העבודותבו מבוצע אתרל תהיה ייעודיתהתכנית  .ג
 ;הקבלן על ידיהעבודות העתידות להתבצע 

מעת אותה  ןעדכליש כל הסיכונים בכל שלבי ביצוע העבודות ואת  פורטויתכנית ב .ד
תכנית לניהול יוודא כי ה הקבלן. באתרלעת בהתאם לסיכונים החדשים שיתגלו 

  לשנה לפחות; הבטיחות באתר עודכנה אחת

ללא כל תלות , באתרשון לתחילת העבודות מהיום הראהחל התכנית תהיה בתוקף  .ה
 ;באתרמועסקים ואשר יועסקו במספר העובדים ה

המנהלת את סיכוני יפעל הקבלן להצגת תכנית לניהול בטיחות  ,כל מקרה אחרב .ו
עובדים  50 בו זמניתבכל עת בה הוא מעסיק  ,האתר ואשר בקיומה הוא מחויב

ו בכל אתרי הבנייה בהן הוא העובדים מטעמ ,ים ועובדי קבלני משנה(לפחות )שכיר
 פועל;

 הקצאתקיומה של התכנית לניהול הבטיחות, לרבות הקבלן לא יפעל לבמקרה ש .ז
, תהא זאת הפרה דרושים לקיומה של התכניתהמשאבים אשר אושרו על ידו ו

 יסודית של החוזה;

 חסות לנושאים הבאים: התייתכלול בין היתר, התכנית לניהול הבטיחות  .ח

 אור הפרויקט;ית .1

 הערכת וניהול הסיכונים בפרויקט;זיהוי,  .2

 קביעת הסיכונים הקבילים בפרויקט; .3

 פיקוח ובקרה;עבודות קביעת האחראים על ביצוע  .4

 ד מסמכים;תיעו .5

 ול סיכונים בעבודה עם קבלני משנה;ניה .6

 ר;ן לכלל עובדיהם טרם כניסתם לאתביצוע ההדרכות הנדרשות לפי די .7

 ."מסוכן מאורע"מערכת תחקור ובקרה לאירועי  .8
לקבלני המשנה ץ לקבלנים הנוספים באתר עליהם הוא אחראי ועל הקבלן להפי .ט

 ;העובדים מטעמו את התכנית לניהול הבטיחות
שכלל קבלני המשנה או הקבלנים עליהם הוא ממונה באתר מבצעים  הקבלן יוודא .י

 אתר. כל תקופת ביצוע העבודות בהוראות התכנית לניהול הבטיחות במהלך  את
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97.02.03 

פגישות תיאום 
 ראשונות

 פגישת תיאום ובה ישתתפו:  המפקח והקבלן מוקייי, העבודהקודם להתחלת 

 המפקח; .א

 ;הקבלן ומנהל העבודה .ב

 ;תבצעת העבודהמ ובש מתקןבמזמין הנציג   אתר מאוכלסעבודות בבמקרה של  .ג

 הצורך.  לפינציגים נוספים  .ד

בפגישת וודא המפקח שי, בו מבוצעות העבודות ל עבודה באתר מאוכלסבמקרה ש
   לרבות: )אם קיים(, במתקןתדריך בטיחות מנציג המזמין הקבלן מקבל  התיאום,

 ;הנוגעים לעובדי הקבלן, יבוצעו העבודות וב בשטחעיקרי הסיכונים  .א

רת כניסה לרבות: חניית כלי רכב, נהלי הסד, נציג המזמין במתקן נהלי השגרה של  .ב
 ;או מי מטעמווליווי עובדי הקבלן 

כגון:  ,מענה רפואי ומצבי חירוםלרבות: , נציג המזמין במתקןנהלי החירום של  .ג
 ;שריפה, אזעקות וכו'

 .ה או הפסקת שהיית הקבלן בשטחעצירת עבודהמחייבים נציג המזמין במתקן נהלי  .ד

נציג ונים הרלוונטיים של את עיקרי הסיכ יכלול ,להלן בנספח ד'כאמור  ,תדריךהטופס 
 . , נהלי שגרה וחירוםהמזמין במתקן

  
97.02.04 

מתקן חשמל 
  באתרארעי 

יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל )מתקן חשמלי  באתרהארעי מתקן החשמל 
 .97.08 תת פרקבוכאמור להלן  ארעי באתר בנייה(

  
97.02.05 

מעלית להסעת 
 עובדים 

 הקבלן יתקין מעלית שירות להסעת עובדים. ,מטרים 25במבנה שגובהו עולה על 

  
97.02.06  

התקנת תאורה 
לעבודה 

 בחשיכה 

העבודה  הקבלן במקוםת בשעות החשיכה או במקום חשוך, יתקין ועבודלצורך ביצוע 
 . מלאכותית מתאימה בעלת עוצמת אור מספקתתאורה  ולובמעברים הסמוכים 

יש להציב פנסים שצבעם  ,ימת סכנת נפילה לתוכםליד כל חפירה או בור שקי ,בנוסף
 אדום.

 : יפעל הקבלן כאמור להלן בנוסף לאמור לעיל

מטרים לפחות מעל פני הקרקע,  2מנורות חשמל ואבזריהן יותקנו בגובה של  .א
 ;הרצפה, או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם

ת נוזלים במקומות מנורות חשמל ואבזריהן יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית וחדיר .ב
 ;שסכנה כזאת קיימת

 ;מנורות חשמל מיטלטלות המוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד .ג

מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים )זרקורים( יופעלו במתח נמוך מאוד,  .ד
 ;לכל היותר mA30או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 

ול שמנורות המורכבות על מכונות ועל ציוד , יכלעיל בסעיף אעל אף האמור  .ה
במקרה כזה יהיו המנורות מסוג  . מטרים 2-חר יהיו בגובה של פחות מתעשייתי א

II  או מסוגIIIאו יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של , mA30  לכל
 היותר.
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97.02.07  
עזרה ראשונה 

 באתר

 50עבור  נדרש בתקנותן עזרה ראשונה שיצויד כעם הקמת האתר, הקבלן יתקין ארו
 יתוחזק כל העת. ם נוח לגישה. ארון עזרה  זה , ויוחזק במקואיש לפחות

  .משרד באתר קובע לקירוי עשוי מפלסטיק קשיחיהיה ארון ה
 :בנוסף, יחזיק הקבלן במקום העבודה

 ;לפחות עובדים 20אחת עד ניידת עזרה ראשונה  ערכת .א
 איש או חלק מהם.  50ט לכל ערכת חילוץ ומילו .ב

נה ושמו יהיה עובד מיומן במתן עזרה ראשו באתרלפחות אחד מעובדי הקבלן הנוכחים 
 יהיה רשום בפנקס הכללי. 

 .97.03.02.02שילוט עמדת עזרה ראשונה יהיה כאמור להלן בסעיף 
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 גידור, שערים, ושילוט – 97.03

  

97.03.01   
 גידור ושערים

 

  
97.03.01.00 

 כללי
ביצוע מבנה על ידי קבלן, ואם לא נאמר אחרת,  – 3210בנוסף לאמור בחוזה מדף 

, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים ושערים : גידורבצעהקבלן מתחייב להתקין, לספק ול
 מהבהבים ושאר אמצעי זהירות נדרשים.

ת, אמצעי הזהירות יסופקו על ידי הקבלן כנדרש, בכמות מספקת לבטיחות העבודו
או כפי שיידרש  בטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, ובכל מקום שיהיה צורך בכך

רשות מוסמכת כלשהי, וכמפורט בסעיפים  על פי הוראה מצד על ידי המפקח, או
 הבאים. 

הקבלן יבצע הפרדת חצרים כהגדרתה, בין אם חיצונית ובין  ,אם נדרש במסמכי החוזה
 . בסעיפים הבאים, כאמור )בתוך מתקן כלשהו( אם פנימית

מגודר האתר יהיה  פיתוח תשתית ושאינן עבודות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית 
מורשים לאתר העבודה.  שאינםאנשים על מנת למנוע כניסה חופשית של  ,סגור בכל עתו

  בתום יום עבודה, האתר יינעל. 
 בעבודות תשתית ופיתוח, סוג הגידור ייקבע במסמכי החוזה.

  
97.03.01.01 
גידור סביב 

עבודות 
 תשתית 

יהיה , אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות תשתית ופיתוחאם לא נאמר אחרת, 
מ' עשוייה מפלסטיק,  1באמצעות גדר רשת גמישה )כתומה או אדומה( בגובה של 

שורה  'נספח ב)להלן  הקבלן מחויב בקיום כל מלאי נדרש ומותקנת לפי הוראות יצרן.
1). 

 רש, יבוצע לפי תכנית, כאמור במסמכי החוזה. כל סוג גידור אחר שייד
  

97.03.01.02 
גידור סביב 

מכשולים 
)שוחות, 

 בורות וכד'(

אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות סביב בורות, שוחות או אם לא נאמר אחרת, 
יהיה  מבנה, בתוךנציגי המזמין כאשר העבודה מתבצעת קבלן לבין הין בהפרדה צורך ל

תקן לפי הוראות יצרן. הקבלן מחויב לפחות שיומ'  1באמצעות גידור קשיח בגובה של 
 (.2שורה  'נספח ב)להלן ב זמין באתר גידור זה של מספקמלאי  להחזיק

  
97.03.01.03 

גידור 
באמצעות גדר 

 מתכת 

י בתוך צונאופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות זמניות בשטח חיאם לא נאמר אחרת, 
מ',  1גובה ב עשוייה ממתכת . הגדר תהיהגדר הפרדה לאירועיםיהיה באמצעות  מתקן

 (.3שורה  'נספח בלהלן ב) מ', ומותקנת לפי הוראות יצרן 1.5רוחב ב

  
97.03.01.04 

גידור 
באמצעות גדר 

 מ' 2בגובה 

שלא אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות למשך זמן ארוך אם לא נאמר אחרת, 
 . הגדר תהיהמ' 2מצעות גדר רשת בגובה של בתוך מבנה אך בתוך שטח האתר, יהיה בא

, לפי הוראות יצרן תהיה מיוצבת על גבי בסיסים ניידים מבטון. התקנה מתכת יהעשו
 (.4שורה מס'  'נספח בלהלן ב) במסמכי החוזהלפי תרשים 

  
97.03.01.05 

גידור 
באמצעות 

מחיצות עץ 
 /גבס

תבוצע לעיל, כמוגדר  אתר מאוכלס""תתבצע עבודת הקבלן במתכונת של  הבכל עת ב
 הפרדה בין אתר עבודות הקבלן לבין אתר המזמין באמצעות גידור וכדלקמן:

אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות למשך זמן ארוך בתוך אם לא נאמר אחרת, 
מסמכי החוזה )להלן בולפי תרשים  ,וכד' , פחגבסבאמצעות מחיצות עץ, יהיה  ,מבנה

 .(5שורה  'נספח בב
  

97.03.01.06 
גידור הפרדת 
חצרים בתוך 

 מתחם

בתוך שטח , אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצרים פנימיתאם לא נאמר אחרת, 
שער דו כנפי  מ', לרבות 2.0בגובה של גדר פח אטומה באמצעות יהיה  מתקן המזמין,

כמפורט לפי  (,6, שורה 'נספח ב)להלן ב שעות ביממה 24ברוחב לפי הצורך, סגור ונעול 
 לשער יהיה מנגנון לפתיחה לשעת חירום.  .במסמכי החוזה תרשים

  



 2018 נובמברט, "בנייה מרחשוון תשע עבודותבבטיחות  – 97פרק                                      ת בנייההמפרט הכללי לעבודו

15 

 בםהוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשו

97.03.01.07 
גידור 

בהפרדת 
חצרים 

חיצונית 
 למתחם

מחוץ  חיצונית, אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצריםאם לא נאמר אחרת, 
עם  . הגדר תהיהמ' 2.0בגובה של ת גדר פח אטומה באמצעויהיה  ,לשטח מתקן המזמין

, לפי (7שורה , 'נספח בלהלן ב)ית לה גדר תלתיס"מ ומעל 60קרן כפולה באורך של 
 במסמכי החוזה.תרשים 

  
97.03.02 

שילוט 
אזהרה 

הוראות ו
 בטיחות

 

  

97.03.02.00 
 כללי 

 השלטים באתר יהיו מהסוגים הבאים: 
 באתר; והתנהלות הוראות בטיחות .א

 ;"חובה להרכיב מסכה"כגון:  – שלטים לפעילות חובה .ב
  ;"התפוצצות", "זהירות אש"כגון:  – שלטי אזהרה .ג
  ;"אסור להדליק אש"כגון:  – שלטי איסור .ד
 ., חיצי הכוונה, דרכי גישה"עזרה ראשונה", "יציאת חירום"כגון:  – שלטי מידע .ה

ולא פחות מאמור  של הקבלן הנחיות ממונה הבטיחותשלטים וכמותם יהיו לפי הסוג 
 להלן: 

. השלט כניסה לאתרכל שלט אחד לפחות ב  הוראות בטיחות והתנהלות באתר .א
בנוגע הוראות בטיחות  תבוהשלט יכס"מ. על  100*80יהיה בגודל מזערי של 

מתייחסות לשימוש בציוד מגן אישי והוראות הלהתנהלות עובדים ומבקרים באתר 
 ;ונהלי חירום

לא תפחת משני שלטים כמות השלטים  מידע ו ובה, אזהרה, איסורח שלטי פעילות .ב
 ,יהיה שלט אחד נוסף לפחות –מ"ר נוספים  500מ"ר בנוי. לכל  500מכל סוג לכל 

השלטים יהיו במידות ובנוסח השלטים הסוגים האמורים לעיל. אחד ממכל 
 הניתנים לרכישה באמצעות המוסד לבטיחות וגיהות.

  
97.03.02.01 

ילוט חוץ ש
ובכניסה 

 לאתר

כאן בונים  סכנה יש להתקין שלט " ,'נספח בבופיעים להלן על כל סוגי הגדרות המ
עליו ניתן לתלות את השלט, יש להתקין ש". בהיעדר אלמנט גידור יציב הכניסה אסורה

 מ' לפחות.  10את השלטים לאורך הגדר בכל 
אות המתייחסות לשימוש בציוד יכלול הוראות בטיחות והורבכניסה לאתר יהיה שלט ש

 מגן אישי, עזרה ראשונה ונהלי חירום.
  

97.03.02.02 
שילוט בתוך 

 האתר

 בתוך האתר יהיה שילוט של עמדות עזרה ראשונה וכיבוי אש במקום בולט. 

 .A3 מידההשילוט המסמן את העמדות הנ"ל יהיה ב

  
97.03.03 

 פתחים
 

  
97.03.03.01 
 פתח ברצפה

 ס"מ.  10ה הוא חלל שמידתו הקטנה ביותר עולה על פתח ברצפ

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות 
 נפילת אנשים או ציודכדי למנוע דיו חייב להיות מכוסה במכסה חזק  ,או בפיר מעלית

 . של המכסההזזתו המקרית  וא
למניעת  ,עם אזן יד ואזן תיכוןחזק דיו ה שסביב הפתח יותקן מעקלחילופין, ניתן 
 נפילתו של אדם.

ס"מ מעל פני  50-40והאזן התיכון בגובה של ס"מ,  115-90אזן היד יהיה בגובה של 
 הרצפה או משטח העבודה הסמוכים.
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לוחות ייקבעו בצד הפנימי של הלמניעת נפילת חומרים וציוד.  יש להתקין לוחות רגל
  המשטח או הרצפה.פני ס"מ מעל  15 -המעקה וגובהם לא יפחת מ

  
97.03.03.02 

 יםפתח
ות בקיר

משטחי בו
 עבודה

צפה, משטח עבודה הרגובה פני ס"מ מ 90-התחתונה נמוכה מ םששפת ותקירב יםפתח
במעקה  ודרוגי לגובה של יותר משני מטרים  םאפשר ליפול דרכאו מדרכת מעבר, ש

  יד ואזן תיכון. בעל אזן

  

97.03.03.03 
 הסרת גידור

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת 
 מנהל העבודה.  להנחיותהגידור יוסר בכפוף ציוד וחומרים. 

ים אמצעים הדרושבכל היש לנקוט אם הגידור הוסר לצורך העברת ציוד או חומרים, 
 ,או ציודישי למניעת נפילה מגובה( )לרבות שימוש בציוד מגן אלמניעת נפילתם על אדם 

אין להשאיר את הפתח פתוח ללא  אפשר.את הגידור למקומו מוקדם ככל ה להחזירו
 השגחה. 

  
97.03.03.04 

תאי פתחי 
 בקרה

על , ם, וחשש נפילה לתוכהםאו בסמוך ללסוגיהם בקרה  יבתאשל עבודה בכל מקרה 
 הוא זמני ובין אם הוא קבוע.  בין אם של פתח התא,כיסוי ת מיידיהסדיר הקבלן ל

 יותאם לעומס של כלי רכב והולכי רגל.ויציב  היהיזמני כיסוי 
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  וציוד מגן אישיכשירות העובדים, הדרכתם  – 97.04
  

97.04.00 
 כללי

אך ורק עובדים בעלי הכשרה יעסיק , הוא באתריוודא כי לצורך ביצוע העבודות הקבלן 
  .מתאימה

  
97.04.01 

ירות כש
לעבודה 

 בגובה

לצורך ביצוע עבודות בגובה כהגדרתן, יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי תעודה בת תוקף, 
המתאימה לתחום הדרכת "עבודה בגובה" כנדרש לפי כל דין, המעידה כי הם עברו 

 העבודה בגובה המבוצע בפועל.

  
97.04.02 

מסירת מידע 
בנוגע 

 לסיכונים
 

מסר לכל אחד מעובדיו באתר מידע בנוגע נ ,ביצוע העבודותהקבלן יוודא כי טרם תחילת 
, לרבות: בטיחות בציוד, כלים, מכונות, באתר העבודותיים יחודוהלסיכונים הכלליים 

 . בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה
על ידי בעל מקצוע יבוצע עבודות באופן בטוח, לאופן ביצוע  עובדים בכל הקשורתדריך ל
 מתאים.

ת הסיכונים בעבודות אליהם וודא כי העובדים באתר הבינו את ההדרכה ואהקבלן י
 .באמצעות החתמה על טופס מתאים כי הם יפעלו על פיהו ייחשפו

  .97.06.05סעיף ראה להלן  –חות יומי לעובדים בדבר סיכונים במקום העבודה יתדריך בט
 . 97.06.07ראה להלן  סעיף  –באתר למבקרים מסירת מידע 

  
97.04.03 
מסירת 

תמצית מידע 
 בכתב

האפשריים  תמצית מידע בכתב על הסיכוניםולמבקרים לעובדים על הקבלן למסור 
 .או למבקר , בשפה המובנת לעובדבעבודה

  
97.04.04  
ציוד מגן 

 אישי
 לעובדים 

, ציוד מגן )לרבות קבלני משנה ועובדיהם( הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו
 , לרבות: , בהתאם לסוג העבודהלפי כל דין כנדרש אישי

  נעלי בטיחות;מ .א
  מגן;ובע ק .ב
 סנטרייה; .ג
 ים;זוהר יםאפוד .ד
  משקפי מגן; .ה
  ;אטמי אוזניים .ו
  כפפות; .ז
 ;ציוד למניעת נפילה מגובה .ח
 נשמיות; .ט
  ציוד מגן אישי אחר. .י

אותה ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נ
 מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

לאחד התקנים  תקן ישראלי  מתאים ובהעדרציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי ה
EN, DIN, ISO, ANSI. 

 אישי בהתאם לייעודו.יוודא כי עובדיו משתמשים בציוד מגן  הקבלן
ת המותאמות נעלי בטיחות ממוגנומוינעלו  עובדי הקבלן יהיו לבושים בבגדים מתאימים

 בתקנות. כנדרשלביצוע העבודות 
 כנדרש בתקנות ולפי דרישות נוספות במסמכי החוזה.י עבודה זוהרים אפודעובדים ילבשו 

 יהיואו מייצרים נתזים, בפעולות היוצרות גיצים, רשפים  עובדי הקבלן העוסקים
 אש.בעמיד  ,מצוידים בציוד מגן אישי מתאים, לרבות במסכת מגן לפנים ובביגוד מתאים

 ת ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.מיידיהקבלן יחליף 
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97.04.05 
ציוד מגן 

אישי 
 ריםקלמב

 ים זוהרים.אפוד 10-למבקרים ו חידבצבע אובעי מגן ק 10 באתרהקבלן יחזיק במשרדו 
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 וקבלנים אחרים קבלני משנה – 97.05

  
97.05.00 

 כללי 
קיים רישום קבלני )אם הקבלן יהיו קבלנים רשומים  על ידישיועסקו  המשנה קבלני

בעלי ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות  ,לעבודות המבוצעות באמצעות קבלן המשנה(
 להם.  יימסרוש

העבודות כל קבלן  ביצועהבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק ממקום  סמכותוב
מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות  אינומשנה, יצרן, וספק שמתברר בדיעבד כי 

 .חוזה זה בנוגע לבטיחות אוכל דין 
עובדים יהיו בעלי הסמכה לביצוע עבודות המחייבות הסמכה, כגון: חשמלאי בודק, 

 תרנים וכד'. מטפס
  

97.05.01 
בטיחות 
בעבודות 

קבלני משנה 
וקבלנים 
 עצמאיים

 
 
 
 
 
 
 

ניהול הבטיחות בנוגע להעסקת קבלנים נוספים בתכנית לו 3210בחוזה מדף בנוסף לאמור 
באתר, הקבלן יוודא כי כל קבלן חדש העובד באתר, בין אם הוא קבלן משנה ובין אם הוא 

מקיף לרבות היבטי בנושאי הבטיחות, יקבל תדריך בטיחות אליו קבלן עצמאי הכפוף 
 בטיחות ייחודיים לאתר. 

ות או מנהל העבודה מטעם הקבלן, אשר בטיחות יינתן על ידי ממונה על הבטיחהתדריך 
ת, לרבות תנועה באתר, תיאומים יכלול את כלל הסיכונים באתר ואת הנחיות הבטיחו

 '. וכד
הבינו  קבלנים אחרים עליהם הוא אחראי,עובדי או הקבלן יוודא כי עובדי קבלני המשנה 

 .כי הם יפעלו על פיהו את הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפואת ההדרכה ו
פי תקנות ארגון כנדרש ל ,בלו תמצית מידע בכתב על הסיכוניםיקכי הם הקבלן יוודא 

 .)מסירת מידע והדרכת עובדים( הפיקוח על העבודה
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 התנהלות שוטפת באתר העבודה – 97.06
  

97.06.00 
 כללי

 תנהלות השוטפת באתר תהיה כאמור להלן: הה

 הנחיות בטיחות:  .א

לרבות עם לבטיחות, זמן  יהקבלן ייחד פרק ,באתרות ת עבודה המתקיימובישיב
יימסרו לכלל המשתתפים הוראות, הנחיות, רענון נהלים,  הישיבות ךבמהל. המפקח

 קיימים והסדרי תנועה חדשים.אם עדכונים שוטפים, מפגעי בטיחות 
ו הוא עלול להיפגע מחומר רופף, במקום בעובד להימצא או לבצע עבודה לדרוש מאין 

 ;או במקומות מסוכנים אחרים במקיר לא יצי

 כלי עבודה: ציוד ו .ב
תחילת שימוש בציוד או בכלים, יבצע הקבלן בדיקה של שלמות הציוד והכלים  לפני

 בעל אישור תקינות.גם  –תקין ולפי הצורך יהיה  כל כלי שיובא לאתרותקינותם. 

ש אין לעשות שימוש בכלים שאינם בטיחותיים או שלא עברו תסקיר בדיקה כנדר
תו השבתה או יסומנו בבירור עם שאינם תקינים בטיחותית, או ציוד כלים בחוק. 
 ;עד לתיקונם נעול קוםבמיישמרו ו ,בהם שימושהאוסר על שילוט 

 אחסנה באתר:  .ג
ציוד אשר לגביו נדרש קיומו של תסקיר בודק, לא נעשה בו שימוש לצורך הפעילות 

, ניתן יהיה להשאירו באתר ובלבד השוטפת באתר ואין לו בנמצא תסקיר בודק בתוקף
  שהוא יסומן באופן בולט וברור כי אין להשתמש בו לביצוע העבודות. 

 . 97.07יהיו כאמור להלן בתת פרק כלים וציוד ל םתסקירי
 . 97.08בתת פרק להלן כאמור  יהיו –כלים חשמליים תסקירים ל

  
97.06.01 

נוכחות 
קבועה 

ומתמדת של 
דה מנהל עבו

 באתר
 

, או כאמור דיןבהם נדרש להיות מנהל עבודה על פי  תבמקומואם לא נאמר אחרת, 
ו נוכחות ימצא באתר בכל שעות פעילות האתר.העל מנהל העבודה לבמסמכי החוזה, 

  .ומתמדת קבועה, ישירה תהיה
 כנדרש בחוק.  ,בידיו יהיו כל המסמכים הנדרשים להימצא באתר

העבודה הרשום על האתר להיות נוכח באתר מכל סיבה  בכל מקרה בו נבצר ממנהל
וברצון הקבלן להמשיך את ביצוע העבודות, על הקבלן למנות מנהל עבודה חלופי  ,שהיא

)אחד או יותר( ביחד עם מנהל העבודה הרשום, ולהודיע על מינויו כדין למפקח עבודה 
 אזורי. 

ההודעה  החדש ואישור משלוחתצלום ההודעה על המינוי את הקבלן ימסור לידי המפקח 
בדואר רשום למשרד העבודה, לרבות המצאת פלט ממוחשב ממנהל הבטיחות, המעיד על 

 מינויו של מנהל עבודה חלופי )אחד או יותר( על האתר. 
  

97.06.02 
ממונה 

 בטיחות 

אם נדרש במסמכי החוזה או על פי דין, יעסיק הקבלן באתר ממונה בטיחות כהגדרתו 
 לעיל. 

 יהיה על פי דין או כאמור במסמכי החוזה )המחמיר מביניהם(. יקף העסקתו ה
  

97.06.03 
איתור 

מפגעים 
 באתר 

 

טרם תחילת העבודה, בפרט לאחר ימים גשומים או סוערים, יבצע הקבלן בדיקה לאיתור 
 מפגעים בטיחותיים באתר.

  .97.09.06סעיף בקרה עצמית בעבודות עפר תהיה כאמור להלן ב

  .97.10.05ה עצמית לבדיקת פיגומים תהיה כאמור להלן בסעיף בקר
  

97.06.04 
תנאי מזג 

 אוויר
 

 בעת תכנון העבודה היומי, יתחשב הקבלן בתנאי מזג האוויר הצפוי.
על גבי , כגון: בעת עבודה רכושלבמקרה שיש בתנאי מזג האוויר הצפוי סכנה לנפש או 

 ,במקומות בהם צפויים הצפהג אוויר סוער, שימוש במנופים במזפיגומים, גגות, 
  את הסיכון, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים.  בטל, יפעל הקבלן כדי לשיטפונות וכד'
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97.06.05 

מסירת מידע 
יומי בדבר 

סיכוני 
 הבטיחות 

 

, בכל יום, טרם תחילת 97.04.02בנוסף למסירת מידע לעובדים האמור לעיל בסעיף 
ימסור הקבלן לכל העובדים את המידע בנוגע לסיכונים הקיימים באותו יום העבודה, 

 באתר. 
הקבלן ימלא טופס מסירת מידע יומי לעובדים בנוגע לסיכונים היומיים הקיימים באתר 

לפיהם הוא תידרך  ( ובו יציין תקציר של תיאור הסיכונים הקיימים'נספח גהבנייה )להלן 
 . באתר הבנייה העובדיםאת 

  
97.06.06 

ת כניס
לאתר עובדים 
 העבודה

 

 : בלבד אתר בתנאים הבאיםלהקבלן יאשר כניסת עובדים 

  לרבות ציוד מגן אישי; ,לבוש מתאים .א
 מתן תדריך בטיחות לסיכונים באתר העבודה; .ב
 תדריך בטיחות לסיכונים העלולים לקרות בגין העבודה המוגדרת. .ג

  
97.06.07 

כניסת 
מבקרים אתר 

 העבודה 
 

 לעיל:  97.06.06בנוסף לאמור בסעיף 

אתר רק לאחר שהתקבל אישור גם ממנהל העבודה או מבקרים יורשו להיכנס ל .א
 ובכפוף לשימוש בציוד מגן אישי מתאים; מונה הבטיחות של הקבלןממ

בל תדרוך לגבי אופן יק אתרהקבלן יוודא כי כל מבקר העומד להיכנס למקום ה .ב
 ;באתרתנועתו 

הבינו את  הםכי עות החתמת המבקרים על טופס מתאים, באמצהקבלן יוודא  .ג
  את הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפו וכי הם יפעלו על פיה;ההדרכה ו

 קיבלו תמצית מידע בכתב על הסיכונים.הקבלן יוודא כי המבקרים  .ד

   
97.06.08 

דוח בטיחות 
 חודשי 

 

 :צייןדו"ח בטיחות אחת לחודש ובו יפקח הקבלן יפיק למ

 ;כללי של הסיכונים הצפוייםתיאור   .א

 ;טופלו והאופן בוומאורעות מסוכנים שהתרחשו באתר ליקויי בטיחות   .ב

 ;התבצעוביקורות בטיחות ש  .ג

זמנים לתיקון ליקויי  חלרבות לו ,צפי לפעילות בתחום הבטיחות לחודש עוקב .ד
 .הבטיחות

  
97.06.09 

ניהול פינקס 
 כללי 

  דין.בעל הקבלן לנהל פנקס כללי כהגדרתו 

  
97.06.10 
שימוש 

ביישומון 
לניהול 

 הבטיחות

רש במסמכי החוזה, הקבלן ינהל את מערך הבטיחות באתר באמצעות יישומון אם נד
 )אפליקציה( באופן שוטף ומתמיד. 

היישומון יאפשר לנהל את מערך הבטיחות הבנייה באמצעות מעקב אחר הכשרות 
 עובדים, כשירות כלים וציוד, תסקירי בטיחות, מפגעי בטיחות באתר וכד'. 

נתונים וממצאים על ניהול מערך הבטיחות באתר  הקבלן יציג לפי דרישת המפקח
 באמצעות היישומון. 

  
97.06.11 

 רכב חירום
 . ישמש כרכב חירוםשאחד רכב לפחות הקבלן יעמיד באתר 

 לצרכי חירום או לפינוי רפואי. אתררכב זה יהיה זמין בכל שעות הפעילות ב
  

97.06.12 
שמירה על 

בטיחות 
באתר באופן 

 שוטף

בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה ולרבות התקנת  אתרתחייב להחזיק את מקום ההקבלן מ
  דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך אתר העבודות.

בכל מקרה בו יימצא מפגע בטיחותי כלשהו, יפעל הקבלן באופן מיידי לגידורו ולסימונו 
 .אתרויפעל מוקדם ככל האפשר לנטרולו  ולסילוקו ממקום ה
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97.06.13 

 נוי פסולת פי
 

ארגון בטיחותי של האתר, ככל  באיזורים מוגדרים ובהתאם לתכנית הפסולת תרוכז
 .שנדרשה לפי דין

פסולת באתרי בנייה ייעשה באמצעות שוקת )מגלשה(, שרוול לפינוי בטיחותי של  ריכוז
באחריות הקבלן לוודא שלא יווצרו בסביבה או באופן בטיחותי אחר.  ,פסולת בניין

 ברואיים או אחרים, בעקבות ריכוז הפסולת. מפגעים ת

 מוקדמות.  – 00פינוי הפסולת מהאתר ייעשה כאמור בפרק 
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  ם מכניים והנדסיים באתרכלי – 97.07

  
97.07.00 

 כללי
 עשה בתנאים הבאים:יהנדסיים תוניים הפעלת כלים מכ

 יופעלו אך ורק כלי צמ"ה עם רישיון מתאים ובתוקף; .א
 ק כלים עם ביטוח בתוקף;פעלו אך וריו .ב
לכלים וציוד, המחויבים על פי חוק, יהיו תסקירים תקפים של בודק מוסמך.  .ג

 בכל עת, לצורך ביקורת; ינים באתרתסקירים אלו יהיו זמ
באחריות הקבלן לוודא  מפעילים מוסמכים על פי כל דין.ל ידי הציוד והכלים יופעלו ע .ד

ן ומיומנות מתאימים י חוק, ובעלי ניסיויהיו בעלי רישיון תקף וכנדרש על פהם כי 
 להפעלת הכלים.
ם , ועל הקבלן לסלקאלובטיחות כלי צמ"ה שאינם עומדים בדרישות לא יורשה שימוש ב

 .כלי צמ"ה תקיניםב מן האתר ולהחליפם
  

97.07.01 
 אמצעי מיגון

 מיגון הבאים: התקינות אמצעי על הקבלן לוודא 

עות, השרשראות והגלגלים ושאר החלקים הנעים מתאימים לכל הרצו אמצעי מיגון .א
 פן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית;והמסוכנים, באו

 ;למפעיל הכלירבי ישדה ראייה מ אפשרכדי ל ,נייםמכבכלים ה מראות פנים וצד .ב
 על פי חוק; על כל כלי רכב המחוייב ,בעת נסיעה לאחור זמזם אוטומטי-צופר .ג
ניים )מחפרים, מפלסות, ם המכאחד מהכליעל כל  שתי מנורות סימון מהבהבות .ד

ייראו גם  מנורות המהבהבותה'(. דמקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכ
הגבוהות משני צידי  בות יותקנו בנקודותהמנורות המהבה מלפנים וגם מאחור.

, בין אם בתנועה ובין אם במצב נייח הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה
ר אשר יאירו את תחום שטח מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחו. ונע()כשהרכב מ

 העבודה;
 נסיעה לאחור תתבצע עם הכוונה.

  
97.07.02  

הרחקת ציוד 
או רכב כבד 

קצות מ
 חפירה

אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם  דאסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כב
 .ננקטו צעדים מיוחדים למניעת ההתמוטטות

  
97.07.03 

 אחסון דלק
 ן: אחסון דלק יהיה כאמור להל

 110% לפחות בתוך מאצרה שנפחה יהיה מיכל דלק הממוקם באתר, ימוקם  מאצרה .א
 הארקה וצינור אוורור;יכלול  . המיכלהמיכל נפחמ

 קה יבשה לכיבוי אש;ייקבע מטפה אב כל מיכל דלק באתר,סמוך לב  מטפה .ב
, יותקנו שלטים ם נגרריםמיכלימיכל דלק באתר, לרבות בכל מקום בו מוצב   שילוט .ג

נוזל  –"זהירות הוראות בטיחות לתדלוק ושלטי אזהרה באותיות בולטות ובהם 
 דליק", "אסור לעשן";

ך דלק בעת פעולות תדלוק מיכלי הדלק ושפליש להקפיד ולהימנע מ  מאגר חול .ד
 חול ליד נקודת מילוי הדלק;מאגר  באתר. יש להכין

 אסור.  –ר פרופן( באת -בגז בישול )בוטן  שימוש
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 חשמליים ושימוש בכליםעבודות חשמל  – 97.08
  

97.08.00 
 כללי

הקבלן  אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמיתקנים החשמליים באתר הבניה יעמדו 
בדרישות חוק החשמל ותקנותיו, תקנות הבטיחות בעבודה והתקנים הישראליים בנושאי 

 .לחשמ
בנוסף לדרישות בתקנות החשמל, חלות על העבודות גם תקנות הבטיחות בעבודה 

 למיניהן. להלן מספר תקנות הנוגעות לעבודות חשמל:  
עבודות חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי תקנות החשמל  .א

 ; 1985 –)רשיונות(, התשמ"ה 
אים והדרישות של תקנות החשמל עבודות במיתקן חי או בקרבתו יבוצעו לפי התנ .ב

 ולרבות: 2014 –)עבודה במיתקן חי או בקרבתו(, התשע"ד 

הוראה בכתב )פקודת עבודה( מחשמלאי בעל רישיון "הנדסאי חשמל מורשה" או  .1
 "מהנדס חשמל מורשה" בהתאם לגודל המיתקן; 

וכנת, כאמור לעיל בסעיף קבלת אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מס .2
 .ב' 97.01.06

הקבלן יוודא טרם תחילת העבודות כי קיימת בידו תוכנית מאושרת לביצוע, חתומה  .ג
 על ידי מתכנן החשמל. 

  

97.08.01 
עבודה בסמוך 

 לקווי חשמל

בנוסף לאמור לעיל, חל איסור לבצע עבודה בסמוך לקווי חשמל כאמור בסעיף א' להלן, 
 אלא אם יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף ב' להלן: 

 ומות בהם חל איסור לבצע עבודות בסמוך לקווי חשמל: מק .א

 ; V33,000מ' מתילים של קווי חשמל במתח של עד  3.25 –במרחק קטן מ  .1

 . V33,000מ' מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5.0 –במרחק קטן מ  .2

 התנאים בהם מותר לבצע עבודות בסמוך לקווים האמורים בסעיף א' לעיל:  .ד

 ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה; הקווים מנותקים .1
במקרה שלא ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או  .2

גדרות למניעת מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים של קווי החשמל 
הנמצאים תחת מתח. בעת התקנה או פירוק של  המחיצות או הגדרות, יהיו קווי 

 קת המתח.  החשמל מנותקים ממקור אספ
  

97.08.02 
מתקני חשמל 

ארעיים 
 באתר

מיתקן חשמל ארעי באתר יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל )מיתקן חשמל ארעי 
 ן:, ובנוסף, כאמור להל2002 –באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ג 

וייד לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצ .א
לכל היותר. מפסק זה יופעל  mA30במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 

 לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו;
בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים  .ב

 ;mA30המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 
 ;IIלוח חשמל מיטלטל יהיה מסוג  .ג
 . 97.08.07יהיו כאמור להלן בסעיף  -בדיקות ואישור לחיבור המתקן הארעי למתח  .ד

  

97.08.03 
מכשירים 
חשמליים 

מיטלטלים 
המוחזקים  

 ביד

בתקנות  6מכשיר עבודה חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יתאים לדרישות בתקנה 
 , ובנוסף, כאמור להלן: 1990-הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן 

 ;IIIאו מסוג   IIמכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו, יהיה מסוג  .א

במקרים בהם אין לכלים בידוד כפול, הם יחוברו למעגל חשמלי, קבוע או ארעי, המוגן  .ב
 ;mA30באמצעות מפסק מגן לזרם דלף )"מימסר פחת"( ברגישות 

 . 97.08.07סעיף תסקירים לכלים יהיו כאמור להלן ב .ג
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97.08.04 
כבלי חשמל 

 על הקרקע

של תקנות החשמל  10כבלי חשמל )המיועדים לביצוע עבודות( יעמדו בדרישות תקנה 
, 2002 –)מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ג 

 . IP44, IK08. התופים יעמדו בדרגות הגנה מינימליות של 61316ובדרישות ת"י 

 . mA30התוף יכלול גם מפסק מגן בזרם דלף בשל 
 באחריות הקבלן לוודא שכבלים המונחים על הקרקע לא יהוו מכשול.

במקרה שכבלי החשמל מונחים על הקרקע, יש להגן עליהם באמצעים מתאימים מפני 
 פגיעת רכב או ציוד מכני הנדסי העלול לעבור מעליהם, או מפני פגיעה אחרת. 

 הניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים.אסור ל
  

97.08.05 
רשתות 

 חשמל עיליות
 
 
 

 עובדים המבצעים עבודות ברשתות חשמל עיליות יהיו בעלי ההכשרות הבאות: 

 רישיון חשמלאי המתאים לעבודה; .א

 הסמכה לעבודה בגובה. .ב
צעי הרמה אחר. סל עבודה על עמוד עץ או בטון תבוצע אך ורק בעזרת סל הרמה או כל אמ

 ההרמה יהיה מבודד.  חל איסור לטפס על עמודים אלו. 

ברשתות חשמל משולבות הכוללות יותר ממעגל אחד, לרבות רמות מתח שונות, נדרש 
לנתק את הזנת החשמל לכל מקורות המתח, כך שאיזור העבודה כולו יהיה מנותק 

 מחשמל.
  

97.08.06 
ניתוק הזנת 
 מתח למתקן

 
 
 
 
 
 

 לנתק את הזנת המתח למתקן.  על הקבלןי ביצוע עבודה במתקן חשמל, לפנ
 ההזנה תיעשה לפי השלבים הבאים:

יש לזהות כל מקור מתח אפשרי המזין את המתקן  זיהוי מקורות המתח למתקן: .א
, מצברים, קבלים, משנה מתח בקווים UPS)חברת חשמל, גנרטורים קבועים וניידים, 

 , מתח השראה(;לא מופסקים, קווי מתח גבוה

 ;ניתוק בפועל של כל מקורות המתח למתקן .ב

הבדיקה תבוצע באמצעות רב מודד. אין להסתמך על רבי  בדיקת העדר מתח במתקן: .ג
 מודדים המותקנים באופן קבוע באתר, בשל חשש לאי תקינותם;

יש לנעול את ידית ההפעלה של המנתק המופסק באמצעות מנעול,  מניעת חיבור חוזר: .ד
 חוזר של המנתק בזמן ביצוע עבודות;אחר, שימנע חיבור  או אמצעי

לאחר הניתוק ובדיקת העדר מתח, יש להציב שלטי אזהרה "לא  הצבת שלטי אזהרה: .ה
 ים בקו" על ידית ההפעלה של המנתק;עובד -לחבר 

במקרה שקיימת אפשרות, יש לקצר את אזור  ביצוע ֶקֶצר יזום באזור העבודה: .ו
אפשרי שיחובר למקור באופן לא מכוון, יהיה מחובר העבודה כך שכל מקור מתח 

למקצרים. הנחת המקצרים תיעשה עם ציוד מגן אישי, לרבות: כפפות, משקפי מגן 
 וקסדה:

 להלן סדר פעולות הנחת מקצרים.  .1
 חיבור מוליך הארקה של  המקצר אל פס ההארקה; (א
 חיבור מוט מבודד אל אחד המוליכים של מערכת המקצרים; (ב
 פאזות;ההמתח תיעשה על ידי נגיעה בשלוש  פריקת (ג
תוך שימוש בעזרת מוט מבודד או ידנית,  תיעשה חיבור קבוע למקצרים (ד

 כפפות.ב

עבודה על כבל תת קרקעי תיעשה לאחר שהוא קוצר בשני קצותיו בנקודות  .2
 הניתוק.

  

97.08.07 
בדיקות 

 ותסקירים

וקיבל את אישורו  מלאי בודק,א יחובר למתח לפני שנבדק על ידי חשמיתקן חשמלי ל .א
 לחיבור מתח;

. חשמלאי בודקלכלים וציוד חשמלי המחוייבים על פי דין, יהיו תסקירים תקפים של  .ב
 תסקירים אלו יהיו זמינים באתר בכל עת, לצורך ביקורת.
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 כבישים, תשתיות ופיתוח – 97.09
  

  
97.09.00 

 כללי
דין, לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה, לפי כל 

 .וכאמור להלן 1988-בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח
בסמוך לחפירות יורחקו משפת החפירה, כאמור  מופעליםה)ציוד מיכני הנדסי( כלי צמ"ה 

 .97.07.02לעיל בסעיף 
  

97.09.01  
חפירה 

קווי בסמוך ל
תשתיות 

חשמל, ביוב, 
 טלפון, גז וכו'

(, , תקשורת וכד'למערכות תת קרקעיות )חשמל, מים, ביוב, גז ודלק חפירות בסמוך
 חפירה. יבוצעו בכפוף לקבלת היתר 

בנוסף, במקרה של אתר מאוכלס, בו נדרש הקבלן לבצע עבודות חפירה בסמוך למערכות 
תת קרקעיות )חשמל, גז ודלק(, הקבלן יבצע את העבודה רק לאחר קבלת אישור מוקדם 

 וכנת. לביצוע עבודה מס
ח קווי חשמל, ביוב, לבדוק אם מצויים בשט הקבלןעל  ,חציבהלפני התחלת חפירה או 

 '. טלפון, גז, דלק וכד
 להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. אין 

על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם 
 .וכד' שמלי, אדים מזיקים, או מים פורציםח

  
97.09.02 

 חפירהדיפון 
 

  
97.09.02.00 

 כללי
 . פגיעה בעובד שתמנעת להיעשות בצורה ות חפירה או מילוי חייבועבוד

 , כיציבים לצרכיו במסמכי החוזהוגדראשר הקרקע השיפועי עבודת החפירה תיעשה לפי 
  החפירה.

  
97.09.02.01 

 חפירה דיפון ב
מ', ושלא ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור, יש להתקין  1.20בחפירה שעומקה עולה על 

 דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות. 
תימצא שהכין הקבלן וייעשה על פי תכנית מטרים,  4.0חפירה בעומק העולה על דיפון 

  .באתר העבודה. העתק יימסר למפקח
נת הדיפון, על העובד הנמצא בחפירה להשתמש אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התק

 בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע.
  

97.09.02.03  
תעלות 

באדמה 
 חולית 

 

 דיפון תעלות באדמה חולית ייעשה כאמור בתקנות התכנון והבנייה. 
ה דפנות עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק תעליש להתקין ב

  . הסמוכים ס"מ מעל פני הקרקע 15ות ובולט בקרקעיתה,
 משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם לרבותאופן בניית דפנות התעלה, 

 .יהיו כאמור בתקנות לבטיחות בעבודה
  

97.09.03  
הרחקת חומר 

המוצא 
 מהחפירה

 משפת החפירה.לפחות ס"מ  50יורחקו חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה 

  
97.09.04  

ירידה ועליה 
או לבור 

חפירה 
 םשעומק

 1.2עולה על 
 מ'

מ' תהיה באמצעות דרך ששיפועה  1.2ה שעומקם עולה על ירהירידה והעליה לבור או חפ
 מדרגות מתאימות. באמצעות סולם או  על ידיאו  ל ידי המפקחיאושר ע

 מ'. 20 המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על
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97.09.05  
התקנת 

על מעברים 
 תעלותגבי 

 

ע הם מיועדים, ובאופן המונ םלה תועבודה ומדרכות מעבר יותקנו כיאות למטר ימשטח
 חלקית או נפילת אדם או חפץ מהם. התמוטטות או שבירתם המלאה או ה

 . ובמספר מתאים יש להתקין מעברים בטוחים ,ס"מ 60מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

  
97.09.06  

רת קב
בטיחות 
 עפרבעבודות 

חפירה, מילוי,  ות עבודותבאתר שבו מבוצעהקבלן לערוך בקרת בטיחות עצמית חובה על 
 כאמור להלן:  ,חציבה, או דיפון

 מדי יום; .א
  לפני חידוש העבודה; – אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים .ב
 ידוש העבודה. לפני ח –אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה  .ג

  
97.09.07  
בטיחות 
בעבודה 

 במדרונות

ים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון באמצעות ריש למנוע הדרדרות סלעים או חומ
 שימנעו פגיעה באדם או ברכוש. ,כלים ושיטות עבודה

 תהיה כאמור במסמכי החוזה. ות במדרוןחציבת קיר
ה, את יציבותו של קיר חצוב, יום, לפני תחילת העבוד ידימעל מנהל העבודה לבדוק 

 ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. 
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97.10  מתקני הרמהם, רשתות בטיחות ויגומיפ  

  
97.10.00 

 כללי 
 

תוך עמידה על הקרקע או על  ,לבצע את העבודה בביטחון ין אפשרותאבמקרים בהם 
 . חובה להתקין פיגומים מתאימים ,טוחמשטח עבודה יציב וב

כל עובד המבצע עבודה על גבי פיגומים נייחים, מחוייב להיות בעל אישור בר תוקף 
 לעבודה בגובה. 

  . על פי דיןבהתאם לנדרש  ,על חלקיו 1139פיגומים יעמדו בדרישות ת"י 
  

97.10.01 
איכות 

 הפיגומים 

  .מחומר באיכות טובה וללא פגםהיו פיגומים י
ה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב ללא קליפ יהיהפיגום עשוי מעץ, 

 הסיבים. 
 פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. 

  
97.10.02 
התקנת 
  פיגומים

ו ובהנהלתו הישירה רק בהשגחתאך ייעשו מ',  6שגובהו עולה על של פיגום הצבה ופירוק 
 בונה פיגומים מקצועי. של 

מד עש ,שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים יון שליהיה בעל ניסמקצועי פיגומים בונה 
ג הממשלתי הגבוה ביותר לחילופין בעל הסיוואו  ,ינהל הבטיחותבמבחן מבהצלחה 
 בטפסנות.
במקרים   מבניםעל ידי מהנדס שאושרו  ,להגיש למפקח את תכניות הפיגום על הקבלן

 : הבאים

 ;מטר 18עולה על בהו שגמעץ פיגום  .א

 ;מטרים 50ים מפלדה שגבהו עולה על פיגום זקפ .ב

 ;)כהגדרתו בתקנות(פיגום מיוחד  .ג

 . מה על גבי פיגום כלשהורבכל התקנת מתקן ה .ד
  

97.10.03 
 פיגום זקפים 

 

  
97.10.03.00 

 כללי
 בנוסף לאמור בתקנות הבטיחות בעבודה, פיגום זקפים יהיה כאמור להלן:

  
97.10.03.01 

ביסוס פיגום 
 זקפים

ום זקפים ינוקה, ייושר ויהודק ולא יימצאו בו או בקרבתו השטח שעליו יוקם פיג .א
 ;הסמוכה שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו

משטח הביסוס שלו כראוי, לפני  ש להדק אתי – על אדמת מילויהמוקם פיגום  .ב
 ;הקמתו

או  ולא יימצאו בו ,השטח שעליו יוקם הפיגום ינוקז באופן המונע הצטברות מים .ג
 מים או מוצא צינור ניקוז של המבנה. בקרבתו, ברז

  
97.10.03.02 
אדני פיגום 

 זקפים

 20יהיו ברוחב של . האדנים זקפי הפיגום יועמדו על אדני עץ אשר יונחו בניצב למבנה .א
 ;לפחות "מס 4.5ובעובי של "מ ס

האדנים יהיו מאוזנים וצמודים לבסיס הפיגום או לתשתית בכל שטחם התחתון  .ב
 ;לפחות מעבר לזקפים ס"מ 10 ויבלטו באורך של

 ;הזקפים לרוחב הפיגום יועמדו על אדן אחד, במרכז רחבו .ג
זקפים מצינורות לא יועמדו ישירות על האדנים אלא על תותבים מרותכים לבסיסים  .ד

 ;לפחות"מ ס 0.5ועובים  ס"מ 10*10קבועים ממתכת שמידותיהם 

ס"מ  50בין שפת המדרון יהיה המרחק בין קצה האדן ל  פיגום המוקם על יד מדרון
מקרה שהמדרון הוא סלע או  למעטאנכי לפחות,  1-אפקי ל 2לפחות ושיפוע המדרון יהיה 

 .שהוא מחוזק על ידי דיפון או שיגומים
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97.10.03.03 
גובה רצפת 

 פיגום

 מטר לפחות מראש הזקפים. 1-בפיגום זקפים תהיה הרצפה נמוכה ב

  
97.10.03.04 

צפת פיגום ר
 בפינה זקפים

בפיגום זקפים ייעשה המעבר בפינת המבנה, מקטע פיגום אחד למשנהו, כאשר קטע אחד 
 של הפיגום עובר את פינת המבנה במלוא רחבו ומשיק לקטע השני.

  
97.10.03.05 
 זקפי פיגום

 

זקפי פיגום ייקבעו במאונך או כשהם נוטים קלות לצד המבנה וקרוב זה לזה במידה  .א
 ;בות הפיגוםהדרושה להבטחת יצי

 ;יותקן זוג זקפים נוסף ,במפגש בין שני פיגומים בפינת בנין או בבליטה שבחזית בנין .ב
וכנדרש מטרים יהיו מצינור כפול  20זקפי פיגום עשויים מצינורות פלדה שגבהם מעל  .ג

 בתקנות. 
  

97.10.03.06 
 אזני פיגום

 ;וקם המקרי ממקומםיתעבאופן המונע אזני פיגום ייקבעו במאוזן ויחוברו לזקפים  .א

קצוות של שני אזנים יחוברו על זקף או בשיטה אחרת שיש בה לפחות אותה מידת  .ב
 בטיחות.

  
97.10.03.07 

 סמוכות רוחב
ה לצד הקיר סמוכות הרוחב של פיגום יהיו ישרות ויותקנו במאוזן או תוך נטיה קל .א

 ;לאזניםשבין הזקפים יחוברו היטב  סמוכות הרוחב .ומחוברות היטב לזקפים
המרחק בין סמוכות הרוחב שעליהן רצפת הפיגום יהיה מותאם לרצפה ולעומס  .ב

 המרחק בין שתי סמוכות רוחב לא יעלה על .רבי שבו היא עלולה להיות נתונהיהמ
 האמור להלן: 

 ;ס"מ 4-אם עובי לוחות הרצפה הוא פחות מ – מטר 0.80 .1
 ;ס"מ 4.5-ל 4אם עובי לוחות הרצפה בין  –מטר  1 .2
 .ס"מ 4.5אם עובי לוחות הרצפה עולה על  –מטרים  2 .3

  
97.10.03.08 

חיזוק פיגום 
 זקפים

 ;מספר מספיק להבטחת יציבות הפיגוםלפיגום זקפים יהיו חיזוקים אלכסוניים ב .א

 ;בד בבד עם התקדמות התקנת הפיגום החיזוקים האלכסוניים יותקנו .ב
 ;מעלות 45-וית הקרובה לה זקפים בזהחיזוקים האלכסוניים יחוברו לפחות לשלוש .ג
בפיגום מצינורות או ממסגרות מתכת ישתמשו לחיזוקים אלכסוניים בצינורות מתכת  .ד

ולא  ,בלבד, אשר יחוברו לזקפים באמצעות מצמדות, הניתנות לסגירה ולהידוק
ישתמשו לכך בחוטי ברזל שזורים או אחרים. המצמדות יהיו סגורות ומהודקות היטב 

 לפיגום.
  

97.10.03.09 
חיבור לבנין 

או לגוף יציב 
 אחר

 

ו פיגום זקפים יחובר לבנין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאיל .א
 ;חובר לבנין

 : בנוסף .ב
כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבנין עד לנקודה  .1

 הגבוהה ביותר שלו;
 כיוונים;הקשירות יהיו, במידת האפשר, לסירוגין בשני ה .2
 6מטרים ובכיוון האנכי על  5המרחק בין הקשירות לא יעלה בכיוון האופקי על  .3

 מטרים;
 4על  מטרים לא יעלה המרחק האנכי בין הקשירות 20בפיגום שגובהו עולה על  .4

 .מטרים
יחוברו אל רגלי המתכת בתוך  ,הזקפים הסמוכים למבנה של פיגום מצינורות מתכת .ג

פקיים הזהים לצינור שממנו וקיות מצינורות מתכת אהמבנה באמצעות קשירות אופ
עשויים זקפי הפיגום; החיבור ייעשה באמצעות מצמדות ולא ישתמשו לכך בלוחות 

 ;סוג שהוא או בחוטים אחרים עץ, חוטי ברזל מכל
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תהיה לחוצה היטב לרצפה ולתקרת הקומה,  בסעיף ג' לעיל,רגל מתכת כאמור  .ד
 חוץ של המבנה; ותמוקם, ככל האפשר, בצמוד לקיר ה

הרצפה והתקרה אלא באמצעות לוח לא יהיה מגע בין שטחי ההצמדה של הרגל לבין  .ה
 ;עץ

יכולה להתחבר למבנה גם בצורת חביקה בסעיף ג' לעיל, הקשירה האופקית, כאמור  .ו
 ;ודים יצוקים או כל רכיב איתן אחרלעמ

ן אבטחות פקי והאנכי ביופיגום זקפים יובטח מפני התקרבותו למבנה; המרחק הא .ז
 מטרים. 6אלה לא יעלה על 

  
97.10.04 

 פיגום ממוכן
פיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכני, שימוש ב

 י הקבלן יהיה: בידייעשה כאשר חשמלי או הידראולי( 

 לגבי הדגם של הפיגום;אישור היצרן  .א

ום בפנקס דגמי הפיגומים תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רש .ב
 הממוכנים. 

 באתר שבו מוצב הפיגום.יימצאו תעודות אלו 
פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על ידי בודק מוסמך לפני 

 השימוש בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו. 
 בעותק קשיח או ממוחשב.  יש לשמור באתרשל הפיגום את תסקיר הבדיקה 

 או מפרט היצרןפיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על פי תכנית תיק אסור להע
 . בפנקס הכללי הנשמרת באתר

  
97.10.05 

 שלה בדיק
 הפיגומים

שימוש שהות יציבות הפיגום בדוק אלעל הקבלן לבצע בקרת בטיחות של הפיגומים, חובה 
 שייעשה בו, מתאים למטרה שלשמה הוא נועד, טרם השימוש בו. 

 יגום ייבדק כאמור להלן: לאחר מכן, הפ

 ימים לפחות; 7-אחת ל .א
 ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של  .ב
 אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.  .ג

תסקירים יישמרו בתיק . הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו בפנקס הכללי
 הבטיחות באתר. 

  
97.10.06 

 מתקן הרמה
 על פיגום

ואושר סור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, יאחל 
וננקטו אמצעים שימנעו , 97.10.02על ידי מהנדס קונסטרוקציה כאמור לעיל בסעיף 

 על ידי מתקן ההרמה. ,פגיעה בפיגום או באדם שעליו

  
97.10.07 

עבודה על גבי 
 פיגומים 

 צעו לפי כל דין. עבודות על גבי פיגומים יבו

  
97.10.08 

פירוק 
 פיגומים 

מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת  יבוצעפירוק הפיגום 
האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק 

 מכל גובה שהוא.  אותם אל הקרקע
  יש להציב צופה למטה, לאזהרה ולהרחקת אנשים.
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97.10.09 
רשתות 
 בטיחות

 

 

  

97.10.09.00 
 כללי

  .רשתות בטיחות להגנה מפני נפילהיותקנו אם נדרש במסמכי החוזה, 
 1חלק  1263האפשרויות האמורות בת"י  4-שיטת התקנת הרשתות תהיה לפי אחת מ

 : וכאמור במסמכי החוזה
 בל בכל היקפה;רשת בטיחות בעלת כ :Sשיטה  .א
השיטה מיועדת לשימוש  .מוטות בקצותיה 2-בטיחות המחוברת לרשת  :Tשיטה  .ב

 אופקי;
 ומיועדת לשימוש אנכי;  ,רשת בטיחות המחוברת בצמוד לשלד או מסגרת: Uשיטה  .ג
חבלים בשני קצותיה, המחוברת לזרוע  תרשת בטיחות אנכית בעל :Vשיטה  .ד

 המרחיקה אותה מהמבנה. 

  

97.10.09.01 
חומרים 
 והתקנה

ם, הרשתות והמידות בהתאם לאופן ההתקנה, ייעשה על ידי מתכנן מטעם סוג החומרי
עותק מהתכנון . 1חלק  1263הקבלן המוסמך לבצע תכנון זה. התכנון יעמוד בדרישות ת"י 

 יועבר למפקח.

 . 2חלק  1263כאמור בת"י תוכנן מיקום גבולות הרשת י
 התקנת הרשתות תיעשה לפי התכנון. 

, כך שיוכלו למנוע יות מתוחות ומקובעות למבנה בכל עתבכל מקרה על הרשתות לה
 . נפילת אדם, חומרים או חפצים

  
97.10.09.02 

בדיקת 
תקינות 
 הרשתות

על הקבלן לבצע בדיקה לבחינת שלמות ותקינות הרשתות. במסגרת זו יבדקו גם העיגונים 
 ומתיחת הרשתות. 

 . 97.10.05הקבלן יערוך בדיקה זו בתכיפות הנדרשת לעיל בסעיף 
 אם נדרש, הקבלן יתקן ויחזיר את הרשתות מיידית למצב תקין. 

בתום הבדיקה ירשום הקבלן בפנקס הכללי את מצב הרשתות, בציון מצבן בעת הבדיקה 
 והמקומות שנבדקו. 

 כמו כן, ירשום הקבלן את הפעולות הנדרשות לצורך הבאת הרשתות למצב תקין. 
  

97.10.10 
כלי הרמה  

 הרמהואבזרי 

 

  
97.10.10.00 

  כללי
כלי הרמה, לרבות מנופים ועגורני צריח, אבזרי הרמה, הם  וודא כי טרם הפעלתהקבלן י

נבדקו טרם הפעלתם באתר על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בדין וקיים לגביהם תסקיר 
 בדיקה בפנקס הכללי. 

  
97.10.10.01 
 עגורני צריח

 

 המעיד על הדגם לפיו בנוי ,יצרןה אישוררק לאחר יקים עגורן צריח ויפעילו  הקבלן
 העגורנים. דגמי העגורן ותעודה מהמפקח הראשי במשרד העבודה שהדגם רשום בפנקס

הגיל המירבי של עגורני צריח אשר ייעשה בהם שימוש באתר, יהיה כאמור במסמכי 
 החוזה. 
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 ביצוע עבודה מסוכנת  – 97.11
  

97.11.01 
 אישור

לביצוע 
עבודה 

 מסוכנת

באתר , 'סעיף קטן ל"ב 97.01.06בסעיף  כהגדרתה לעילעבודה מסוכנת במקרה של 
 , הקבלן יבצע את העבודה רק לאחר קבלתשלא בהפרדת חצרים מבוצעתהמאוכלס, 

 .'ב 97.01.06כאמור לעיל בסעיף  מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת אישור
נספח להלן )הרשאת עבודה מתאים ס פהאישור לביצוע עבודה מסוכנת, יהיה על גבי טו

  .המפקחויימסר לקבלן על ידי ( שימולא על ידי נציג המזמין במתקן ה'
  

97.11.02 
 עבודה חמה

בתוך ובקרבת מבנים שיש באש גלויה כהגדרתה,  במסגרת העבודות, ישתמש הקבלןאם 
בסביבה  ציוד העלול להיפגע או שהעבודות עלולות לפגוע בסובבים או אנשים אובהם 

 את ההוראות כדלקמן: יקיים הקבלןכתוצאה מפרוץ שריפה, 

 ;לביצוע עבודה מסוכנתאישור יבצע עבודה חמה רק לאחר קבלת  .א

כל הנמצא באתר זרים ומתקנים ואבמנע פגיעה, התלקחות או התפשטות אש לציוד, י .ב
 ;מקום העבודה באש גלויהבסמוך להעבודות 

ויוודא כי בזמן העבודה, יימצא בד אחד נוסף קום העבודה לפחות עובמעסיק ילן הקב .ג
 אש בהיקף, ובסוג ובכמות המתאימה; ברשות עובד זה ציוד הדרוש לכיבוי

 ויפעל במהירות לכיבוי האש.הקבלן יפעל לפי האישור לביצוע עבודה מסוכנת  .ד
  אלו.מהוראות  ההזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראלמפקח  .2

  

97.11.03 
עבודה 

בסביבה 
 נפיצה

 עבודה בסביבה נפיצה תהיה לפי כל דין. 
יבוצעו ,  הן ה בקרבת המבניםעבודהאת במקרה של אתר מאוכלס, בו נדרש הקבלן לבצע 

 בכפוף לקבלת אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת, כאמור לעיל;

  

97.11.04 
 חללעבודה ב

 מוקף

 

  

97.11.04.00 
 כללי

כלים וכו'( תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות י, מלסוגיהם קרהתאי במוקף ) חללעבודה ב
 בעבודה.

מחוץ  העבודה תיעשה על ידי צוות המונה שני אנשים לפחות, כאשר אחד מהם יישאר
 לחלל המוקף. 

  

97.11.04.01 
תאי בקרה 

 לביוב

בר או בהווה, ללא ציוד ים בעפעילשהיו ביוב בקרה ל יסור לחלוטין לרדת לתוך תאיאחל 
 ים שעלולים לגרום למוות.רעיל יםגזביוב מכילים בקרה למתאים. תאי 

  

97.11.05 
עבודה על 

גגות שבירים 
 תלולים או

לפי כל דין לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות  עבודות על גגות שבירים או תלולים יבוצעו
 בעבודה.

ות התחברות ל"קו חיים" אם קיים, העבודה על גגות שבירים או תלולים תיעשה באמצע
 או ריתום לנקודות עיגון. בהעדרם, יש לבצע את העבודה באמצעות עיגון זמני. 

אישור בטיחות הן יבוצעו בכפוף לקבלת  בודות על גגות תלולים או שבירים,אם יבוצעו ע
  לביצוע עבודה מסוכנת. מוקדם

  

97.11.06 
עבודה 

במתקן חי או 
 בקרבתו

 .97.08ן חי, תיעשה כאמור לעיל בתת פרק עבודה במתק

 

  

97.11.07 
עבודות 
 חפירה
 בסמוך

כות תת רלמע
 קרקעיות 

סעיף עבודות חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות )חשמל, גז ודלק( ראה לעיל ב
97.09.01 . 
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 עבודות שונות – 97.12

  

97.12.01 
 עבודה בגובה

לפי כל נקוט בכל האמצעים הנדרשים להקבלן על , 97.04.01בהמשך לאמור לעיל בסעיף 
הבטיחות בעבודה ולכללי הזהירות תקנות בהתאם ל מגובה,למניעת נפילת אדם דין 

 המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.
  

97.12.02 
 הריסות

 לפי כל דין. הריסהאת עבודות היבצע הקבלן 
אחת האתר, חייב להיות בעל ניסיון של שנה מנהל עבודה הממונה מטעם הקבלן על מקום 

 לפחות בביצוע הריסות.
  :על הקבלן לוודא בטרם ביצוע עבודת ההריסות

 יים או ציוד שאינו מיועד להריסה;חהמקום ריק מאדם, בעלי  .א

 , כגון: מים, חשמל, תקשורת, גז, דלק וכדו'. התשתיותנותקו כל  .ב

  
97.12.03 
 סולמות

 

  
97.12.03.00 

 כללי
 מחומר טוב וללא פגם.  יהיו סולמות באתר

ה הגבוהה גבוה במטר אחד לפחות מהנקוד יהיהמטרים, הוא  2אם אורך הסולם עולה על 
גיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם ביותר שאליה י

 הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.
 חסר שלב בסולם.בהם סולמות אין להשתמש בסולם שאינו תקני, לרבות 

  
97.12.03.01 

סולם 
 מיטלטל

 . 1חלק  1847 ם מטלטל )נייד( יעמוד בדרישות ת"יסול
סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת 

 השימוש בו. 
 אופן יציב הן מלמעלה והן מלמטה. ב יושענושני הזקפים של הסולם 

 .כתחליף להשענתו על זקיפיו להשעין סולם על אחד משלביו אסור
אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת  4-אופקי ל 1סולם נייד יועמד בשיפוע של 

 התהפכותו או החלקתו.
  

97.12.03.02 
 סולמות עץ 

או חיזוקי עץ ברגי קשירה ו באמצעות עולה על שני מטרים יחוזק םעץ שאורכ סולמות
 מטר לכל הפחות.  1.5כל אחוריים, 

 אסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. 
 וס"מ, ולא יעל 30-מ ולא יפחת םבין השלבי יםרווחבין השלבים יהיו זהים. המרווחים המ
 ס"מ. 35על 

  
97.12.03.03 

בין סולמות 
קומות באתר 

 יהיבנ

 לכל היותר. ,שתי קומות או שני משטחי עבודה קשרו ביןיי ,באתרבין קומות סולמות 
 

  
97.12.04 

 טפסות
 עבודות בטון יצוק באתר.   02טפסות לבטון יבוצעו כאמור בפרק 
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 וניכויים אירועים חריגיםנות, ותא – 97.13

  
97.13.00 

 כללי

כהגדרתו או אזעקה של צוותי הצלה )מד"א, כיבוי והצלה  "מסוכן"מאורע של בכל מקרה 
כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים לן למפקח, לרבות על משטרת ישראל(, ידווח הקבו

 עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. 
 יכלול:( ו'נספח ו)להלן "טופס הודעה על מאורע מסוכן" ייעשה על גבי הדיווח 

 ;שמות מעורבים ראשיים .א
 ;פרטי האירוע .ב
 פעולות שננקטו על ידי הקבלן בעקבות האירוע. .ג

  .פקחבעל פה למ תיידימהדיווח יועבר 
 דו"ח מפורט בכתב. יימסר למפקח שעות  24בתוך 

תאונות שבהם דה של כל אירועי הבטיחות החריגים וההקבלן ינהל רישום ביומן העבו
  משתמשים באתר.מעורבים עובדיו או 

  
97.13.01 

עבודה עצירת 
בגין ליקויי 

 בטיחות
 

מתבצעת בתנאים בטיחותיים המפקח רשאי להפסיק את עבודת הקבלן כאשר זו 
 וגהותיים לא מתאימים או לא נאותים. 

 יש לפעול כדלקמן:  ,בגין ליקויי בטיחות, בהוראת המפקח באתר העבודהנעצרה אם 

 בעל פה; מיידיעל ידי המפקח באופן לקבלן ימסר עצירת עבודה תעל  הוראה .א

 במקביל, ירשום מפקח את ההנחיה האמורה ביומן העבודה; .ב

יעשה לאחר שהמפקח ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, לאחר העצירה, יבודה עחידוש ה .ג
 ם באתר;למשתמשילעובדים באתר או באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי 

על פי  ,עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי .ד
 הנחיות המפקח;

, באתר שבאחריותו בטיחותילטיפול בליקוי ה מיידיפן במקרה שהקבלן לא יפעל באו .ה
 החוזה. מסמכיקבלן חלופי, בהתאם ל ליהמפקח להפע שאיר
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 אופני המדידה ותכולת המחירים  – 97.00

  
97.00.00 

 כללי 
 3210 מדף בחוזה על פי כל דין או רשות מוסמכת, כאמורעלות הבטיחות על כל מרכיביה 

, אלא אם נאמר אחרת נן נמדדות בנפרדבהצעת הקבלן ואי כלולות מוקדמות  00ובפרק 
 .במסמכי החוזה

בנוגע לבטיחות,  פרקים אחריםפרק זה, בכלל מחירי היחידה כלולות הוראות בנוסף, 
 :מסמכי החוזה וכאמור להלן

 תכנית לניהול הבטיחות; .א

, לרבות להלן 'נספח בסמכי החוזה ובהתאם לכמפורט במזמניים,  םושעריגידור  .ב
 ;מלאי

 למניעת נפילה;גידור מקומי  .ג

 פיגומים ורשתות בטיחות; .ד

 הבהבים ושאר אמצעי זהירות נדרשים;תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מ .ה

 שילוט והוראות בטיחות; .ו

 בודק מוסמך;חשמלאי זמני על ידי בדיקת מתקן חשמל  .ז

 הכשרת והדרכת עובדים; .ח

 ;(למבקריםלרבות ציוד מגן אישי ) ציוד מגן אישי .ט

 דיפון חפירה; .י

 ר פני השטח למניעת מפגעי בטיחות בתום העבודה;הסדרת ויישו .יא

 עזרה ראשונה באתר; .יב

 רכב חירום באתר; .יג

ובמקומות בהם נדרשת  אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, תאורה בעבודות לילה .יד
 .תאורה

 . , כאמור במסמכי החוזהיימדדו בנפרדואבזרים לכך הסדרי תנועה 
  

97.00.01 
 הממונ

 בטיחות

  .עבודותמחיר הבכלולה  ,, כנדרש על פי דין או במסמכי החוזהתהבטיחו העסקת ממונה

  
 

*** 
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 בהן חובת מינוי מנהל עבודהשאין עבודות בנייה –' נספח א
 11.2.2014מתאריך   448106סימוכין 
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   סוגי גידור  'נספח ב

סוג 
 דוגמא הערות סוג הגידור  פעילותה

עבודה 
בתוך 

מבנה או 
  מתקן

 מאויישים

 

1.  

גדר רשת גמישה )כתומה 
מ'  1או אדומה( בגובה של 

עשוייה מפלסטיק, 
ומותקנת לפי הוראות 

 יצרן.ה

 לעבודות תשתית ופיתוח 

 

2.  
מ'  1גידור קשיח בגובה של 

עשוי מפלסטיק ומותקן לפי 
 מפרט

סביב בורות, שוחות או 
להפרדה בין קבלן לבין 

במתקן,  נציגי המזמין
 בו מתבצעת עבודה.ש חללב

על הקבלן להחזיק מלאי 
 מטר לפחות 50של 

 

3.  

גדר הפרדה עשוייה 
מ', רוחב  1ממתכת גובה 

מ'. התקנה לפי  1.5יחידה 
 יצרן. ההוראות 

בעת ביצוע עבודות זמניות 
בשטח חיצוני בתוך מבנה 

 או אתר מאויישים 
 

4.  

מ'  2גדר רשת בגובה של 
עשוייה מתכת מיוצבת על 
 גבי בסיסים ניידים מבטון.

 יצרןההתקנה לפי הוראות 

בעת ביצוע עבודות למשך 
 זמן ארוך באתר

 

5.  

סגירה מבנית של איזור 
עבודת הבנייה באמצעות 
מחיצות עץ / גבס וכד' לפי 

 תרשים

בעת ביצוע עבודות למשך 
 זמן ארוך בתוך מבנה

 

הפרדת 
חצרים 
מלאה 

בתוך )
מתקן 

 (המזמין

6.  

בגובה של גדר פח אטומה 
ר דו כנפי שעמ', לרבות  2.0

ברוחב לפי הצורך, סגור 
 שעות ביממה.  24ונעול 

לשער יהיה מנגנון לפתיחה 
 לשעת חירום. 

" בפחים יהיו הפסים"
הקשות ים )על מנת לאנכי

 טיפוס( ה על

 
 

הפרדת 
חצרים 
מלאה 

מחוץ )
למתקן 
 (המזמין

7.  

בגובה של גדר פח אטומה 
מ' עם קרן כפולה  2.0

ה יס"מ ומעל 60באורך של 
 ית  ללתגדר ת

" בפחים יהיו הפסים"
הקשות ים )על מנת לאנכי

 טיפוס(ה על

 

   גידור אחר לפי תכנית   .8 
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 באתרהייחודיים היומיים  סיכוניםבנוגע ללעובד טופס מסירת מידע יומי  – 'נספח ג

 נכון לחודש _____________
 הקיימים תיאור הסיכוניםתקציר של   תאריך

התחשמלות, נפילת משאות, נפילה מגובה, ]
 וכדו'[ התמוטטויות, התפוצצויות, הרעלה, מכת חום

 יומית  חתימה המיקום
 של מוסר המידע

1.     

2.     

3.     

4.     

 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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 הקיימים תיאור הסיכוניםתקציר של   תאריך
התחשמלות, נפילת משאות, נפילה מגובה, ]

 וכדו'[ התמוטטויות, התפוצצויות, הרעלה, מכת חום

 יומית  חתימה המיקום
 של מוסר המידע

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     
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 לפני עבודה באתר מאוכלסתדריך בטיחות לקבלן  - 'ד נספח

 
 י: כלל .1

 .  ________________מה פגישת תיאום לפרויקט / משימה:____ התקיי__בתאריך ___ .א

 נוכחים בפגישה: ____ _________________________: ____הקבלןשם  .ב

 _____._________________________ד_____תפקי_________: שם _מזמיןנציג ה .ג

 ._______________________________ תפקיד ___________: שם ___קבלןה נציג .ד

 _._________________________________תפקיד_________________אחר: שם .ה

 מטרות הפגישה : .2

 תיאום תכולת העבודה , אופי העבודה ותהליכי הביצוע. .א

 בתחומי הבטיחות. קבלןדה  במקום ותיאום הציפיות מול התיאום נהלי העבו .ב

 מהלך הפגישה:  .3

 תכולת העבודה:  .א

__________________________________________________________ 

 וכו' (:  , קרינה, בניה)גובה, חשמל, אש, חומ"ס, מכונות אופי העבודה .ב

___________________________________________________________ 

 אזור העבודה המיועד:  .ג

___________________________________________________________ 

 ומיקומן: לקבלן מזמין יספק ת שהההזנו .ד

 _____________________________________.  -מים 

 ____________________________________.  -חשמל 

 _____________________________________.  -אחר 

 עובדים באתר: נוספים ה קבלנים .ה

._________________________________________ 

_______________.__________________________ 

._________________________________________ 

 : הקבלןת העולות מחוזה ההתקשרות מול הנחיות ודרישות עיקריו .ו

._________________________________________ 

._________________________________________ 

._________________________________________ 

 :  מזמיןההיערכות המוקדמת הנדרשת מהעיקרי  .ז

._________________________________________ 

._________________________________________ 
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 מחוייב לפעול על פיהם : קבלןאשר המתקן המזמין נהלי  .ח

 המתקן: שגרת  (1

 (;נהל המתקןשעות פעילות )חריגה מהן מחייבת אישור בכתב מ (א

 ;ל איסור לנוע בהםאזורים שח (ב

 ;יםצירי תנועה וחניית כלי הרכב / אמצע (ג

 ;, כלכלה, טיפול רפואי וכדומהשירותים (ד

 , רפואי.שריפהכגון:  ת חירום: מקרים ותגובות בשע  (2

 :מתקןבטיחות ב (3

בתחום עיסוקו בהיבט :  לפי חוק, החוקים והתקנות המחייבות עבודה בהתאם להוראות (א

 ;, מיגון, כליםכח אדם

 ;לפי חוקדה וציוד המיגון יעמדו בתקנים ובהוראות המחייבות כלי העבו (ב

אישור מפורש לכך ובכתב כלל אלא אם כן קיבל מתקן לא יעשה שימוש בציוד ה קבלןה (ג

 מזמין;מנציג ה

לאתר מורשה תואם לסוג  י הקבלןידתטופל ותפונה עלות  עבודהפסולת המהווה תוצר  (ד

 הפסולת.

 הסבר על:אני מצהיר בזאת כי קיבלתי תדריך ו .4

 ____ ._____ב ____ ___ אשר נמצא_________ מתקןאודות הסיכונים הנמצאים ב .א

 עובדי המתקןאת כל הסיכונים שיכולים לנבוע כתוצאה מעבודתי ולסכן את  מתקןלנציג המסרתי  .ב

 גורמים העלולים לסכן את עבודתי. –ולהיפך  המתקןאו את הציוד / תשתיות של 

אשר קשורים לעבודתי, לרבות היבטי הפינוי  מתקןוהחירום של ה קיבלתי הסבר על נהלי השגרה .ג

 הרפואי במידת הצורך.

, המנהלעל פי דין, הנחיות  , בסמכותי והכשרתי לבצע את המשימה בהתאם לדרישותביכולתי .ד

 בחוזה.   מסמכיבשהבטיחות  יובהתאם לנספח

 הציוד שברשותי מתאים לביצוע העבודה. כל .ה

 המשימה תקין ועבר בדיקות בהתאם לדרישות על פי כל דין. כל הציוד שברשותי לביצוע .ו

עברו את כל ההכשרות ו שמבצעים איתי את העבודה מוסמכים העובדים החתומים מטה כל .ז

 לביצוע העבודה. ,וההדרכות הנדרשות על פי דין

 ביצוע המשימה וכי כלבדקתי את העובדים החתומים מטה שמבצעים איתי את העבודה טרם  .ח

 ירים לביצוע העבודה.העובדים כש

אני מחזיק ברשותי מסמכים המתעדים ומאשרים את ההצהרות שהצהרתי, במידה ואדרש לכך  .ט

 אציגם לאימות ובקרה בכל זמן שאדרש.

עבודתי תסכן את ש מקרהיכול לעצור את עבודתי ב ,הח"מ או מי מטעמונציג המזמין ידוע לי כי  .י

 בה.הסביבה או את שלומם של העובדים הנמצאים בסבי
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 תאריך חתימה תפקיד שם מלא נציג

      המזמיןנציג 

     הקבלן

 

 רשימת עובדי הקבלן : .5

 חתימה תפקיד ת.ז שם העובד 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 __________-ב אישור בטיחות  מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת – 'נספח ה

במקום בולט באזור ביצוע העבודה יש להציג היתר זה  

 חלק א'

 פרטי הקבלן

 עבודהתאור ה
 

 

ימולא ע"י מזמין 
 העבודה

 

 _________________תאריך הגשת הבקשה:  .1
  

     ________________תפקיד:     _______________שם מזמין העבודה:     

 

 ________________טלפון נייד:   _______________: במתקן המזמיןנציג שם     

 

 __________________: הקבלן. שם 2

 

 _____________________: נייד טלפון  _____________________: הקבלןאיש הקשר מטעם     

 

 _____ מס' העובדים בצוות המבצע:  ____________ :נייד טלפון_______________ע:   שם עובד הקבלן האחראי על הביצו    

 

 _______________________________ .  תאור העבודה :3

 

 שעות( 12________________ )עד  משך זמן עבודה משוער: : __________________ מיקום מדויק לביצוע העבודה     

 

 חלק ב

Pre Task 
Planning 

תכנון מקדים 
 למטלה

 

 

 

ימולא ע"י 
יחד עם  המפקח

 הקבלן המבצע

 

 עבודה על גגות שבירים ותלולים   עבודה בחלל מוקף      עבודה בסביבה נפיצה     : העבודה המתבצעת. סוג 4

 עבודה חמה     עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות )חשמל, גז, דלק(     עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי      

       )פרט סוג העבודה( עבודה אחרת שהוגדרה במסמכי העבודה כמסוכנת ________________________   

 . אמצעי בטיחות / בקרה נדרשים6 . סיכונים בביצוע העבודה5

 נפילה מגובה  

  ענים/מט נפילת חפצים 

 התמוטטות חפירה  

 פיגומים )הקמה והריסה( 

 ציוד וכלי הרמה )במות, עגלות( 

  דציבל( 85רעש מזיק )מעל  

 נפיצות  

 חשמל חי 

 הסכנת כווי 

 דליקות  

 החלקה / מעידה / התקלות  

 אבק מזיק 

 אדים מסוכנים 

 עבודה עם חומרים מסוכנים / רעילים  

 חנק או חוסר חמצן  

 עובד בודד 

 עבודה בקרבת עובדים אחרים במפעל 

 קיצוני מזג אוויר 

  RFקרינה מייננת / בלתי מייננת /  

 מלגזות 

 מזהמי דם פתוגניים או חומר מדבק אחר  

   ם: ציוד עבודה וכלים מיוחדי 

  אחר 

 זוהר אפוד 

 ובע מגןק 

 משקפי מגן 

 נעלי בטיחות 

 םאזניות / אטמי אוזניי 

 נעילה ותיוג 

 MSDS לכל חומ"ס 

 הנחיות לפעולה בחירום 

 כפפות ייעודיות 

 מגן פנים 

 מסיכת אבק 

 מנ"פ / מנ"ס 

 מנשם עם פילטר 

 רתמת בטיחות תקנית + בולם נפילה 

 אישור רשמי על הדרכת העובדים לביצוע עבודה לגובה 

 נקודות עגינה / קו חיים 

 סימון/גידור ושילוט איזור העבודה 

 _________________ פירוט נדרש – מטפי כיבוי 

 צופה אש 

 איזור בטוח בעבודות חמות 

 שעה לאחר סיום עבודה חמה 1/2פיקוח על איזור העבודה  

   רמת חמצן שנמדדה –ניטור אוויר  

 ציוד חילוץ 

 אישור בודק מוסמך ע"פ התקנות 

  אחר 
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 ג'חלק 

 המפקחאישור 

 

 

 .Click here to enter a dateעד תאריך:   .Click here to enter a dateמתאריך:  -תוקף ההיתר   _________________. תאריך מתן ההיתר: 7

 __________________________ :הערות והגבלות   

 

 ______________________חתימת המפקח   

 

 __________________שם המפקח המאשר:    

 חלק ד'

 הצהרת הקבלן
 

ימולא ע"י 
 הקבלן

 
. אני בעל הסמכה מתאימה למפקח. הצהרת הקבלן: אני מתחייב לעבוד  עפ"י כל כללי הבטיחות  ואדווח על כל ליקוי או מפגע 8

 לבצע את העבודה המתוארת לעיל.

 _____________________תאריך:    _____________________חתימה:       _______________________שם: 

 
 .הושלמה. אישור הקבלן לגמר העבודה: העבודה בוצעה ו9

 

 ___________________________שם  וחתימה       _______________שעה       _____________________תאריך 

 

 *** את הטופס המלא יש להעביר למפקח עם סיום העבודה ***    
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 שאירע באתרעל "מאורע מסוכן" לפיקוח טופס הודעה  -' פח ונס

 )תאונה, מקרה מסוכן, מחלת מקצוע, כמעט תאונה(

 

 __________________________________ מס' הזמנה: .1

 ________________________________תיאור העבודה .2

 __________________________________שם הקבלן: .3

 ____________________________שם מנהל העבודה: .4

 ____________שעה:______________________ תאריך ה"מאורע המסוכן": .5

 מעורבות כלי רכב: כן/לא .6

 תיאור "המאורע המסוכן" .7

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ 

 גורמי המאורע המסוכן: .8

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________ 

 ע אירועים דומים:איך למנוהמלצות  .9

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 ________ יך:___ תאר______ חתימה: _שם מנהל העבודה ___________ .10

 ________ :תאריך_________  :__________ חתימהשם ממונה הבטיחות  .11

 ________ :תאריך_________  :הקבלן_________________ חתימהשם  .12

*** 



 

 746144מסמך מס' 

 עמודים 2 מתוך 1 עמוד

  02-6662973, 02-6662972פקס:  02-6662809/11טלפון:   9139102, ירושלים  39255, ת"ד 5' בנק ישראל רח, כתובת: מרכזית הנהלהמחוז 
 www.economy.gov.il/pikuachאתר אינטרנט:   pikuah.avoda.manage@Economy.gov.il דוא"ל: 

 

 כג אלול תשע"ט                                             

                                             23/09/2019  

 746144 :מספר מסמך                        

                Íj]È44\Î 
 לכבוד

 תפוצת מפע"זים

 חדשההסתדרות 

 התאחדות בוני הארץ

 

 שלום רב,    

 הנחיות וקווים מנחים-הודעה על מינוי מנהל עבודה והחלפתו לפרק זמן מוגדר  :הנדון

 רקע:

הודעה על פעולת בנייה ופרטי  קובעת כי '1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חב' 2תקנה  .1

 למשרדו של מפקח עבודה אזורי..".תישלח, בדואר רשום, ..מנהל העבודה בה,  "

בניה, מיד, למפקח הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע ה" כמו כן קובעת התקנה כי 

 העבודה האזורי..." .

אינן קובעות כי הודעה על פעולת בנייה תיעשה בדרך שאינה מקוונת, לצד העובדה שהתקנות כיום מאחר ו .2

מעבודתו לתקופת זמן מבקש להיעדר  הבנייה,ו מנהל עבודה שמונה על ידי מבצע למצב ב סבירנותנות מענה 

הודעת ביטול מינוי של מנהל העבודה הקודם, לצד הודעה חדשה עם פרטיו מוגבלת וקצרה, ודורשות שליחת 

, עד מבקש מינהל הבטיחות להבהיר את האופן בו ניתן לפעול במקרים אלה -העבודה שהחליפו של מנהל

 ן של התקנות הנוכחיות.לתיקונ

 הודעה על מינוי מנהל עבודה א. .3

 מינוי מנהל עבודה יכול שתיעשה בשליחת דואר אלקטרוני אליו יצורף 'טופס עבודת בנייה וה על עהוד

  וחתום כנדרש., כתוב באופן ברור מלא הודעה על פעולת בנייה' 

 

 אופן ביצוע ותנאים נילווים -מנהל עבודה מחליף  ב.

  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית יאפשר החלפת מנהל עבודה שמונה כנדרש בתקנות לניהול עבודות 

  שמתקיימיםבנייה, במנהל עבודה זמני, ומבלי להודיע כנדרש בתקנות למפקח עבודה איזורי  ובלבד 

 כל התנאים שלהלן: במצטבר 

i. 1באתר מועסק עוזר בטיחות כנדרש בחוק. 

ii. שים למנות, במקום זה שעליו התקבלה הודעה מהקבלן המבצע באתר, אינו מנוי מנהל העבודה שמבק     

  באתר בנייה אחר.

                                                 
 (,הוראת שעה - 11תיקון מס' )חוק ארגון הפיקוח על העבודה להגדרה המחייבת בהעסקת עוזר בטיחות, כנדרש ב'עונות באתר ככל שעבודות הבנייה  1

 '.2018-התשע"ט

 

http://www.economy.gov.il/pikuach
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iii. מעבר לתקופה זו, חייב המינוי בהודעה ימים קלנדרים ברצף.  14-החלפת מנהל העבודה נעשית ללא יותר מ    

 לנהל את עבודות הבנייה.כדין למפקח עבודה איזורי, תוך ביטול רישומו של מנהל העבודה שמונה במקור 

iv. הדרכה  ,מנהל העבודה המנוי בשגרה על האתר יעביר למנהל העבודה שמיועד להחליפו באופן זמני

ת מצב הבטיחות באתר, מאפייני העבודות שצפויות להתקיים בתקופת היעדרותו, פרטי בעלי המשקפת א

ת מתועד בפנקס הכללי באתר, לצד וכיו"ב. תיעוד הדרכה זו, צריך להיו  שעליו להכיר םרלוונטייתפקיד 

 חתימותיהם של מנהל העבודה הקבוע, המחליף ועוזר הבטיחות באתר.

v.  הודעה בדבר מינוי מנהל העבודה המחליף, תיערך על גבי טופס 'הודעה על פעולת בנייה' , חתומה על ידי

חייב בשליחה הקבלן המבצע ועם פרטי מנהל העבודה המחליף וחתימתו כנדרש. טופס זה כאמור אינו 

 .אולם עליו להיות מצורף לפנקס הכללי המנוהל באתרלמפקח עבודה איזורי, 

 

מולאו במצטבר במלואם באתר בנייה, תנאים אלו לא יימצא כי כי ככל ש לתשומת ליבכםאבקש להביא לעניין זה, 

 ייחשב הדבר כהפרה של החובות המוטלות על הקבלן המבצע .

 

 ככל שיידרש.פן יישום והטמעת מסמך זה ויעדכנו ומינהל הבטיחות יעקוב אחר א

 

 

 בברכה,

 

 

 

 אריק שמילביץ'

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 ומפקח עבודה ראשי )בפועל(

 

 

 

 העתקים:

 מנהל תחום בכיר בטיחות-רן כהן

 פנימי-וועדת בנייה
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, נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה
 השעייתו וביטול מינויו 

   
725022' נוהל מס  

: תאריך
01/10/2019  

בתוקף 
א  :מהדורה  01/10/2019:מיום 4מתוך   1עמוד    

                                          
 

    
 נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה, השעייתו וביטול מינויו

 
 

:סימוכין  1989-ח"התשמ( עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה  

 
 

 כללי .1
 

מטרת נוהל זה להתוות את שיקול דעתם של מפקחי העבודה האזוריים בעניין אופן פעילותם בטרם מתן אישור 
ולרבות השעיית   4פסילת מנהל עבודה בהתאם לתקנה , לתקנות( ה)2למינוי מנהל עבודה מסוים בהתאם לתקנה 

 .מנהל עבודה ולחילופין הגבלת היקף עבודתו בבניה לתקופה קצובה
 

 יסוד משפטי .2
 

 1970 -ל "התש[, נוסח חדש , ]פקודת הבטיחות בעבודה
 התקנות: להלן  1988-ח"התשמ(, עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 

 

 התנגדות למינוי מנהל עבודה באתר .3

להתנגד למינוי מנהל עבודה  , רשאי עבודה אזורימפקח לתקנות עבודות בניה ( ה)2בהתאם לתקנה  .א
 :אחת מן  העילות הבאות, אם מתקיימות לגבי האדם שלגביו התקבלה הודעת המינוי, בבניה

  3או תקנה  2אם לא נתקיימו לגבי המינוי הוראות תקנה  (1
 

 לצורך בחינת התקיימות עילה זו יבוצעו הבדיקות והפעולות הבאות: 
לבצע בדיקה  אם מנהל העבודה רשום במערכת המידע של מינהל באחריות מפקח העבודה 

אין לאשר המינוי בטרם יוצגו  אסמכתאות  -הבטיחות כמנהל עבודה בבנייה, ואם אינו רשום  
על המפקח להוציא מכתב  –.  במצב כאמור 3המעידות על עמידתו בדרישות הקבועות בתקנה 

פיק, המפרט את הפעולות הנדרשות למבצע הבנייה, בהתאם לתבנית הנמצאת במערכת א
 לצורך רישומו של אותו אדם במערכת המידע.

הוא אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי  (2
 התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה

 
 לצורך בחינת התקיימות עילה זו יבוצעו הבדיקות והפעולות הבאות: 

ככלל, יש  –ם נמצא כי מנהל העבודה רשום באתר נוסף לזה שלגביו התקבל הדיווח א. א
 לשלוח הודעה על התנגדות למינוי, ויש להוציא מכתב בהתאם לתבנית שבמערכת אפיק. 

במצבים חריגים בהם מדובר באתרים סמוכים, בהם מבוצעות ע"י אותו מבצע עבודות בנייה 
למפע"ז נתון שיקול דעת אם לאשר  –ות לקראת סיום בהיקף קטן או שבאחד האתרים העבוד

מינוי מקביל בשני האתרים, ובכפוף לקבלת מכתב מנומק ממבצע הבנייה בעניין ישימות ביצוע 
 התפקיד ע"י אותו מנהל עבודה בשני האתרים.
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לא יאושר מינוי מקביל כאשר מדובר בשני אתרים בהם מבוצעות עבודות הבנייה ע"י מבצעי 
 ים.בנייה שונ

במצב בו מנהל העבודה רשום ומורשה לביצוע עבודות  רק בתחום  מסוים והמינוי מתבקש  (3
 יוציא מפע"ז התנגדות למינוי.  –לתחום שהוא אינו מורשה אליו 

 במצב בו מנהל עבודה נפסל או הושעה על ידי מפקח ראשי. (4

הודעות   5, לפחות בטרם אישור המינויבאחריות מפע"ז, לבחור באופן מדגמי בכל חודש,  (5
חדשות על מינוי מנהל עבודה  שהתקבלו במחוז ולהעבירן לצורך בחינת עומק של מפקח 

עבודה, על מנת לבחון האם יש חשש כי האדם שנתמנה אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל 
רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף 

  העבודה.
 

במקרים של אי בהירות ובמקרה הצורך, באחריות מפקח העבודה, לפנות למבצע הבנייה 
ולבצע בירור ביחס להיקף העבודה לגביה מתייחס המינוי ומידת המורכבות של העבודות 

 )היקף המגרשים, כמות 
 העגורנים שצפויים להיות מוצבים באתר וכיו"ב(. 

 
בנוסף על מפקח העבודה לבדוק לגבי האתרים הקודמים בהם שימש אותו אדם כמנהל 
עבודה:  האם אירעו בהם  תאונות עבודה, האם הוצאו צווי בטיחות ומה היה האקלים 

 הבטיחותי באותם אתרים. 
 

ככל שנראה כי האקלים הבטיחותי באתרים אלו היה בעייתי, יש לבחון האם קיים ריכוז של 
העדר גידורים  -וגעות לחובות המוטלות באופן ישיר על מנהל העבודה )כמו למשל הפרות הנ

במשטחי עבודה, ביצוע שינויים בפיגום וקיימים בו ליקויים(, להבדיל מאילו שבאחריות מבצע 
 הבנייה. 

 
תועבר המלצה מפורטת למפקח עבודה אזורי ביחס לאופן הפעולה  –אם אכן נמצאו בעיות 

 הרצוי.   
  

בשים לב )ובמקרים המתאימים  , ח עבודה אזורי יבחן את המלצת המפקח להתנגדות למינוימפק .ב
, שלח הודעה על התנגדות למינוי באותו אתר בנייהי( לחומרת ההפרות ולמורכבות העבודות

הודעה כאמור תהיה בכתב . שתימסר למבצע הבניה תוך דרישה למנות מנהל עבודה אחר
 .  ומנומקת

ן באמור כדי להגביל את שיקול דעתו של מפקח עבודה אזורי לאשר מינוי של  למען הסר ספק אי
 .באתרים אחרים שאינם בעלי מורכבות מיוחדתאותו מנהל העבודה 

 
יובא העניין  –(ה)2בהתאם לזכותו לעשות כן לפי תקנה , אם מבצע הבנייה חולק על ההחלטה .ג

ז לטענות "בצירוף כל החומר הרלוונטי והתייחסות המפע, להכרעתו של מפקח עבודה ראשי
 . המועלות

 הגבלה, התניה או פסילה של מנהל עבודה .4

ג לפקודה רשאי מפקח עבודה ראשי להשעות או לפסול מנהל 173לתקנות וסעיף  4מכוח תקנה  .א
 :עבודה מתפקידו והכל לפי המפורט להלן

 
מנהל העבודה איננו ממלא  או איננו מסוגל למלא אחר החובות המוטלות עליו לפי  (1

 הפקודה או כל דין אחר הקשור לבטיחות בעבודה  

 (לאו דווקא באתר זה)מנהל העבודה הורשע בעבירה שעניינה בטיחות בעבודות בניה  (2

יפעל מפקח העבודה , אלהר ביחס למצבים בהם נכון לעשות שימוש בסמכויותיו "לצורך בחינת מפע  .ב
 : וכדלהלן' בהתאם לסעיף ג, בכל אחד מהמצבים הבאים
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 . הוצא צו הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויים באתר בנייה מסוים. 1

 הופר צו בטיחות באתר הבנייה. 2

ובאותו אתר מנהל העבודה משמש בתפקידים נוספים , באתר קיימים ליקויי בטיחות.  3
הבנייה או שהוא עצמו היזם של אותן עבודות או משמש כקבלן כמו למשל משמש כמבצע 

לביצוע עבודות מסוימות באתר וניכר כי עקב תפקידיו הנוספים הוא אינו פנוי באופן 
 . הנדרש לניהול היבטי הבטיחות באתר

במסגרת הביקורת שערך המפקח נמצא כי מנהל העבודה היה מעורב באופן ישיר במתן . 4
מנהל העבודה אישר כי הוא הנחה להרים אדם  –למשל )ה מסכנת חיים הנחיה לביצוע פעול

 (. י אדם שאינו מוסמך לכך"אפשר הפעלת עגורן ע, באמצעות עגורן צריח

מנהל עבודה נעדר מהאתר במהלך שני ביקורות של מפקח עבודה וללא סיבה מיוחדת . 5
 '(. רפואית וכד)

ילות הפסילה השונות בצירוף כל החומרים מפקח עבודה יכין מסמך מפורט המתייחס לע   .ג
מפקח עבודה יעביר חוות הדעת והחומרים הנלווים . הראייתים להוכחתן הקיימים בתיק הפיקוח

 .  לבחינת מפקח עבודה אזורי
 

במצבים בהם עולה חשש להתנהלות לקויה של מנהל העבודה / אי מסוגלותו לביצוע תפקידו,  .ד
מפקח עבודה אזורי ישלח הודעה בכתב למנהל העבודה ועותק למבצע הבניה, לפיה בכוונתו 

להמליץ בפני מפקח עבודה ראשי לפסול את מנהל העבודה מלהמשיך לשמש כמנהל עבודה באותו 
 נויו לתקופה שייקבע. אתר או להתלות את מי

ויצרף את , יפרט את העילות לפסילת מנהל העבודה(, מכתב מתן זכות טיעון) 2בהודעתו  לפי נספח 
 (. כ עותק מדוח הביקור ואת צו הבטיחות"בדר)החומרים הרלוונטיים 

 
ינתן , ככלל. למנהל העבודה תינתן אפשרות לטעון בעניין החלטה זו תוך פרק הזמן הקבוע בהודעה

יש להיוועץ בלשכה  –אולם אם יש דחיפות ומסוכנות מיוחדת , ימים קלנדריים 14פרק זמן של 
  .  המשפטית לצורך קביעת לוחות זמנים קצרים יותר

 
ז לבחון הטענות ולהתייחס לכל טענה ולהעביר "באחריות המפע, אם בפרק זמן זה יתקבלו טיעונים 

 .בצירוף כל החומרים הרלוונטיים לעניין, המלצה לאופן פעולה הנדרש למפקח עבודה ראשי
 

 
משהועברו החומרים ע"י מפע"ז, מפקח עבודה ראשי יבחן בהקדם את החומרים ויגבש החלטתו  .ה

 . 1האם יש מקום לפסול את מנהל העבודה או לנקוט בצעדים אחרים, בהתאם למפורט בנספח 

, עון למנהל העבודהבאחריות מפקח עבודה ראשי להוציא מכתב החלטה בעקבות זכות הטי
 . במסגרתו תיכלל התייחסות לטענות השונות שהועלו ותצוין ההחלטה שהתקבלה

 
תישלח למבצע הבנייה ולמנהל ,  1הודעה בדבר פסילת מינוי או כל החלטה אחרת כמפורט בנספח 

העתק מהחלטת . תיכלל בה דרישה למינוי מנהל עבודה אחר, ובמצבים המתאימים, העבודה
 .ר לכל מפקחי העבודה האזורייםר יועב"מפע

 
לפקודת הבטיחות או השגה לפי . ה173האפשרות לבקש עיון חוזר בהחלטה לפי סעיף  תצויןבנוסף 
 . ו173סעיף 

בהחלטה בדבר פסילה יצוין בהודעה למבצע באופן ברור כי כל עוד לא מונה מנהל עבודה אחר 
ויחולו , הבנייה כאחראי על אתר הבנייהיראו את מבצע , באתר בו הושעה או נפסל מנהל עבודה

 .עליו כל  החובות המוטלות על מנהל העבודה
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באחריות מפקח עבודה ראשי לבצע בדיקה של כל  –במקרה של החלטה בדבר פסילה או השעייה 
ואם קיימים מינויים נוספים באתרי בנייה אחרים  –המינויים התקפים באותה עת למנהל העבודה 

מפורשות האם ההחלטה בדבר הפסילה תקפה גם לגביהם ולציין הדברים עליו להתייחס  –
 . במפורש במסגרת החלטתו

 

יעביר מפע"ז דיווח מיידי למפע"ר, ללא צורך במשלוח  –( לעיל 3. ב )4במקרים הנכללים בסעיף  .ו
מכתב זכות טיעון אך בצירוף חוות דעת למפע"ר והתיעוד הרלוונטי,  על מנת שיבחן שימוש 

ישלח מפע"ר  –ג.)ג( לפקודה. החליט מפע"ר להשתמש בסמכותו זו 173הקבועה לפי סעיף בסמכות 
 למנהל העבודה החלטה מנומקת על כך בכתב. 

 
כל בדיקה שבוצעה בעניינו של מנהל עבודה לפי האמור בנוהל זה יישמר במערכת אפיק תחת  .ז

פיקוח הנוגע לאתר הבנייה הרישומים המתנהלים בעניינו של  אותו מנהל העבודה )ולא רק בתיק ה
 ולמבצע הבנייה(.

 
, מפקח עבודה ראשי הקשור לתפקידו כמנהל עבודהבמידה והוגש כתב אישום נגד מנהל העבודה,  .ח

או מי שמונה לכך מטעמו ישלח למנהל העבודה, מכתב זכות טיעון בדבר כוונת מפע"ר להשעותו 
לסיום ההליך הפלילי נגדו. במצב  שלו עד עתידיים למינוייםמתפקידו כמנהל עבודה ולהתנגד 

 . המחויביםכאמור, יחולו הוראות ס"ק )ה( לעיל בשינויים 
 

 השעיהיודגש,  כי במכתב זכות טיעון ובכל מכתב החלטה בעניין התנגדות למינוי ובכל החלטה בעניין  .ט
יודגש במכתב ההחלטה באופן מפורש כי אין בהחלטה זו כדי למנוע המשך העסקתו של  –פסילה  /

אותו אדם בתפקיד אחר באתר הבנייה.  יש להקפיד בעת ההתנהלות מול מנהל העבודה ומבצע הבנייה 
 –דרישה לניתוק יחסי עובד  –להימנע מניסוחים בעניין פיטורין וכד', שכן אין משמעות ההחלטה 

  מעביד.
 

 תחילה .י
 01/10/2019מועד כניסתו לתוקף של נוהל זה, ביום 

 
 
 

 ב כ ב ו ד    ר ב                               
 אריה שמילוביץ                             

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית   
 דה ראשי )בפועל(מפקח עבוו                                                                              

 



 טיוטת תקנות
 

 שם התקנות המוצעות  .א

 )תיקון מס'...(הבטיחות בעבודה )עבודות בניה()בעלי תפקידים באתר בניה(טיוטת תקנות 

 

 מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן   .ב

כחלק מהמאבק למניעת תאונות בעבודה,   תקנות אלה באות להסדיר את שרשרת האחריות באתרי בניה.

להישען על בעלי   מציעתיקון זה   . בעבודההגברת הבטיחות לבפרט באתרי בניה, ננקטים אמצעים שונים 

מכוח   בניה,  באתרי  כיום  הפועלים  מרכזיים  תשכ"התפקיד  והבניה,  התכנון  ו1965-חוק  הוסיף למוצע  , 

 .אחריות מוגדרת בנושא הבטיחות, בדגש על סוגיות הנוגעות לניהול בטיחות לתפקידם

 

בנוסף, במסגרת תקנות אלה נעשים תיקונים שונים שמטרתם לתת מענה לקשיים ובעיות עימם מתמודדים 

עם מורכבות    בעלי תפקידים שונים בשטח, כדוגמת פטור מחובת מינוי מנהל עבודה בסוגי עבודות בנייה

וכן לפעול לשיפור תהליכי עבודה הקיימים בתחום, לרבות בקשר שבין    ידוד החובות החלות כיוםנמוכה, ח

  מינהל הבטיחות למפוקחים, כמו למשל העברת דיווחים מסוימים באופן מקוון.

 

 

 

 להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג

  



 :  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים טיוטת תקנות מטעם משרד

 )תיקון מס'...(()בעלי תפקידים באתר בניה(הבטיחות בעבודה )עבודות בניהטיוטת תקנות 

לפקודת הבטיחות בעבודה   173תוקף סמכותי לפי סעיף  בתוקף סמכותי לפי ב  

התש"ל חדש[,  את 19701-]נוסח  המייצג  העובדים  ארגון  עם  בהתייעצות   ,

המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגוני מעבידים שלדעתי הם יציגים  

הכנסת,   של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  ובאישור  בדבר,  ני  אונוגעים 

 : מתקין תקנות אלה

בניה(,   .1 תיקון שם לפרק א  )עבודות  התקנות    –)להלן    19882-התשמ"חבתקנות הבטיחות בעבודה 

 יבוא "הגדרות". "הוראות כלליות"במקום בפרק א' העיקריות(, 

  –לתקנות העיקריות 1בתקנה  .2 1תיקון תקנה 

 אחרי הגדרה "אזן תיכון" יבוא: (1)  

הבניין"      שלד  לביצוע  ב  –""אחראי  והבנכהגדרתו  התכנון  יה יתקנות 

 ;2016-תשע"ורישוי בנייה(, )

הביצוע"      על  לביקורת  ב  –"אחראי  והבנכהגדרתו  התכנון  יה  יתקנות 

 ;20163-תשע"והרישוי בנייה(, )

בניה"    עבוד  –אתר"" או    "אתר  מבוצעת  שבו  בניה  ומקום  או  בניה  ת 

 ";הנדסית;

 תימחק; – ההגדרה "בונה מקצועי"  (2)  

בהגדרה "בונה מקצועי לפיגומים", במקום "לפיגומים" יבוא "לפיגומי  (3)  

"לפחות בהקמת פיגומים" יבוא    - ( במקום הסיפה החל ב1זקפים", ובפסקה )

 "בעבודות בניה"; 

 אחרי הגדרה "בניה מתועשת" יבוא: (4)  

  בנה ביתךמסוג  בניה שיוזם אדם לשימוש למגורים    –""בניה עצמית"     

רכישה קבוצות  או  ציבורי  שירות  יד,  משלח  עסק,  לצורך  והיא    שלא 

הבנייה מתבצעת   מגוריםכאמור בהיתר  בית  בניית  עד   ששטחו  לצורך 

 ;";מרתף  תלא כולל קומ -שניהם ,מטר 7עד  וגובהומ"ר  1,000

 אחרי הגדרה "דיפון" יבוא: (5)  

 
 ; 337, עמ' 16דיני מדינת ישראל ]נוסח חדש  1
 1907; התשע"ט, עמ' 388ק"ת התשמ"ח, עמ'  2
 ; 1512ק"ת התשע"ו, עמ'  3



 ;";41965-היתר כמשמעותו חוק התכנון והבניה, תשכ"ה  -"היתר בניה"     

 אחרי "התקן הרמה ממוכן" יבוא :  (6)  

  – בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  פקודת הבטיחות –"חקיקת הבטיחות"    
פקודת תאונות ,  6  1954  –, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  51970

,   81954  -, חוק חומרי נפץ, התשי"ד   19457)הודעה(,  יד  -ומחלות משלח

תשי"ג הנוער,  עבודת  תשי"ד,  19539-חוק  נשים,  עבודת   10  1954-חוק 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )התקנת  והתקנות שהותקנו מכוחם,  

  ;";   198411-מעליות ומתן שירות למעליות(, תשמ"ד

 אחרי הגדרה "מבצע בניה" יבוא: (7)  

ו    רשום"  רשוי"    - ""מהנדס  המהנדסים    –"מהנדס  בחוק  כמשמעותם 

 ;";195812-והאדריכלים, התשי"ח

 תימחק;–"מוסד בקורת מוסמך" ההגדרה " (8)  

 אחרי הגדרה "מדרכת מעבר" יבוא: (9)  

 : " הוא אחת מהאפשרויות הבאות"מנהל אתר (10)

עד   . א  הוא  הבנייה  היתר  פי  על  באתר ששטחו  עבודה  מנהל 

 מטר.   20וגובהו הוא עד  מ"ר    15,000

מהנדס    רשום מהנדס   . ב  אזרחי    רשוי ו/או  הנדסאי  ו/או 

מעל    שום ר  הוא  הבנייה  היתר  פי  על  ששטחו  באתר 

 מטר.   20מ"ר וגובהו הוא מעל    15,000

(11)  

 יבוא:  אחרי הגדרה ,"מתכנן הקמת פיגומים" (12)(9)  

)תכנית  כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה    -ניהול סיכונים""   

 2013- גלניהול בטיחות(, התשע"

עיגון"   בגובה(,    –"נקודת  )עבודה  בעבודה  כהגדרתו בתקנות הבטיחות 

 ; תקנות עבודה בגובה( –)להלן  200713-התשס"ז

 
 ; 307ס"ח התשכ"ה, עמ'  4
 ; 337, עמ' 16דיני מדינת ישראל ]נוסח חדש   5
 ; 202תשי"ד, עמ' ה ס"ח  6
 ; 62, עמ' 1945ע"ר  7
 ; 64תשי"ד, עמ' ה ס"ח  8
 ; 115ס"ח התשי"ג, עמ'  9

 ; 154ס"ח התשי"ד,עמ'  10
 ; 862ק"ת התשמ"ד, עמ'  11
 ; 66ס"ח התשי"ח, עמ'  12
 ; 757ק"ת התשס"ז, עמ'  13



קביל"       בתקנות    –"סיכון  )תכנית ארגון  כהגדרתו  העבודה  על  הפיקוח 

 .201314- לניהול בטיחות(, התשע"ג

 "סיכון קביל" יבוא:אחרי הגדרת  (13)  

 עבודה לצורך הסרת מבנה שלהקמתו נדרש "היתר בניה"  -"עבודות הריסה" 

 אחרי הגדרת "עבודות הריסה" יבוא: (14)  

מערכות":   להתקנת  ביוב,  "עבודות  מים,  עבודה להתקנת מערכות 
, תרני  סניקוז, חשמל, הסקה, תקשורת, מיזוג אוויר, מערכות אוויר דחו

ובלבד  ש  תקשורת הנדסית  בנייה  ו/או  בנייה  עבודות  מהוות    שהן אינן 
  בניין /אלא במבנה   ו/או אתר בנייה  אגב הקמתו של מבנהשלא  מבוצעות  

 ; קיים בלבד

  יבוא:"עומס שימושי" אחרי הגדרה  (15)(10)  

סוג העבודות שלהלן, ובלבד שהן מתקיימות במבנה   -עבודות שיפוץ"""   

גמר"   "תעודת  והבניה כהגדרתה בקיים, שקיבל  תקנות התכנון 

 :1970-)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

 עבודות צביעה, טיוח, סיוד, סתימה, מילוי וציפוי;   (1)    

 שינוי מקום הצנרת החיצונית;   (2)    

 ; ריצוף, גינון    (3)    

שלא נדרש לגביהן אישור מהנדס   ולרבות הריסה  תיקוני בניה(4)    

 ; ואין בהן פגיעה ביציבותו של המבנה רשום

 עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים;    (5)    

החלפה וסילוק של כל דבר הפוגם במראה החיצוני  הריסה,      (6)    

הבית חיצוני  של  ניקוי  ו  ולרבות  המבנה  מילוי  של  של  חידושם 

 ";; המשקים או של הקישוט 

מטרים    3של מעטפת מבנה שגובהו אינו עולה על  שיפוץ חיצוני      

 מהקרקע.

 אחרי הגדרה "פתח ברצפה" יבוא: (16)(11)  

 
 ; 788ק"ת התשע"ג, עמ' 14
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עבודה"      וכלי  בתקנות    - "ציוד  כהגדרתו  פריט  לרבות  כלי  או  ציוד  כל 

הבטיחות בעבודה )מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד(, 

בו  2001-תשס"א שנעשה  והשכרה"(,  מכירה  תקנות  )להלן:" 

לצרכי  ממונעות  מכונות  ולרבות  הבנייה  אתר  בשטח  שימוש 

 "; הרמה, חפירה, שאיבה , פיזור וכיוצא באלה;

 , יבוא:מל" או "קו" שקו ח"אחרי  (17)(12)  

 "; עבודה בגובהתקנות כהגדרתה ב -"רתמת בטיחות"   

בטיחו לניהול  כהגדרתה    -:" ת"תכנית  פרואקטיבית  שיטתית  תכנית 

בטיחות(,  בתקנות   לניהול  )תכנית  העבודה  על  הפיקוח  ארגון 

לפי דין ו/או לפי דרישה , אשר קיומה באתר נדרש 2013-התשע"ג

 בכתב של מפקח עבודה אזורי

 : לתקנות העיקריות יבוא 1אחרי תקנה  .3 1הוספת פרק א

 ואחריותם  ': בעלי תפקידים באתר1פרק א"  

 המזמין אחראי על ביצוע פעולות אלה: (א) א.1 מזמין  

עם לפרט   (1)        בכתב  בחוזה  ולהקצות 

הבניה    המשאבים  מבצע  המתאימים  את 

בתחום הבטיחות  לאופי הבניה ולמורכבותה  

של  ובטיחותם  שלומם  על  שמירה  לצורך 

בהוראות   עמידה  לצורך  באתר  העובדים 

 ;הדין בעניין בטיחות בעבודה באתר

לפעול (2)        הבניה  מבצע  את  לפי לחייב   ,

תכנית  העניין, של    להכנת  בטיחותי  ארגון 

בטיחות לפי לניהול    או  166לפי תקנה    האתר

)תכנית   העבודה  על  הפיקוח  ארגון  תקנות 

התשע"ג הבטיחות(,     -   )להלן  2013-לניהול 

 ;בטיחות( לניהול תקנות תכנית

הביצוע  למנות (3)        על  לביקורת  , אחראי 

את  לה לרשותו  הנדרשים עמיד  האמצעים 

ול תפקידו  את  למילוי  לבצע  לו  אפשר 

בכל מקום בו מבוצעת עבודת בנייה   ,עבודתו

 ; היתר בנייהטעונה 



המתקבלים   לבחון (4)        הדיווחים  את 

ממבצע הבנייה ואחראי לביקורת על הביצוע 

להקצות משאבים נוספים, ככל   ,ובאחריותו

שנמצאו    כדינדרש,  ה לליקויים  מענה  לתת 

 בתחום הבטיחות; 

באתר שלא מונה בו אחראי לביקורת  (5)       

לפי תקנות אלה על הביצוע, תחול האחריות  

 על המזמין

עבודות  עבודת  מתבצעת   (ב)       או  עצמית  בניה 

  , שאינן דורשות מינוי מנהל עבודה לפי תקנות אלה

ולא    מבצע הבניה  לפי תקנה זו עלהאחריות  תחול  

 ;על המזמין

 על פעולות אלה:י אמבצע הבניה אחר (א) ב.1 מבצע בניה  

פ (1)        אשר  עבודה  מנהל  רטיו למנות 

עבודה מנהלי  במרשם  על  ולה  רשומים  ודיע 

עבודות  התחלת  על  הודעה  בטופס  המינוי 

 ;                                                                                         א6תקנה ב בניה כאמור 

יומיומי  לפקח (2)        באופן  כל    ולוודא  כי 

בהנהלתו  יתבצעו  באתר  הבניה  עבודות 

שהוא    הישירה והמתמדת של מנהל העבודה

הם עבודות הבנייה מינהו ולרבות במקרים ב

 ; מתבצעות במשמרות

יבצע   (3)        לא  העבודה  מנהל  כי  לפקח 

עבודות שאינן עוסקות בתפקידים המוטלים  

 ;חקיקת הבטיחות עליו לפי 



, ד1כאמור בתקנה    למנות מנהל אתר (4)       

הבנייה   היתר  פי  על  ששטחו  עבודה  באתר 

ומעלה  15  הוא מ"ר  שטח  הלרבות    אלף 

  ; בתוספת שטח בנוי  המגודר של אתר הבנייה

מינוי מנהל אתר יראו את  באתר שאינו טעון  

הוראות  למילוי  כאחראי  הבניה  מבצע 

אלה; של    תקנות  בכתב  דרישה  לפי  ו/או 

 מפקח עבודה אזורי 

מנהל   (5)        את  ישיר  באופן  להעסיק 

 העבודה ומנהל האתר, לפי העניין;

לפקח כי מנהל העבודה ומנהל האתר,   (6)       

לחקיקת   בהתאם  יפעלו  העניין,  לפי 

בקרות   ביצע  שלא  הבניה  מבצע  הבטיחות; 

העבודה   מנהל  של  עבודת  על  תקופתיות 

ומנהל האתר, חזקה עליו כי לא פיקח כאמור  

 בפסקה זו;

לשלוח בטופס מקוון פרטיו של מנהל  (7)       

הכללי; ולרשום  עבודה   בפנקס  פרטיו  את 

מנהל    עלהאזורי    העבודה  למפקחלהודיע  

העבודה   מנהל  אם  חלופי  הפסיק עבודה 

לשמש בתפקידו או נעדר באופן זמני מחמת  

 מחלה או כל סיבה אחרת; 

האתר  (8)        מנהל  של  תפקידו  את  למלא 

 בכל מקום בו לא מינה מנהל אתר מטעמו. 

עבודה   ותפקידאת    למלא (9)(8)        מנהל  של 

 מינה מנהל עבודה מטעמו;בו לא    בכל מקום

רק   (10)(9)        הבניה  עבודות  תחילת  לאפשר 

תכנית   לידו  שקיבל   בטיחותלניהול  לאחר 

ככל שנדרשה לפי דין ו/או לפי דרישה בכתב  

 ;  של מפקח עבודה אזורי



על  (11)(10)        לביקורת  לאחראי  להעביר 

ולמנהל   הבטיחות  מתכנית  העתק  הביצוע 

 האתר, לפי העניין; 

לביקורת  (12)(11)        האחראי  עם  לתאם 

בהן   הבניה  עבודות  תחילת  את  הביצוע 

 ()ב(;1)ג1נדרשת נוכחותו כאמור בתקנה 

לרשותו   (13)(12)        האחראי להעמיד  של 

הנדרשים  האמצעים  את  הביצוע  לביקורת 

תפקידו   את  ולאפשר  למילוי  לבצע  לו 

 עבודתו;

בטיחות  (14)(13)        ליקויי  לתיקון  לפעול 

 באתר;

לקבוע אמצעים שכל השוהים  (15)(14)       

בשטח האתר הם בעלי הרשאה להיכנס אליו 

 וקיבלו הדרכה; 

לפקח כי קבלני המשנה יפעלו  (16)(15)       

 בהתאם להוראות חקיקת הבטיחות. 

להתקנת   (ב)       בעבודות  הספק,  הסר  למען 

אג שלא  מבנה מערכות  של  הקמתו  אתר  ו/או    ב 

מנהל    בנייה, במינוי  חייב  יהיה  לא  הבניה  מבצע 

 .עבודה

)א(  על (ג)(ב)       משנה  בתקנת  האמור  מבצע  (1)אף   ,

יב במינוי מנהל עבודה בהתקיים הבניה לא יהיה חי

 מאלה: אחד מסוגי עבודות

 עבודות שיפוץ;  (1)       

 עבודות בניה עצמית;  (2)       

חוק   (3)        לפי  מהיתר  פטורות  עבודות 

 ;196515- והבניה, התשכ"ההתכנון 

 
 ; 307התשכ"ה, עמ' ס"ח  15
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 לעת.  צירפתי הצעתי לניסוח בהתאם לנוהל 



 ;גז פחמימני מעובההחלפת צובר  (4)       

 3.0שגובהו אינו עולה על  הקמת מבנה   (5)       

מטרים, ובלבד שתקרתו אינה יצוקה בבטון 

הינן בעומק שאינו עולה והחפירות להקמתו  

 מטר. 1.20על 

 הקמת מבנים יבילים לרבות ביסוסם (6)       

חד   (7)        מבנה  מפלס הקמת  על  קומתי 

קלה, במפתח אופקי   קרקע, מקונסטרוקציה

על   יעלה  שלא  העמודים  מטרים    4בין 

 מטרים. 6ושגובהו הסופי אינו עולה על 

תומכים/גדרות  (8)        קירות  הקמת 

על   עולה  אינו  )בתנאי    3שגובהם  מטרים 

 מטר(. 1.2שעומק החפירה אינו עולה על 

לרבות   (9)        סביבתי,  ריצוף  פיתוח 

 גינון. ,משתלב

על ביצוע חפירות שעומקן אינו עולה   (10)       

 מטרים 1.2

אינו   (11)        שקוטרם  קרקע  קידוחי  ביצוע 

על  ע על    60ולה  עולה  אינו  ועומקם    4ס"מ  

שהקמטר   חלק    דוחיםיובלבד  מהוים  אינם 

 מתהליך הקמת בניין 

סלילת כבישים, לרבות סלילת מגרש  (12)(5)       

 מסילת ברזל.חנייה או הנחת 

להלן תנאי  על אף האמור בתקנת משנה )ב(,   (ד)    

בהם  חובה בסיסיים שצריכים להתקיים במצטבר  

חובת  נדרשת  ואין  עבודה  מנהל  מינוי  חובת  אין 

 : הנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
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יסו1)     הבנייה  למבצע  יש  להניח  (  סביר  מקצועי  ד 

- תושלם תוך פחות משהבנייה או הבנייה ההנדסית  

 שבועות 6

העבודו2) חשש (  ואין   , גורמות  אינן  המבוצעות  ת 

 שיגרמו לפגיעה בשלד מבנה קיים )שינוי או תוספת( 

א 3) חפירה  עומק  אינו  (  קידוח(  )ולמטע  חציבה   ו 

 מטק  1.20עולה על 

הקמת  4) אגב  המבוצעות  בעבודות  מדובר  אין   )

 ולמעט בעבודות בנייה עצמית. מבנה

המפורטות   (ה)     בנייה  בעבודות  כי  יודגש 

ג לעיל בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה  -ב ובסעיפים  

הדרישות   כל  הבנייה  מבצע  על  יחולו  בבנייה, 

 עבודה.המוטלות בתקנות אלה על מנהל 

אחראי לביקורת על    

 הביצוע

כל   ג.1 על  אחראי  יהיה  הביצוע  על  לביקורת  אחראי 

 אלה:

לבדיקת תכנית    להכין (א)       לניהול תכנית בקרה 

 : לפחות כל אלה  הבטיחות, התכנית תכלול

ניתנולבצע   (1)        אשר  המענים  על   בקרה 

בתכנית ל שהוגדרו  הבטיחות  סיכוני 

מענה נמצא  לא  בטיחות    הבטיחות;  לסיכון 

בתכנית באותושהוגדר  דיווח  יעביר  עניין    , 

 ;בכתב למבצע הבניה ולמזמין
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בשטח    לקבוע (2)        בקרה  לביצוע  מועדים 

הקיימים  האתר   הבטיחות  סידורי  לבחינת 

הצפויים  הבטיחות  לסיכוני  והתאמתם 

לכל הפחות ו,  השונים באתר  עבודהה  יבסוג

בשלב חפירות, ביסוס, הקמת שלד ועבודות  

בשטח  גמר;   "בקרה  זו  משנה    - בפסקת 

של   קיומן  על  המעידות  בדיקות  לרבות 

לסיכונים  הנוגעים  לעובדים  הדרכות 

מיגון  אמצעי  אספקת  לעבודתם,  הקשורים 

מתאימים וקיומה של תכנית הקמה במקום 

הבקרה  מועדי  העתק  נדרשת;  היא  בו 

וממצ לפנקס שבוצעו  יצורפו  הבקרה  אי 

 הכללי באתר;

איכות בקרת בטיחות העובדים    לבחון (3)       

ומנהל    בידיהמבוצעות   העבודה  מנהל 

 האתר;

לתייק את תכנית הבקרה לצד תכנית  (4)       

 הבטיחות;

על  להעביר   (א)       למזמין,  בכתב,  דיווחים 

ממצאים שנמצאו כתוצאה מביצוע תפקידו, כאמור 

 ;יום 90, לכל היותר כל (2) -ו (1בפסקה )

למנהל   (ב)       הבניה,  למבצע  מיידי  באופן  לדווח 

נמצא גורם סיכון שאינו האתר ולמנהל העבודה אם  

 " .פי תכנית הבטיחות ולא קיבל מענה-קביל על

 מנהל האתר יהיה אחראי על כל אלה: (א) ד.1 מנהל האתר  

, בטיחות  לניהול  לבחון ולאשר תכנית (1)       

את   באתר הסניהול  רמת  משקפת  יכונים 

ולהבטיח את קיומה    בהתאם לשלבי הבניה 

 ; בהתאם לשלבי הבטייה

סיכונים  (2)        סקר  של  קיומו  להבטיח 

 ;מעודכן בהתאם לשלבי הבנייה



הדרכות   לעקוב (3)        של  קיומן  אחר 

ימי עבודה   30עובדים באתר בכל  לוכשירות ה

עדכני   לניהול לסקר  ובהלימה     סיכונים 

ובאתר לדין  בהתאם  לחקיקת  בהתאם  , 

הדרכות  הבטיחות ביצוע  מעקב  העתק   .

 לפנקס הדרכות; כאמור יצורף

הבניה    לדווח (4)        למבצע  ואחראי  בכתב 

בכל סיכון שאינו קביל    לביקורת על הביצוע

נוספים  משאבים  בהקצאת  הצורך  לרבות 

העתק   העובדים.  בטיחות  על  שמירה  לשם 

 .הדיווח יצורף לפנקס הכללי

מי שמתקיים   –בתקנות אלה, "מנהל אתר"   (ב)      

 לגביו כל אלה: 

הוא מהנדס אזרחי רשום או הנדסאי   (1)       

לפי תקנות   מנהל אתר בהגרתואזרחי מוסמך

 ;אלה

ודה או אחראי אינו משמש כמנהל עב (2)       

 לביקורת על הביצוע." 

 .בטלה –לתקנות העיקריות  2תקנה  .4   2תקנה  ביטול

 יבוא: לתקנות העיקריות  2אחרי תקנה  .5 א 2הוספת תקנה 

"מרשם מנהלי   

 עבודה

מפקח עבודה ראשי או מי שמונה לכך על ידו, ינהל   א.2

עבודה, מנהלי  לציבור    מרשם  פתוח  יהיה  המרשם 

בסעיף  ם  הפרטי  בוויופיעו   ח' 173כמפורט 

 ".לפקודה"

  -לתקנות העיקריות  3בתקנה  .6 3תיקון תקנה 

 –בתקנת משנה )א(  (1)  

הרישה (1)    מנהלי   במקום  במרשם  יירשם  "לא  יבוא  יתמנה"  "לא 

 עבודה ולא יתמנה"; 

Commented [RSA2] : בהיותה   2אין למחוק את תקנה
תקנת סל. לעניין זה לא נוסחו הוראות כאמור בנוהל מפע"ר  

לעניין החלפת מנהל עבודה   23.9.2019מיום   746144מספר 
 לפרק זמן מוגדר ומן הראוי לכלול הוראות הנוהל בתקנה זאת. 



   (2) ( הסיפה1בפסקה  ב  (  יבוא   -החל  ובמקומה  תימחק  "שאישר" 

"שאישר מפקח עבודה ראשי והתבצע בפיקוח האגף להכשרה מקצועית  

 ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים"; 

   (3) ( חודשים" 2בפסקה  עשר  "שנים  יבוא  שנים"  "שתי  במקום   ,)

י תכנית  והסיפה החל במילים "בפני ועדה" תימחק ובמקומה יבוא "לפ

 ;שאישר מפקח עבודה ראשי"

 ( יבוא: 2אחרי פסקה ) (4)   

מי שהורשע או תלוי ועומד נגדו כתב אישום או נפתחה חקירה לפי  (  3")   

דין בגין עבירה שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי כי  

 "ישמש כמנהל עבודה ובלבד שניתנה לו זכות לטעון טענותיו.

 יימחקו.  –)ג(  -תקנות )ב( ו (2)  

 לתקנות העיקריות יבוא:  3אחרי תקנה  .7 א 3הוספת תקנה 

"חובת בחינה    

 למנהלי עבודה 

עבודה   (א) א.3 מנהלי  במרשם  שרשום  ייבחן  מי 

הקרוב  ב הבחינה  במועד  עיונית  ממשלתית  בחינה 

אחת לחמש שנים ממועד הרישום; הבחינה תתבצע  

שייקבעו   הרווחה   בידיבמועד  העבודה,  משרד 

 והשירותים החברתיים. 

נכשל מנהל העבודה בבחינה כאמור בתקנת   (ב)      

שעות   48  -ממשנה )א(, יבצע השתלמות שלא תפחת  

על   תעלה  עבודה   72ולא  מפקח  שיורה  כפי  שעות, 

 ראשי.

לבחינה   (ג)       ניגש  שלא  עבודה  נמנהל  כשל  או 

להשתלמות כאמור בתקנת משנה    ביצע בבחינה ולא  

עד למילוי    ממרשם מנהלי עבודה   יימחקו   פרטיו  ,)ב(

הוראות תקנה זו, ובלבד שניתנה לו זכות לטעון את  

  טענותיו לפני מחיקת פרטיו מהמרשם."

 א יבוא: 3אחרי תקנה  .8 ב 3הוספת תקנה 

מפקח העבודה האזורי רשאי להתנגד למינוי  (א) ב3 "התנגדות למינוי   

 :במקרים הבאים מנהל עבודה

Commented [RSA3] : ב המוצעת לא כללה את כל 3תקנה
ר או התנגדות  בנושא אישו 725022האמור בנוהל מפע"ר מספר 

למינוי מנהל עבודה בבנייה, השעייתו וביטול מינויו ולרבות את  
האפשרות למינוי מנהל עבודה בשני אתרים סמוכים כמפורט  

בנוהל. מפאת קוצר היריעה, מוצע לעיין בנוהל האמור ולהציע  
 את תיקון התקנה ברוח הנוהל.  



שאין   (1)        מסוגל סבור  שנתמנה  האדם 

או  מקצועי  רקע  בשל  התפקיד  את  לבצע 

התפקיד   למילוי  מתאימים  שאינם  ניסיון 

היקף  מבחינת  או  מורכבותו  מבחינת 

 העבודה;

של  (2)        הליך  העבודה  מנהל  נגד  ננקט 

בסעיף   כמשמעותם  השעיה  או  ג 173פסילה 

 לפקודה.

ומנומקת,   (ב)       בכתב  תהיה  כאמור  הודעה 

 . ממנה ישלח למבצע הבניה ומנהל עבודהוהעתק 

קיום  (ג)       בשאלת  דעות  חילוקי  של  במקרה 

 ".ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי

 -לתקנות העיקריות  4בתקנה  .9 4תיקון תקנה 

 - בתקנה משנה )א( (1)  

דואר אלקטרוני לכתובת המייל  באמצעות  "  " יבוא"ותימסר בכתב  אחרי   

 " ;נמסרה בטופס הודעה על פעולות בניההבניה כפי של מבצע ש

 יימחקו.  –תקנות משנה )ב( עד )ד(  (2)  

 ;בטלה –לתקנות העיקריות  5תקנה  .10 5ביטול תקנה 

 : יבואלתקנות העיקריות  5אחרי תקנה  .11 א 5הוספת תקנה 

 על  ממונה"  

באתר   בטיחותה

  בניה

ממונה   א5 המונה  הבניה,    בידיבטיחות  על  מבצע 

העבודה   על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  בהתאם 

תשנ"ו הבטיחות(,  על  על 199616-)ממונים  יחולו   ,

הבטיחות, ביחס לכל אתר בנייה בו מונה,  על  ממונה  

 החובות שלהלן: 

למנהל  י)א(          בכתב  ומבצע  הדווח  עבודה 

פעילה אודות  בסמוך  תו  ובניה  וממצאיו 

 ; לביקורו בשטח האתר

 
 ; 1444ק"ת התשנ"ו, עמ'  16

Commented [RSA4] : א(   5אין מקום למחוק את תקנה(
ן זה יובהר כי בהיעדרה, נותרו סעיפים  בהיותה תקנת סל. לעניי 

רבים בתקנות בהן אין אחריות לביצוען. ולכן יש להוסיף עליה:  
"אלא אם כן החובה מוטלת במפורש בתקנות אלה על גורם  

 מקצועי אחר". 

Commented [RSA5] :  לעניין סעיף זה, ראה הערותי
לעניין תוספת האחריות   5.9.2020במסמך הראשי  מיום 

 שהתייחסות זאת מצורפת אליו המוצעת לממונה הבטיחות 



בממצאים  )ב(        הטיפול  אופן  את  יבחן 

מפקח של  בביקורת  וידווח    שנמצאו  עבודה 

 ; על כך למנהל עבודה

יורה על הפסקת עבודה, בנוסף לסמכותו  ג(  )       

 :(, במקרים הבאים6)16לפי סעיף 

ללא  (1)         מתבצעות  בניה  עבודות 

 ; השגחת מנהל עבודה

צריח  (2)         לעגורן  בדיקה  תסקיר 

 ; אינו בתוקף

לאמור   ביצוע (3)         בניגוד  עבודה 

 .)א(164בתקנה 

הפסקת   (ד)        על  בטיחות  ממונה  הורה 

ומנהל  הבניה  למבצע  כך  על  יודיע  עבודה, 

טופס   גבי  על  ההודעה  העתק  וישלח  אתר, 

   ".האזורילמפקח עבודה מקוון 

 לתקנות העיקריות יבוא :  5אחרי תקנה  .12 ב 5הוספת תקנה 

הוראות בתחום  "  

אחריות בעלי  

 תפקידים

לביצוע   (א) ב5 אחראי  עבודה  התפקידים  מנהל 

לרבות   אלה  תקנות  מכוח  במפורש  עליו  שהוטלו 

תקנות -14;  11-13)ה(;  -)ג(ו-)א(10)ב(;  8    :   לעניין 

;  28-33;  25-26;  (2)24;  21)ד(;  -)ב(18)א(;  17;  15

35  ;49  ;54-65  ;69-70  ;73-81  ;87-93  ;97-98  ;101-

;  126;  123;  115-121)ד(;  -)ג(114;  110;  107;  104

)א(;  164)ב(;  163;  156-162;  153-155  ;134-139

;  178-179;  174-175)ד(;  -)ב(172;  171;  167;  165

 ;192)ב(;  186)ב(; 185; 181-182

לביצוע   (ב)       אחראי  אתר  התפקידים  מנהל 

לרבות   אלה  תקנות  מכוח  במפורש  עליו  שהוטלו 

  )ב(; 99 ; 86 (;1)63  ;27 )א(;8  לעניין תקנות :



התפקידים   (ג)       לביצוע  אחראי  בנייה  מבצע 

לרבות   אלה  תקנות  מכוח  במפורש  עליו  שהוטלו 

; 150-151;  146-148  ;  130;  108-109לעניין תקנות:  

 ."191;  190 ; 183)א(; 172; 164

  -לתקנות העיקריות  6בתקנה  .13 6תיקון תקנה 

בתקנה    בפסקה   בתקנה    6)ד(  "כאמור  במקום  העיקריות  יבוא  2לתקנות   "

 א"; 6"כאמור בתקנה 

 לתקנות העיקריות יבוא:  6אחרי תקנה  .14 א 6הוספת תקנה 

הודעה על התחלת  "  

 עבודות בניה  

למינהל  )א( א6 ידווח  הבניה  על    מבצע  הבטיחות 

בניה,   עבודות  סיום  ועל  בניה  עבודות  התחלת 

באמצעות טופס מקוון, שיפורסם באתר האינטרנט  

 ; או באופן אחר כפי שיורה מפקח עבודה ראשי

, בנוסף  הודעה על התחלת עבודות בניה תכלול)ב(        

בסעיף   בעבודה  192לאמור  הבטיחות  לפקודת  )א( 

את )להלן: "הפקודה"(    197017-התש"ל]נוסח חדש[,  

 : הפרטים האלה

והתקשרות   שם (1)        זיהוי  ופרטי 

מעודכנים לרבות מספר טלפון נייד וכתובת 

 :הבאיםמייל של בעלי התפקיד 

 מזמין; (א)        

 אחראי לביקורת על הביצוע; (ב)        

 ; מבצע הבניה (ג)        

 קבלן המקים את השלד;  (ד)        

 מנהל אתר; (ה)        

 מנהל עבודה; (ו)        

היתר (2)        הטעונות  בניה  מספר   -פעולות 

 היתר בניה;

 מהות העבודה המתבצעת.  (3)       

 
 ; 337, עמ' 16דיני מדינת ישראל ]נוסח חדש  17



בתקנה         לאמור  בהתאם  ההודעה  פרטי  עותק  )ג( 

 ;משנה )ב( יישמר בפנקס הכללי

הטופס        את  לעדכן  רשאי  ראשי  עבודה  מפקח  )ד( 

 ".פרטים נוספיםמעת לעת ולדרוש מילוי 

   :( יבוא3אחרי פסקה ) -לתקנות העקריות  7בתקנה  .15 7תיקון תקנה 

 ( שם מנהל האתר ומענו."4")   

 לתקנות העיקריות יבוא:  7אחרי תקנה  .16 א 7הוספת תקנה 

מבלי לגרוע מהוראות תקנות פרק זה, בעניין   (א) א.7 מדרג אחריות "  

תפקידים   בעלי  הבניה    –אחריות  ומבצע  המזמין 

הוראות    יםחייב לביצוע  שניתן  כל  ולעשות  לפקח 

 תקנות אלה.

גורם  אין בהוראות תקנות אלה כדי לפטור   (ב)      

תקנות   לפי  אחריות  עליו  שהוטלה  אחר  מקצועי 

ו/או   ממילוי אלה  הבניה  באתר  עובד  של  מעסיקו 

לפי   עליו  המוטלות  זה  החובות  ובכלל  דין,  כל 

אחריות של קבלן משנה להבטיח כי עובדיו ישתמשו  

חקיקת   לפי  הדרכה  ויעברו  אישי  מגן  בציוד 

 הבטיחות."

  -לתקנות עיקריות )א(9בתקנה  .17 9תיקון תקנה 

)ב (1)   למניעת  1פסקה  נאות  ובחוזק  "מתאימים  המילים  לאחר   בסיפה   )

מהנדס רשום הכין תוכנית בה נקבעו האמצעים  נפילת אדם"  יבוא  "ובלבד כי 

והוראות מפורטות  לצורך    בהם ייעשה שימוש באתר לצורך הגידור, איפיונם

 ; העתק התכנית תצורף לפנקס הכללי;";חיבורם או התקנתם

   ( יבוא:2אחרי פסקה ) (2)  

( ומנהל 1( מנהל אתר יפקח אחר קיומה של תכנית כאמור בפסקה )3)"   

 כי הגידורים מותקנים בהתאם להוראות התכנית.עבודה יפקח 

ובלבד  , בסיפה אחרי "מחומר קשיח" יבוא "לתקנות העיקריות  )ד(10בתקנה   .18 10תיקון תקנה 

מהנדס   בידי  שהוכנה  התקנה  תכנית  הכנת  לאחר  בוצעה  כאמור  שהתקנה 

; מנהל אתר יפקח אחר קיומה של  רשום; העתק התוכנית יצורף לפנקס הכללי

 תכנית כאמור;" 



רשאי   ראשיהעבודה  ה  במקום המילים "מפקחא לתקנות העיקריות  11בתקנה   .19 א 11תיקון תקנה 

בניהלאשר "מבצע  יבוא  להתקין  "  "לדעתו,  רשאי  במילים  החל  והסיפה   "

אמצעים אלה" תימחק ובמקומה יבוא "יש בידו תכנית התקנה חתומה על ידי  

 מהנדס רשוי והתכנית אושרה בידי מנהל אתר.". 

 -תקנות העיקריות )ב( ל16בתקנה  .20 16תיקון תקנה 

 ;פיגומים" יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים"במקום "בונה  (1)  

ב (2)   החל  הבניה"  -הסיפה  מבצע  ובמקומה  "יבצע  "   תימחק  מנהל יבוא 

 . "הפעולה באמצעותו האתר יהיה אחראי לביצוע

מטרים"    6במקום "פיגום שגובהו עולה על    לתקנות העיקריות  )א(17בתקנות   .21 17תיקון תקנה 

על   עולה  הפיגום  מבסיס  שגובהו  זקפים  "פיגום  ובמקום   מטרים"  6יבוא 

 "פיגומים" יבוא "פיגומי זקפים".

 בטלה; –א לתקנות העיקריות 22תקנה  .22 א 22תקנה  ביטול

 -לתקנות העיקריות  23בתקנה  .23 23תיקון תקנה 

)א(   (1)   משנה  "בונה בתקנת  יבוא  הפיגום"  "פירוק  המילים  לפני  ברישה 

כי" אחראי  זקפים  לפיגומי  יבוא    -ו  מקצועי  פיגום"  "פירוק  המילים  אחרי 

 ;"זקפים"

בתקנת משנה )ב( ברישה לפני המילים "מהמקום שבו מפרקים" יבוא  (2)  

 "מנהל עבודה אחראי להבטיח כי";

"חלקי   (3)   המילים  לפני  ברישה  )ג(  משנה  "בונה בתקנת  יבוא  הפיגום" 

 מקצועי לפיגומים אחראי כי"

  אחרי תקנת משנה )ו( יבוא: לתקנות העיקריות 36בתקנה  .24 36תיקון תקנה 

")ז( בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי על האמור בתקנות משנה )א(     

 עד )ה( ומבצע הבניה אחראי לביצוע האמור בתקנת משנה )ו("

  –לתקנות העיקריות  38בתקנה  .25 38תיקון תקנה 

זקפים     לפיגומי  מקצועי  "בונה  יבוא  זקפים"  "בפיגום  המילים  לפני  ברישה 

 "; להבטיח כיאחראי 

  –לתקנות העיקריות  39בתקנה  .26 39תיקון תקנה 

זקפים     לפיגומי  מקצועי  "בונה  יבוא  זקפים"  "בפיגום  המילים  לפני  ברישה 

 "; להבטיח כיאחראי 



  –לתקנות העיקריות  40בתקנה  .27 40תיקון תקנה 

 כי:  ברישה לפני תקנת משנה )א(  יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי    

;" 

  –לתקנות העיקריות  41בתקנה  .28 41תיקון תקנה 

:  ברישה לפני תקנת משנה )א(  יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי כי  

;" 

  –לתקנות העיקריות  42בתקנה  .29   42תיקון תקנה 

 ". :  כי  ברישה לפני תקנת משנה )א( יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי  

 -לתקנות העיקריות  43בתקנה  .30 43תיקון תקנה 

:  כי   יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי  תקנת משנה )א( ברישה (1)  

." 

  אחרי תקנת משנה )ה( יבוא: (2)  

בהתאם     יישמר  הפיגום  מצב  כי  לפקח  אחראי  עבודה  מנהל  ")ה( 

 ".תקנה זולהתקנתו לפי הוראות 

  –לתקנות העיקריות  44בתקנה  .31 44תיקון תקנה 

לכל ברישה לפני תקנת משנה )א( יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים אחראי    

 ".:אלה

 יבוא לתקנות העיקריות  45תקנות מקום ב .32 45תקנה החלפת 

פיגום   (א) .45 "אישור דגם   יותקן  שלא  לכך  אחראי  בניה  מבצע 

ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש  

 בידיו:

מאושרת,   (1)        מעבדה  מאת  תעודה 

תשי"ג התקנים,  בחוק   1953,-כמשמעותה 
; מעבדה מאושרת רשאית לקבוע בתעודה  18

 ; תנאים וסייגים

חתומה   (2)        התקנה  מהנדס   בידיתכנית 

 רשום.

 
 ; 30ס"ח התשי"ג, עמ'  18



ההתקנה   (ב)       ותכנית  התעודה    פו יצורהעתק 

 " באתר בו מותקן הפיגום. ולפנקס הכללי ויימצא

 בטלה; –לתקנות עיקריות  46תקנה  .33 46ביטול תקנה 

 בטלה; –לתקנות עיקריות  47תקנה  .34 47ביטול תקנה 

 בטלה; –לתקנות עיקריות  48תקנה  .35 48ביטול תקנה 

 -לתקנות העיקריות  49בתקנה  .36 49תיקון תקנה 

  45"ותקנות" תימחק ובמקומה יבוא "ותקנה    -החל ב  בתקנה משנה )א( הסיפה  

 תחול עליו."

 -לתקנות העיקריות  )א(50בתקנה  .37 50תיקון תקנה 

 "מבצע הבניה" יבוא "מנהל אתר"; ברישה, במקום( 1)  

   :( יבוא3( אחרי פסקה )2)  

 ". בעת העתקת פיגום ממוכן בתוך האתר (4")   

 -לתקנות העיקריות  51בתקנה  .38 51תיקון תקנה 

 ( בתקנת משנה )א( במקום "שבעה ימים" יבוא "יום אחד" ;1)  

   -( בתקנת משנה )ב(2)  

 ( אחרי "טופס" יבוא "מקוון" ;1)   

 ( במקום "שקבע" יבוא "שהגדיר" ;2)   

 בסיפה, אחרי "האזורי" יבוא "באמצעות טופס מקוון." )ד(( בתקנה משנה 3)  

 -לתקנות העיקריות  52בתקנה  .39 52תיקון תקנה 

)ג   משנה  במקום  (בתקנה  ומנהל    ברישה  אתר  "מנהל  יבוא  העבודה"  "מנהל 

 עבודה";

 -לתקנות העיקריות  53בתקנה  .40 53תיקון תקנה 

 במקום "מבצע הבניה" יבוא "מנהל אתר" ;  הבריש (1)  

 ( המילים "ממבנה למבנה" יימחקו; 1בפסקה ) (2)  

  (3) ( בידי 1בפסקה  "חתומה  יבוא  תכנית"  פי  על  "אלא  המילים  אחרי   )

 מהנדס רשום"; 

 ( תימחק; 3בפסקה ) (4)  



 ; ("2) -( ו1(" יבוא "פסקאות )3)-( ו2(, )1במקום "פסקאות )( 4בפסקה ) (5)  

  -לתקנות העיקריות  57בתקנה  .41 57תקנה תיקון 

; העתק  5697עומד  בת"י    ( יבוא "הוא 1בפסקת משנה )במקום האמור   (1)  

 ;"; פנקס הכלליב תעודה ממעבדה מאושרת יימצא

 ( יימחקו;5( עד)3)פסקאות  (2)  

 - יבוא לתקנות העיקריות  66תקנה מקום האמור בב .42 66תקנה החלפת 

,פיגום   "פיגום שלוח  

זיזי ופיגום זיזי  

 מיוחד

פיגום   (א) .66 התקנת  טרם  כי  אחראי  אתר  מנהל 

זיזי מיוחד ולפני ביצוע    פיגום   או  , פיגום זיזישלוח

 שינוי בפיגומים אלה יהיו בידיו כל אלה: 

בידי   (1)        חתום  פיגומים  תכנון  אישור 

 מתכנן הקמת פיגומים; 

תכנית התקנה, אשר הוכנה על בסיס   (2)       

 תכנית התכנון, ואושרה בידי מהנדס רשום. 

פיגום   (ב)       על תהליך הקמת  יפקח  עבודה  מנהל 

מנ על  מיוחד  זיזי  פיגום  או  כי שלוח  להבטיח  ת 

 ההתקנה; כנית ההקמה תהיה בהתאם לת 

מנהל העבודה ימנע מעובדים באתר לעשות  (ג)      

  שימוש בפיגום שלוח או פיגום זיזי מיוחד  שהוקם

 ה."שלא לפי הוראת תקנות אל או שונה

 .בטלה -לתקנות העיקריות 67תקנה  .43 67ביטול תקנה 

 .בטלה-לתקנות העיקריות 68תקנה  .44 68ביטול תקנה 

 תימחק;  – (1פיסקה ), לתקנות העיקריות 69בתקנה  .45 69תיקון תקנה 

 .בטלה –לתקנות העיקריות  71תקנה  .46 71ביטול תקנה 

 יבוא:  לתקנות העיקריות  82תקנה במקום האמור ב .47 82תקנה החלפת 

אחראי לביצוע עבודות שלד יתכנן את מערכת    )א( .82 "תכנון מבנה וקיום   

ובאופן    הטפסות מיועדת,  היא  שלשמה  למטרה 

המונע התמוטטותה או נפילת אדם או חפץ מעליה  

  904ובאופן התואם את דרישות התקן ישראלי ת"י 

 ; התקן( –)להלן בפרק זה 



על תהליך הקמת מערכת    )ב(       יפקח  מנהל העבודה 

ע שבוצע  לתכנון  בהתאם  ידיהטפסות  האחראי    ל 

 ; לביצוע עבודות השלד

)א(,  תכנית  )ג(         משנה  בתקנת  כאמור  הטפסות 

 " .באתר כל עוד לא פורקו הטפסות תימצא

 יבוא: לתקנות העיקריות  83תקנה במקום  .48 83תקנה החלפת 

להקמת  )א(   .83 "חמרים לטפסות    מתאימים  חומרים  יספק  בניה  מבצע 

מערכת הטפסות, בהתאם לתכנון,  מאיכות טובה,  

לצורך   לעין  נראים  פגמים  וללא  מספקת  בכמות 

 ; התקנת הטפסות

התאמת  )ב(         יבדוק  שלד  עבודות  לביצוע  אחראי 

מבצע הבנייה טרם תחילת    בידיהחומרים שסופקו  

 ." הקמת מערכת הטפסות

העיקריות  84בתקנה   .49 84תיקון תקנה  לביצוע    לתקנות  "אחראי  יבוא  עבודה"  "מנהל  במקום 

  שלד". 

 .בטלה -לתקנות העיקריות 85תקנה  .50 85ביטול תקנה 

  –לתקנות העיקריות  94בתקנה  .51 94תיקון תקנה 

 במקום המילים "בונה מקצועי" יבוא "מנהל עבודה";בתקנת משנה )א(   (1)  

   - בתקנת משנה )ב(  (2)  

 ברישה יבוא "מנהל עבודה יפקח כי בתהליך הפירוק"; (1)   

 במקום המילים "יינקטו" יבוא "ננקטים".  (2)   

)ג(תקנת  בב (3)   "  ברישה  משנה  יבוא  תושאר"  "לא  המילים  מנהל    לפני 

 ". העבודה יפקח כי

 יבוא:  לתקנות העיקריות  95תקנה מקום ב .52 95תקנה החלפת 

"חוזק טפסה   

 מתועשת"

טפסה  .95 בשלמותה  תובטח  כי  ייפקח  עבודה  מנהל 

מתועשת בעת הרמתה, טלטולה, הרכבתה באתר או 

 ."פירוקה

, במקום המילים "מבצע בניה" יבוא לתקנות העיקריות  )א(96  תקנה  ה  בתקנ .53 96 תקנה תיקון

   אחראי לביצוע שלד"."



 יבוא: אחרי תקנת משנה )ב( ,לתקנות העיקריות 106בתקנה  .54 106תיקון תקנה 

כאמור  ")ג(     הרכבה  תכנית  לפי  יוקם  המבנה  כי  לפקח  אחראי  אתר  מנהל 

 " ב.-בתקנות א ו

, במקום המילים "מבצע בניה" יבוא "מנהל  לתקנות העיקריות  )ב(111בתקנה   .55 111תיקון תקנה 

  אתר".

 -לתקנות העיקריות  112בתקנה  .56 112תיקון תקנה 

בטון" (2)   משאבות   " יבוא  "טרקטור"  המילה  אחרי  )ב(  משנה  ,  בתקנת 

 ; בטון ,מכונת גריסה ו/או מנפה מערבל

חפירה" יבוא "מבצע בניה לפני המילים "דיפון  ברישה  בתקנת משנה )ד(   (3)  

 אחראי לקיומה של תכנית";

מנהל אתר אחראי כי במקום המילה "ייעשה" יבוא ""בתקנה משנה )ד(   (4)  

התכנית    שאושרה על ידי מהנדס בנין אזרחי. לפי תכנית    תיעשה   עבודת הדיפון

 "; לפי העניין באתרלתכנית ניהול בטיחות תצורף לפנקס הכללי ו/או  

 יבוא: אחרי תקנת משנה )ב(  לתקנות העיקריות , 122בתקנה  .57 122תיקון תקנה 

 ." מנהל אתר יפקח על ביצוע הוראות סעיף זה")ג(   

 -לתקנות העיקריות  124בתקנה  .58 124תיקון תקנה 

 יסומן ")א("; 124( האמור בתקנה 1)  

 ( ברישה במקום המילים "מבצע בניה" יבוא "מנהל אתר" ;2)  

 ;( המילה "ויבוצע" תימחק3)  

  - ( אחרי תקנת משנה )א( יבוא4)  

כי עבודת חיצוב קיר תבוצע בהתאם לאמור    ")ב(   מנהל עבודה אחראי לפקח 

 (." א) תקנת משנהב

ו/או סיכון להתנתקות    סימנים לשינוי בקיר חיצוב  המילה "בטוחה". יבוא: התגלו    אחרי  125תיקון תקנה 

סלע,אבן  ו/או שינוי בחיצוב,עקב הלמים ורעידות של כלים הנדסיים סמוכים ו/או עקב  

את תקינות הקיר בין    מנהל האתרוודא  י,  רעידת אדמה ו/או עקב גשם ו/או חלחול מים

 .וכל מומחה אחר  , האחראי לביקורתיועץ קרקעהיתר באמצעות היוועצות עם  

 יבוא: , אחרי תקנת משנה )ג(לתקנות העיקריות 128בתקנה  .59 128תיקון תקנה 



ת לתכנית עבודה כמפורט בתקנ  מנהל אתר אחראי לביצוע העבודה בהתאם")ד(    

 .")א( משנה

 בטלה. –לתקנות העיקריות  129תקנה  .60 129ביטול תקנה 

העיקריות  131בתקנה   .61 131תיקון תקנה  אחרי  לתקנות  "או ,   יבוא  הריסה"  "פעולות  המילים 

 פעולות של הרכבה או פירוק פיגום".

 –לתקנות העיקריות  132בתקנה  .62 132תיקון תקנה 

)א(   (1)   משנה  יבוא  במקום  בתקנת  נאותים"   אמצעים  "יינקטו  המילים 

 ;  "מנהל עבודה ינקוט אמצעים"

"של  בסיפה   (2)   יבוא  "המבנה"  המילה  אחרי  )א(   משנה  ויציב   תקנת 

 " אמצעים למניעת גישה של כל אדם למבנה.

 בטלה. –תקנת משנה )ב(  (3)  

  –לתקנות העיקריות  139בתקנה  .63 139תיקון תקנה 

 במקום "לא יועסק עליו אדם" יבוא "לא יבצע אדם עבודה עליו".  

  -לתקנות העיקריות  141בתקנה  .64 141תיקון תקנה 

 ")א(";האמור בתקנה יסומן  (1)  

 במקום המילים "מבצע בניה" יבוא "מנהל עבודה";  (2)  

 -אחרי תקנת משנה )א( יבוא  (3)  

ככל שלא מתקיימים התנאים כאמור בתקנה )א(  מנהל העבודה  אחראי  ")ב(    

 "לאסור על המשך שימוש במכונה.

 -לתקנות העיקריות 143בתקנה  .65 143תיקון תקנה 

 גידור"  יבוא "העושה שימוש בגידור";המילים "כל במקום  (1)  

 אחראי לשמירה על "  המילים "יקוימו ויוחזקו במקומם" יבוא  במקום   (2)  

 תקינותו המלאה". 

יינקטו אמצעים נאותים"    , במקום המילים "לתקנות העיקריות  154בתקנה   .66 154תיקון תקנה 

 יבוא "מנהל עבודה יקבע את האמצעים הנדרשים". 



  163בתקנה   163תיקון תקנה 

המילה   (א) הנדסה  יבוא:,    1986לאחר  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק 

 , והתקנות שהוקנו לפיו 1969- בנאיות, תשכ"ט

 לתקנות העיקריות יבוא:  166תקנה במקום  .67 166תקנה החלפת 

ניהול  "הכנת תכנית   

 בטיחות לאתר 

תכנית   (א) .166 להכנת  אחראי  בניה  ניהול מבצע 

בטיחות לאתר בהתאם להוראות האמורות בתקנה  

תכנית    5 בו  בלניהול  בלתקנות  אתר  בכל  טיחות, 

ותקנות   בניה  עבודות  התחלת  על  הודעה  נדרשת 

עליו לניהול  תכנית   חלות  אינן  לפי    בטיחות  ו/או 

 ; דרישת מפקח עבודה אזורי

בתקנת   (ב)       כאמור  תימצא  תכנית  )א(  משנה 

 ." בצמוד לפנקס הכללי

 -לתקנות העיקריות  168בתקנה  .68 168תיקון תקנה 

  ;האמור בתקנה יסומן ")א(" (1)  

במקום המילים "יותקנו רשתות או יריעות" יבוא "מבצע הבניה יספק  (2)  

 או יספק רתמות בטיחות". 1263רשתות העומדות בתקן ישראלי 

 יבוא:אחרי תקנת משנה )א(  (3)  

כאמור    ")ב(   הבטיחות,  אמצעי  של  קיומם  אחר  לפקח  אחראי  עבודה  מנהל 

  .")א(, תקינותם, התקנתם לפי העניין ושימוש בהם ת משנהבתקנ

  א168הוספת תקנה 

 ב168-ו

 לתקנות העיקריות יבוא:  168אחרי סעיף  .69

"אישור הדרכה    

 בגובה באתרי בניה 

בידי   .א168 ייחתם  בניה,  באתר  בגובה,  הדרכה  אישור 

הבטיחות  כמשמעותם בתקנות  בגובה  מדריך עבודה  

 ובלבד שהינו אחד מאלה:  (עבודה בגובהבעבודה )

בתקנות   (1)       כהגדרתו  כשירות  אישור  בעל 

ממונים על הבטיחות, והועסק כממונה על בטיחות  

 לפחות; שנהשנתיים במשך 

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style:

י...א כ...יא ,  … + Start at: 1 + Alignment: Right +
Aligned at:  0.63 cm + Indent at:  1.27 cm



עבודה (2)       מנהלי  במרשם  שרשום  הוא .מי 

באמ להכשרה"צעות  מועסק  כהגדרתו    "מוסד 

ותעודת    בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(

העובד ידו   הכשרת  על  החתומה  כאמור    בגובה 

)עבודה  2)5בתקנה   בעבודה  הבטיחות  לתקנות   )

  ., ניתנה על ידי מוסד להכשרהבגובה(

עיגון  ב.168 התקנת נקודת עיגון    נקודת  להתקנת  אחראי  עבודה  מנהל 

כביסה   מעלית,  ב,במסתורי  גידור, בפירי  ללא  מרפסות 

ן נדבך עליונדבך ראש ו/או  , בעבודות  עבודות קצה קומהב

 בעת הקמת מבנה." 

 -לתקנות העיקריות  169בתקנה  .70 169תיקון תקנה 

 ברישה יבוא "מנהל עבודה ינקוט אמצעים המבטיחים כי"; (1)  

 אחרי המילים " אלא אם כן" יבוא " סבר כי ";  (2)  

  פקח על ובלבד שיבסיפה במקום המילים "תוך נקיטת אמצעי" יבוא " (3)  

 ". ביצוע העבודה תוך נקיטת אמצעי בטיחות.

 -לתקנות העיקריות  172בתקנה  .71 172תיקון תקנה 

ללא פגם גלוי כאמור בסעיף בתקנת משנה )א( במקום המילים "ובמצב טוב" "ו  

 לפקודה;". 80

יבוא  ."עובדים  במקום    , בסיפהלתקנות העיקריות  176בתקנה   .72 176תיקון תקנה  עובדים "  –" 

ישראלי   תקן  בהוראות  עומדת  שירות   12159,אשר  חברת  ידי  על  ותותקן 

למעליות, בהתאם לצו פיקוח מצרכים ושירותים )התקנת מעליות ומתן שירות  

מבצע הבניה יקבע זהותם של גורמים מורשים   ;198419  –למעליות(, התשמ"ד  

 כך. " מטעמו לצורך הפעלת המעלית וידריכם ביחס לסיכונים הקשורים ל

  -לתקנות העיקריות  )א(177נה תקב .73 177תיקון תקנה 

מנהל עבודה יקבע  שיטת    המילים "לא יושלכו חומרים" יבוא "  במקום (1)  

 .";עבודה  לצורך הורדה חומרים

 המילים" אלא יורדו בזהירות" יימחקו.  (2)  

 לתקנות העיקריות  יבוא:  180תקנה במקום  .74   180תקנה החלפתן 

 
 ; 862ק"ת התשמ"ד, עמ'  19



"אספקה ותחזוקת    

 ציוד וכלי עבודה 

ו (א) .180 ציוד  יספק  בניה  העבודהמבצע   כלי 

באתר,    המשמשים הנמצאים  או  העבודה  לביצוע 

העלולים  ו  תקיןבמצב   ליקויים  או  פגמים  ללא 

בסביבה למצוי  או  בהם  המשתמש  לסיכון  ,  לגרום 

בתקנה   כמשמעותן  הוראות  לתקנות   3ובצירוף 

   מכירה והשכרה;

עבודה   (ב)       ישתמשו  מנהל  לא  כי  בכלי  אחראי 

 ; ציוד אלא למטרה שלה הם מיועדיםעבודה ו

של  (ג)       העתקים  לשמירת  אחראי  עבודה  מנהל 

  , כאמור בתקנה משנה )א(,הוראות הפעלה ואחזקה

 ;בפנקס הכללי

ר (ד)       ראשי  עבודה  לקבוע  שאמפקח   הוראותי 

, אשר  וכלי עבודה   ותחזוקת הציוד  ושלשימ  תנאיםו

 יפורסמו באתר האינטרנט."

 

 

 ( 20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 ]תאריך עברי[ )]תאריך לועזי[(

 ( 3-)חמ _____ 

 

 __________________ 

 איציק שמולי 

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

בעבודה פקודת    כללי התש"ל    הבטיחות  חדש[,  הרווחה כה  מסמי  1970]נוסח  העבודה,  שר  את 

והשירותים החברתיים לקבוע דרישות, הגבלות ותנאים הנדרשים לצורך ביצוע עבודה הכרוכה בסיכוני 

לעובדים. היבטי   בטיחות  להסדרת  רלוונטיות  בעלות  שונות,  תקנות  הותקנו  השר  של  סמכותו  מתוקף 

ובכל בנייה,  זה  בטיחות הקשורים לאתרי  )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ל  תקנות הבטיחות בעבודה 

תקנות הבטיחות ,  2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז,  1992-אחרות ואתתים(, תשנ"ג

תשנ"ז אישי(,  מגן  )ציוד  על 1997-בעבודה  הפיקוח  ארגון  חוק  מכוח  חובות  גם  קיימות  לאלו,  בנוסף   .

א לחוק ארגון 25והתקנות שנקבעו לפיו, כדוגמת חובת העסקת עוזר בטיחות )ס'    1954  –העבודה, התשי"ד  

  ועוד.  1996 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"והפיקוח(, 



 

הקיימת,  במסגרת   הבטיחות  הבנייה,  חקיקת  עבודות  מזמין  של  לאחריותו  מספיק  משקל  ניתן  לא 

אין תמ בו  מצב  נוצר  עבודות  ומשכך,  עבורו  מבוצעות  בו  באתר  הבטיחות  לקידום  לפעול  למזמין  ריצים 

בנייה, ולהיות מעורב יותר במניעתן של תאונות עבודה.  במצב החוקי הקיים, מי שנושא בעיקר האחריות 

הוא מנהל העבודה, שהינו לרוב עובד שכיר מטעמו של מבצע הבנייה ואיננו בעל יכולת שליטה במשאבים  

רשים לצורך השקעה בבטיחות ובנקיטת פעולות למניעת היפגעות באופן יזום, ובמיעוט יחסי הכספיים הנד

 גם מבצע הבנייה.  –של  המקרים 

 

של   שיעור  סביב  נע  ישראל,  במדינת  הבינוי  בענף  העבודה  תאונות  לכל    12.1היקף  אלף   100הרוגים 

 בישראל והן בהשוואה בינלאומית.  מועסקים בענף. שיעור זה הינו חריג הן בהשוואה לענפי משק אחרים

על רקע זה, וכחלק מנקיטת שורה של צעדים לצורך הגברת הבטיחות בעבודה בענף הבניה, מוצע לתקן את 

התשמ"ח   בנייה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  חלוקת   1988  –תקנות  את  ולהסדיר  "התקנות"(  )להלן 

ל על שורה של גורמים המעורבים בפעולת האחריות הנוהגת כיום, תוך קביעת  מדרג אחריות אשר יחו

כי המזמין ומבצע הבנייה.  במסגרת זו, תיקבע "אחריות על" של המזמין ומבצע הבנייה, אשר משמעותה, 

הבניה יפקחו אחר קיומן של הוראות חקיקת הבטיחות וככל שנקבעה הוראה באופן מפורש על גורם אחר 

. כמו מנת להבטיח כי הוראת הבטיחות מתבצעת כלשונהבאתר, עליהם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על  

כן, מוצע לעגן אחריות על בעלי תפקיד נוספים, הקיימים ממילא באתרי הבנייה כמו למשל מנהל פרוייקט 

יה י תקנות התכנון והבנב)אשר נקרא בתקנות המוצעות "מנהל אתר"(, אחראי לביקורת על הביצוע לפי  

. וזאת ועוד, במסגרת תיקון זה מוצע לטייב תהליכי עבודה שונים לרבות הכנת 2016-תשע"ורישוי בנייה(,  )

תכניות בטיחות ובקרה, דרישה לקיומה של תכנית התקנה המאושרת על ידי מהנדס רשום לשם ביצוע  

 עבודות מסוימות כמו התקנת גידורים והתקנת פיגומים מסוגים שונים, נקבעה חובת התקנת נקודות עיגון 

במסתורי כביסה אשר ישמשו ככלי בטיחותי נוסף ונגיש לעובדים בגובה, חובת התקנת מעלית בניה באתר 

של  שורה  ועוד  תקינותה  את  ותבטיח  למעלית  ותחזוקה  שירות  תספק  אשר  מעליות  חברת  באמצעות 

 התאמות ושיפורים בתחומי הבטיחות ותהליכי העבודה השונים.

 

לקידומן   במקביל  כי  לציין  במסגרת חשוב  שינויים  ביצוע  לבחון  מתעתד  המשרד  אלו,  תקנות  של 

, לפיה מוטלים עיצומים כספיים 2011  –התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  

והתראות מינהליות, וזאת כפועל יוצא של השינויים המוצעים מבחינת מדרג האחריות ובעלי התפקידים 

 יחסות במסגרת התיקון המוצע.  השונים לגביהם נכללת התי

 

 לתקנות העיקריות ולהוסיף או לתקן את ההגדרות, שלהלן:  1מוצע לתקן את תקנה  – 2תקנה 

על מנת להעמיק את האחריות של בעלי     -ו"אחראי לביקורת על הביצוע"  לביצוע שלד הבניין"  אחראי" 

 ו ממילא באתר יישאקיימים  ה לי תפקיד  בעבתקנות לקבוע כי  תפקיד מרכזיים הפועלים באתר בנייה, מוצע  

העובדים. מדובר בבעלי תפקידים שקיימת חובה רגולטורית  למנותם לפי   בטיחותבאחריות נוספת ביחס ל

והבנייה התכנון  היבטים    ,תקנות  על  בעיקר  תהיה  הבטיחות  בתחום  אחריותם  לניהול   יםהנוגעכאשר 

הקמת המבנה , והוא יתמנה  ע"י   פיקוח על הביצועחלק מה  מהווה'אחראי לביצוע שלד הבניין'    .  בטיחות



- ו  2016  -הקבלן המבצע  ויעמוד בתנאי הכשירות כמפורט בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו  

על מנת לבקר ,  היזםבעל ההיתר, שברוב המקרים הינו    אחראי לביקורת על הביצוע' הוא מי שפועל מטעם  '

 ראותיו כבעל היתר הבנייה.את אופן הביצוע בפועל של הו

 

ולהבהיר כי   נייה" אליו קיימת התייחסות בתקנות,את המושג 'אתר בלהגדיר    מוצע    -"אתר בניה או אתר"

. המונחים   "בנייה"  ו"בנייה הנדסית" ת בניה או בניה הנדסיתומקום שבו מבוצעת עבודהוא מתייחס לכל  

 מוגדרים בפקודת הבטיחות בעבודה. 

 

ההגדרה הקיימת שימשה לצורך קביעת כשירותו של מי שיוכל לבצע     –  מחיקת הגדרה "בונה מקצועי"

רק מי  –, אשר קבעה ייחוד עבודות לבונה מקצועי. בהתאם להגדרה הקיימת 129עבודות כמפורט בתקנה 

שנים לפחות באותו מקצוע בניין שבו הוא משמש בונה מקצועי, היה   3, עבד במשך  18לגיל    שלאחר הגיעו

רשאי לבצע עבודות הריסה שונות.  בפועל, בשטח, לא הקפידו על יישומה של דרישה זו וקיימת בעייתיות 

 .באכיפתה

האתר החובה להטיל על מנהל    128חלף הטלת האחריות על בונה מקצועי, מוצע במסגרת תיקון תקנה   

תוכנית לניהול   במסגרת,  כך  על  בנוסףלפקח כי עבודות ההריסה יהיה בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת.  

שיש לנהלם לרבות  הסיכונים הנשקפים נכללת התייסות למרכיבי הסיכון    -אתר ותוכנית לניהול הבטיחות   

 מצד הגורם האנושי ובכלל זה כשירות העובדים.  

 

 

זקפים" לפיגומי  מקצועי  "בונה  הגדרת  בשנת    -תיקון  שבוצע  התקנות  תיקון  נמחקה 2019במסגרת    ,

חלה חובה להסתייע בבונה מקצועי לפיגומים   –המילה "זקפים" מתוך ההגדרה, ולמעשה בעקבות התיקון  

 התקנה,  פירוק ושינוי של פיגומים, לסוגיהם השונים. –ס לשורה של עניינים ובהם ביח

הוחלט על תיקון של ההגדרה,   –לאור בעיות שונות שהוצפו בשטח, ולאחר חשיבה מחודשת שנערכה בעניין  

והשבת המצב לקדמותו, כך שהמילה "זקפים" תתווסף.  כפועל יוצא בונה מקצועי לפיגומים יעסוק רק 

נקבעו דרישות אחרות, שנועדו להבטיח את הבטיחות    -יגומי זקפים, כאשר לגבי פיגומים מסוגים אחריםבפ

 בתהליך ההקמה, הפירוק והשינוי. 

לשם   שנדרשת  מזו  יותר  גבוהה  הנדסית  השכלה  מצריכים  המוקמים,  הפיגומים  סוגי  שאר  רוב,  פי  על 

נקבע כבעל    –ש לאשרם או לפקח על הקמתם  הסמכה כ'בונה מקצועי לפיגומים' ולכן בעל המקצוע שנדר

 כשירות מתאימה יותר. 

בנוסף, מוצע לשנות את תנאי הכשירות הקבועים בהגדרה, לפיהם על פי המצב החוקי הקיים נדרש כי בונה  

מקצועי לפיגומים כאמור יהיה מי ש"עבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של 

ם שפרטיו פורסמו באתר האינטרנט" ובמקום זאת לקבוע כי יידרש ניסיון של שלוש בונה מקצועי לפיגומי

שנים בעבודות בנייה, ללא קשר לטיב העבודות שבוצעו וללא צורך בפיקוח או השגחה של בונה מקצועי  

לפיגומים.  הסיבה לשינוי קשורה לכך כי התברר כי קיים כשל שוק ואין די בונים מקצועיים אשר ניתן 

 ר תחת פיקוחם והשגחתם ניסיון זה.  לצבו

 



 

הגדרה זו מתווספת על מנת שניתן יהיה במסגרת התקנות המוצעות לקבוע    -"בניה עצמית"  הוספת הגדרה

מי   , על ידי אדם פרטי, לעומת בנייה הנעשית על ידי מבנים שנעשים בשיטת 'בנה ביתך'לגבי  יהסדר ייחוד

 אופן מסחרי או בהיקף משמעותי יותר כמו קבוצות רכישה. , בייזום בנייה או הקמת מבניםבשעיסוקו  

.  כך למשל, במסגרת "בניה עצמית" לנהוג במדינות מערב אירופההתאמה  התייחסות יחודית זו נעשית ב

לא יידרש מינוי מנהל עבודה, והאחריות על הבטיחות לא תחול על המזמין הפרטי אלא על הקבלן עימו 

 הוא יתקשר כמבצע בנייה. 

רה זו לא תחול לגבי כל בנייה הנעשית על ידי אדם פרטי, אלא רק על בנייה שמתאפיינת בבניה לגובה  הגד

נמוך, כגון וילות מסוג 'בנה ביתך' וזאת מתוך תפיסה כי במסגרת עבודות המאפיינות בניה נמוכה, קיימים 

 סיכוני בטיחות נמוכים יותר. 

 

ביחס   מונח זה התווסף כחלק מקביעת מדרג האחריות והוא מוזכר    –"  חקיקת הבטיחות"  –הוספת הגדרה  

לחובתם של מבצע הבניה והמזמין )יזם( להבטיח כי כל העובדים באתר הבניה יקיימו את כלל הוראות 

בעבודה   פקודת הבטיחות  הבטיחות, לפי העניין, המנויות בתקנות ובחוקי הבטיחות המפורטים בהגדרה:

ומחלות ,  1954  –, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  1970–]נוסח חדש[, התש"ל   פקודת תאונות 

חוק עבודת  ;,  1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג,    1954  - , חוק חומרי נפץ, התשי"ד  1945יד )הודעה(,  -משלח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )התקנת מעליות ומתן והתקנות שהותקנו מכוחם,      1954-נשים, תשי"ד

 . 1984- מעליות(, תשמ"דשירות ל

 

במסגרת התקנות הקיימות נכללת הגדרה לפיה מוסד ביקורת   -"מוסד בקורת מוסמך"הגדרה "המחיקת  

כאמור יהיה אחד מאלה: "מכון התקנים הישראלי, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל או כל מוסד אחר 

, לפיה לצורך רישום דגם 46תקנה   הגדרה זו היתה בעלת משמעות לעניין  שיקבע מפקח העבודה הראשי".   

של פיגום ממוכן, נדרש אישורו של מוסד ביקורת מוסמך.  בשים לב לעובדה כי במסגרת התיקון המוצע  

הדגמים    46-48בתקנות   בפנקס  ברישום  הצורך  את  לבטל  מוצע  העיקריות,  הצורך   –לתקנות  מתייתר 

 באישורו של מוסד ביקורת מוסמך. 

 

מנפילה    לאור ריבוי המקרים בהם תאונות עבודה קטלניות נגרמות תוצאה    -"יגוןנקודת עהוספת הגדרה "

לעבודות  ביחס  ובפרט  שונים  עבודה  בתהליכי  ושיפורים  התאמות  זה,  תיקון  במסגרת  נערכו  מגובה, 

לתקנות המוצעות    68המתבצעות בגובה. הגדרה של נקודת עיגון מתווספת לאור החובה הנקבעת בתקנה  

גון אליה ניתן  ב  לפיה בכל הקמת מבנה עם מסתורי כביסה תותקן נקודת עי168לפיה, תיתתווסף  תקנה  

בטיחות  על  שמירה  לשם  ביטחון  לרשת  חיבור  אמצעי  או  העובד  של  הקשירה  אמצעי  את  לחבר  יהיה 

 העובדים בעבודות המתבצעות בגובה, כגון: מתקיני מזגנים, עבודה על קיר חיצוני, ניקוי חלונות וכד'.  

 

 ג)ג( . 1תקנה נדרשת לצורך הגדרה זו  -הוספת הגדרה "סיכון קביל"

בהיבטי תפקידיו של "האחראי לביקורת על הביצוע"    מהם , קובע  המוצעתיקון  לג  1תקנה  המוצע במסגרת  

יידרש  וובין היתר מוצע כי בעל תפקיד זה יהיה אחראי על הכנת תכנית בקרה לתכנית הבטיחות  הבטיחות  



הבטיחות כעבודות עבודות "רגישות" )עבודות שהוגדרו על ידו ובמסגרת תכנית    ביצוע  עת  , בלהגיע לאתר

חפירות, ביסוס, הקמת שלד ועבודות לכל הפחות בשלב  ומורכבות בהם קיימים סיכוני בטיחות גבוהים,  

לדווח לבעלי תפקיד באתר על כל סיכון    ו, יהיה על האחראי לביצוע על הביצוע  (. במסגרת ביצוע תפקידגמר

   ן לו מענה.שאינו קביל )סיכון שלא הוקטן לרמה שהוגדרה כקבילה( ולא נית

 

מוצע להגדיר סוגי עבודות בנייה, בהן מבוצע שיפוץ של  מבנה  בנוי וקיים   -הוספת הגדרה "עבודות שיפוץ"

)מבנה אשר קיבל תעודת גמר( ולאבחן בינן ובין עבודות הנעשות אגב הקמת מבנה מראשיתו. אבחנה זו 

ת בהגדרה, הם נמוכים יחסית, אף אם נדרשת בשים לב לכך כי סיכוני הבטיחות בעבודות שיפוץ, המפורטו

נכללות מס' הקלות בדרישות החלות ביחס לעבודות   –הן מבוצעות בגובה, ולכן במסגרת התקנות המוצעות  

, וכעת מוצע לעגנו  2016אלה.  עד לתיקון התקנות, הוסדר  נושא זה במסגרת נוהל זמני שפורסם בשנת  

המתחייבות לאור בחינת גורמי המקצוע מאז נכנס הנוהל במסגרת התקנות, תוך ביצוע שינויים וההתאמות  

 האמור לתוקפו. 

 

הגדרה   עבודההוספת  וכלי  בתקנה    -""ציוד  נכללה  הקיים,  התקנות  העיקריות   180בנוסח  לתקנות 

התייחסות לחובות מבצע הבנייה ביחס ל"ציוד וכלי עבודה" ומבלי שמינוח זה הוגדר.  בשים לב להתפתחות 

הטכנולוגית, קיימים כלי עבודה רבים כדוגמת משאבות בטון סטטיות וניידות, עגורנים ניידים מסוגים 

שים לצרכי עבודה באתר ויש צורך לחדד כי החובות החלות על מבצע הבנייה ומנהל  שונים וכו', אשר משמ

 העבודה רלוונטיות גם לגביהם. 

לקבוע סמכותו של מפקח עבודה ראשי לקבוע הוראות קון המוצע,  ילת  74בנוסף, מוצע במסגרת תקנה  

בע הוראות  וכן  בהגדרה  הנכללים  וציוד  עבודה  כלי  של  תחזוקתם  לגבי  בדיקות מקצועיות  ביצוע  ניין 

החשופים לתנאי עבודה קשים באתרי הנדרשות ביחס אליהם כדוגמת בדיקת אל הרס לעגורנים ניידים  

    ., כתנאי למתן אישורו של בודק מוסמךהבנייה

 

הגדרה זו התווספה מאחר וכיום אינה מוגדרת בתקנות על אף שקיים   -הוספת הגדרה "רתמת בטיחות"

 (. 168ותקנה  109שימוש במונח זה )תקנה 

 

 א' ובו:1מוצע להוסיף לתקנות העיקריות את פרק  —3תקנה 

 

הפעילה   ומעורבותאת    , על מנת לוודא  )יזם(חובות על מזמין    תמוצע לעגן שור  -"מזמין"    -א1הוספת תקנה  

בין החובות המוטלות על המזמין ומבצע הבניה, נקבעה "חובת אחריות על" אשר   .בסוגיות הבטיחות באתר

משמעותה כי המזמין ומבצע הבניה יפקחו אחר קיומן של הוראות הבטיחות וככל שהוטלה הוראה באופן 

מפורש על גורם אחר באתר, עליהם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את ביצוע הוראה זו 

ועיגונם   ועוד (   תקציבכוח אדם,    הקצאת)  הבטיחות  בתחומית משאבים  והקצ, על המזמין לזה  בכללכנדרש.  

להטיל על המזמין חובת מינוי בעל תפקיד מטעמו    כמו כן, מוצעבהסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע.  

)אחראי לביקורת על הביצוע( אשר ישמש כזרועו הארוכה באתר הבניה, באמצעות העברת דו"ח רבעוני 

. המזמין יפעל  ומעורבותפערי בטיחות שבהם נדרשת  ואת  הבטיחות באתר הבנייה    מצבאת    מזמין המפרטל



 . בהתאם לממצאי הדו"ח 

  

נהיר, כך שבראש ובראשונה  מוצע לעגן את חובות מבצע הבנייה באופן    -"מבצע בניה"  - ב'1הוספת תקנה  

ל, בדרך של ביצוע בקרות ופיקוח על ישמש "אחראי על" לקיומן של תקנות הבטיחות, כפי שהוסבר לעי

והכל לשם  פועלים באמצעות קבלני משנה(  ובין אם הם  )בין אם הם מועסקים מטעמו  העובדים באתר 

 הבטחת ביצוע הוראות הבטיחות כלשונן ושמירה על בטיחות העובדים באתר.  

 הלכה למעשה, ביחס לאחריות מבצע הבניה, מוצע לבצע חידוד בשני אדנים עיקריים:

)כגון  ,הראשון לאתר  אמצעים  אספקת  ביצוע   :חובת  על  ואחריותו  עבודה(  וכלי  ציוד  חומרים,  אספקת 

 תהליכי עבודה )כגון: אחראי לקיומה של תכנית בטיחות, תכנית התקנה וכו'(.  

פיקוח כי מנהל העבודה השני, חידוד אחריותו וחובתו לפקח על העובדים לרבות עובדי קבלני משנה, וכן,  

 .חקיקת הבטיחותלא יבצע עבודות שאינן במסגרת התפקידים המוטלים עליו לפי 

מוצע    כן,  הבניה  מלפטור  כמו  עבודות   עבודהמינוי מנהל  חובת  מבצע  מוך נהסיכון    שבהן  שונות,  בסוגי 

 משמעותית, ולנהלו הינה    באתראו לחילופין יכולתו של הקבלן המבצע לשלוט  , בשל אופי הבניה,  יתיחס

 . קרקע לעומת הקמת מגדל משרדים עם חניון תת קרקעי וכדומה מבנה מגורים צמודהקמת לדוגמה ב

 

בהן עם האחראי לביקורת הביצוע את תחילת עבודות הבניה    מבצע בניה יתאם  -(11ב)א()1הוספת תקנה  

תכנית הבטיחות כוללת התייחסות לסיכונים ברמות שונות ובהתאם לשלבי הבניה, ולכן   -נוכחותונדרשת  

מוצע לעגן את חובת המבצע לתאם אל מול האחראי לביקורת על הביצוע את הגעתו טרם ביצוע עבודות 

הבנייה   חובתו של מבצע  לעגן את  מוצע  בנוסף,  במיוחד.  גבוה  כבעלות סיכון  פעולה עם שהוגדרו  לשתף 

האחראי לביקורת על הביצוע ולסייע לו לבצע את עבודתו במידה ונדרשת מעורבותו. חובה זו המוטלת על 

 הקבלן המבצע תוחל גם על בעלי תפקיד אחרים אותם ממנה הקבלן המבצע.  

 

תקנה   הביצוע"   -ג'1הוספת  על  לביקורת  מינוי    -"אחראי  חובת  לעגן  זהמוצע  תפקיד  היזם  בעל  . מטעם 

כיום בתקנות התכנון  תפקידו וממילא גם היום קיימת חובה על בעל ההיתר למנות בעל   מעוגן  והבניה, 

היתר. הטעון  בניה  אתר  בכל  זה  זה    תפקיד  תיקון  במסגרת  המוצע  של   -תפקידו  הארוכה  זרועו  לשמש 

עליון" באמצעות הכנת תכנית "פיקוח  כמעין  על תאשר    ,בקרה  המזמין  שהקבלן בטיחות  כנית  תתבסס 

, וכן, נדרשת נוכחותו באתר בניה ב"צמתים מרכזיים" כפי שהוגדרו בתקנה )ביסוס, המבצע מחויב להכין

הפחות   לכל  למזמין,  דיווחים  העברת  חובת  ובנוסף  ועוד(  שלד  להקמת  המצב   ,יום  90-אחת  אודות 

 הבטיחותי באתר. 

 

גדולים, אשר  חובת מינוי  מוצע לחייב    -"מנהל אתר"  -ד'1הוספת תקנה    ישמש של מנהל אתר באתרים 

הניהולית הבכירה באתר מטעמו של הקבלן המבצע.  כ הגדוליםסמכות  הקבלן   ,כיום במרבית האתרים 

הוא   ,הלכה למעשה  ,ברגולציה אך  מעוגןאינו    . תפקיד זהתפקיד זהשאמון על  פרוייקט"  ה"מנהל  ממנה  

קיים באופן וולונטרי כמעט בכל אתרי הבניה והוא ממילא משמש כסמכות הבכירה באתר שאחראית על 

כי ניהול המשאבים וכן בידו סמכות לפטר מנהל עבודה. על פי המוצע בתיקון זה, נדרש ממנהל אתר לוודא  

, של תכנית בטיחותהכנתה    עליו לוודא  ,כך למשלכנדרש בחקיקת הבטיחות.    ותהבטיחות מתקיימ   דרישות



מוצע ,קיומן של הדרכות עיתיות לפועלים באתר. בכל מקום שלא נדרש על פי גודל האתר למנות מנהל אתרו

על הקבלן המבצע על מנת להבטיח מעורבותו   המפורטות ביחס למנהל האתר  החלות  להטיל את החובות

 אתר.הבטיחות שמירה על הב

 

  לתקנות העיקריות. נוסח התקנה שמוצע למחוק הוא: 2למחוק את תקנה  מוצע –4 תקנה

ל א() .2" אחראי  בניה  מנהל כמבצע  של  והמתמדת  הישירה  בהנהלתו  תתבצע  בניה  עבודת  כל  כי  ך 
 עבודה שהוא מינהו.  

מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו,  ב() 
מקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של השכלתו ה

 ודה.במנהל הע

העבודה  ג()  למפקח  מיד,  הבניה,  מבצע  כך  על  יודיע  בתפקידו,  לשמש  העבודה  מנהל  הפסיק 
מענו  האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ו

 של מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

שניתן להשיגו במשרדו של מפקח   סההודעה לפי תקנות משנה )ב( או )ג( תימסר על גבי טופ ד() 
העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו 

 של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה. 

נת ה()  לא  כי  האזורי  העבודה  למפקח  במתלנראה  או יקיימו  זו  תקנה  הוראות  עבודה  מנהל  נוי 
, או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון  3הוראות תקנה  

שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע  
נות מנהל עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת. למהבניה כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו  

 בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי.
 

הסיבה למחיקת התקנה, היא כי בתיקון מוצע להוסיף בעלי תפקידים נוספים ולחדד את תחומי האחריות 

קידים ולקבוע לגבי כל אחד מהם את החובות, ביחס לכל אחד מהם. על כן,  מוצע להפריד בין בעלי התפ

לתקנות העיקריות מסדיר את   5עד    2תחומי אחריותו, והתנאים לכשירותו, ככל שישנם. הנוסח של תקנות  

לבצע  ולכן מוצע  מינוי או הפסקה,  על  דיווח  חובת  מינוי,  חובת  כגון:  הבניה,  תחום אחריותו של מבצע 

ובות המבצע יוסדר בתקנה המתייחסת לחובות החלות על "מבצע תיקונים כך שכל האמור בתקנות לגבי ח

 הבניה".

 

 כתוב כל סעיף משנה במקום המתאים באופן הבא:למחוק את התקנה ול מוצע על כן 

מתקנה   תימחק  )א(  משנה  בתקנה    2תקנת  הבניה  מבצע  אחריות  תחת  ו1ב)א()1ותתווסף  בתיקון 2)-(   )

( בתיקון המוצע. ותקנת משנה  7ב)א()1)ד( יתווספו לאחריות מבצע הבניה בתקנה  -תקנות משנה )ב(    המוצע.

 )ב( "התנגדות למינוי" בתיקון המוצע.3)ה( תתווסף לתקנה 

 

יוטמעו ,   מחיקת התקנה, ובמקום  ביחס לתיקון זה  ין ובהמשך הליך החקיקה יבוצע שינו יודגש כי, ייתכ

חקיקה נגזרות מהתיקון להן השפעה עקיפה על   ת לאור השלכות משפטיות  בה שינויים הרלוונטים וזא

 המפנה להוראות תקנה זו. ,מקבילה

 

כי מפקח עבודה ראשי ינהל   קבוע  מוצע ל  , במסגרתה  לתקנות העיקריות א  2מוצע להוסיף תקנה    –  5תקנה  

כאמור  הנדרשים  ובכישורים  בתנאים  עמדו  אשר  העבודה  מנהלי  פרטי  יעודכנו  בו  עבודה  מנהלי  מרשם 

 



יובהר כי כבר כיום מתקיים מירשם   ציבור.עיון  יהיה פתוח לא, לתיקון המוצע, וכן, המרשם  3-ו  3בתקנה  

עיגו ינתן  המוצע  התיקון  ובמסגרת  הבטיחות,  מינהל  ידי  ההסדרים על  וייקבעו  הנוהגת,  לפרקטיקה  ן 

 הרלוונטיים לעניין רישום במרשם באופן ברור. 

 

ום הכישורים והדרישות לריש אתמגדירה זו תקנה לתקנות העיקריות.  3מוצע לתקן את תקנה  – 6תקנה 

לעמוד תמנות כמנהל עבודה צריך  קובעת כי מי שרשאי לה תקנה  המנהל עבודה במרשם מנהלי עבודה. כיום  

סיום קורסהתנאי הראשון:  .  תנאיםשני  ב על  זה  -דרישה להחזקת תעודה המעידה  תנאי  מוצע    את  לא 

 נקבע,  3אשר את הקורס. בתקנה  המ  המתייחסת לגורם   לשנות את סיפה הפסקה   מוצע  עם זאת,  לשנות.  

 הרווחה והשירותים החברתיים,  , העבודה  האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד  על ידי  הקורס יאושר כי  

אגף  ה  .יהיה מפקח עבודה ראשי  הקורסמשך  יקבע  ואילו בתיקון מוצע כי מי שיאשר את תכני הקורס ו 

כי   ,ראוי  אחראי על הביצוע והפיקוח של הקורס עצמו.להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם במשרד יהיה  

על תקנות העוסקות כולן בנושא בטיחות ומתבססות על בעלי תפקידים וד הנלמדים בהקשר לתכני הלימו

הסמכות הבכירה ביותר שאמונה על היבטי הבטיחות,  ויאושרו על ידי  יקבעו    ,כשירותם בתחום הבטיחות

ראשי עבודה  מפקח  בקרי,  למופיע  בדומה  הר,  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות  מה תקנות 

  .1992-אחרות ואתתים(, תשנ"ג

תקופת הניסיון שצריך לצבור מועמד בעל השכלה של מהנדס/הנדסאי או   מוצע, כי  -השנילתנאי  באשר  

לשנה אחת במקום שנתיים והסיבה היא הגדלת פוטנציאל הכניסה של בעלי השכלה תופחת טכנאי אזרחי 

והתמורות שחלות בענף זה יחות בבניה  לשמש כמנהלי עבודה מתוך הבנה שאתגרי ניהול הבט  תטכנולוגי

 . והן עם שיטות לתיעוש הבניה םטכנולוגיהתמודדות הן עם כלים  תמחייבים הבנה מעמיקה ויכול

 

  –)ג(  -מחיקת תקנות משנה )ב( ו 

אחרון התיקון  הוי מנהל עבודה כאשר  נ)ג( מאפשרות החרגת הקריטריונים הנדרשים למי-תקנת משנה )ב( ו

 כוללת שלושה סייגים לתנאי הכשירות. הראשון, מקנההתקנות כיום  .  1998בשנת  ביחס עליהן נערך  שבוצע  

  ניתן  (1))ג(  תקנת משנהב  השני,  .תנאי הכשירות הנדרשיםלפטור אדם ממילוי  סמכות  מפקח עבודה ראשי  ל

לא עסק בתחום ולא עבד משנה זו , גם אם 1977למנות אדם שהוכיח כי התמנה לשמש כמנהל עבודה לפני 

זה ושכנ כי 2)ג()   ת משנהוהחריג השלישי, תקנ  ,א משרה  נקבע,  לפני    ניתן למנות  (  כי    1989אדם שהוכיח 

 :. וזו לשון התקנהשנות ניסיון לעבודות בניה הנדסית 7שימש כמנהל עבודה והוא בעל 

בתקנת    ב()" שצוינו  התנאים  ממילוי  אדם  לפטור  הנסיבות,  לפי  רשאי,  הראשי  העבודה  מפקח 
 (.  2כאמור בתקנת משנה )א() )א( או לדחות את מועד הבחינה  משנה 

 – על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאי להתמנות ולשמש מנהל עבודה    ג() 

מי שהתמנה למנהל עבודה בעבודות בניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  ( 1)      
 (;  1977ביולי  1, לפני יום ט"ו בסיון תשל"ז )1955-תשט"ו

כ"ה (2) יום  שלפני  דעתו,  להנחת  אזורי  עבודה  למפקח  שהוכיח  )  מי  תשמ"ט  ב'    1באדר 
( שימש מנהל עבודה בעבודות בניה הנדסית והוא בעל שבע שנות נסיון בעבודות 1989באפריל  
 " ודות בניה הנדסית בלבד. בלע –כאמור 

 
שימש הוא  שנה    30-לפני למעלה מש  רק כי הוכיח חריגים אלו למעשה מכשירים אדם לשמש כמנהל עבודה  

 



 ביותר   שנים בעבודה הנדסית. מנהל עבודה משמש כבעל תפקיד מרכזי  7ניסיון של  הוא בעל  ועבודה   ל  כמנה

האדם המשמש בתפקיד זה הינו בעל ההכשרה המתאימה והניסיון כי לוודא  יש . משכך,בתחום הבטיחות

לפיה ניתנה אפשרות   ,, במסגרת התיקון האחרון אף נקבעה הוראת מעבר1998המקצועי הנדרש. בשנת  

לתקופה של שנה, תקופה   אפשרות להירשם כמנהלי עבודהבקריטריונים    שאינם עומדיםם  לאותם מועמדי

לשנת   עד  בתקשורת  בפרסומים  הוארכה  עבודה 2013זו  מנהלי  מאגר  רישום  מנהל  הבטיחות  מינהל   .

שנה קיים מאגר רישום סדור של מי שמונה לשמש   15-, קרי, למעלה מ2004ממוחשב, לכל הפחות משנת  

עבודה במרשם .  בפועל  כמנהל  מופיע  ואינו  בתקנות  הנדרשים  בקריטריונים  עומד  אינו  אדם  אם  כן,  על 

על למקצע בהשאיפה  ולאור  לפיכך  .  שנה  15  -חזקה כי אינו מועסק כמנהל עבודה למעלה מ  ,מנהלי עבודה

חובת ניהול מרשם מנהלי עבודה  ,  לעגן  מוצע במסגרת התיקוןעוד  .  תפקיד זה מוצע לבטל את החריגים

באמצעות תיקון . כפי שהוזכר לעיל, כיום מתנהל מאגר רישום של מנהלי עבודה דה פקטו.  לכן,  בתקנות

ירשם   "לא  יבוא  יתמנה"  "לא  המילים  במקום  לפיו  )א(  משנה  תקנת  עבודהרישה  מנהלי  ולא   במרשם 

  כי מילוודא  מבצע הבניה  יכול    באמצעותוופתוח לכלל הציבור  מנהלי עבודה יהיה  . ניהול מרשם  "יתמנה

   .במרשםכנדרש אכן מופיע  מנהל עבודה העסיק בתפקידשבחר ל

 

את    –  7תקנה   העיקריות  לתקנות  להוסיף  ל מתוך  :  א3תקנה  מוצע  הכשרות    את  שפרשאיפה  תהליך 

בהיבטי הבטיחות באתר,  משמעותי  בעל תפקיד  יום  כ   עבודה, אשר כאמור משמשההמקצועית של מנהל  

והצלחה בבחינה תהיה מיום הרישום במרשם מנהלי עבודה,    , שנים  5-אחת לבכתב,  מוצע, לבצע בחינה  

כשירותם   לשמירת  "ריענון"תנאי  קורס  לעבור  יחויב  במבחן  שנכשל  עבודה  מנהל  השתלמות   - בתוקף. 

להשתתף  לא  יבחר שוייכשל בבחינה  או  כלל    מנהל עבודה למבחן  ייגש  מקרים בהם לא  בבתחומי הבטיחות.   

, קורסבחן ו/או  התקנה מ  להשלמת מלוא דרישותיימחקו פרטיו ממרשם מנהלי עבודה עד    ,ריענוןהלקורס  

 לפי העניין.  הכל

 

בשינויים  )ה(  2תקנה זו מכילה את הוראות תקנה    -ב3תקנה  את    לתקנות העיקריות  מוצע להוסיף   –  8תקנה  

)ה( התווספו 2ועל כן הוראות תקנת    2כפי שיפורט להלן. ראשית לאור האמור לעיל, מוצע למחוק את תקנה  

לתקנה זו הדנה במקרים בהם רשאי מנהל עבודה אזורי להתנגד למינוי. הקריטריונים האמורים בתקנת 

ף לפיו רשאי מפקח עבודה משנה )ה( כפי שהיא מנוסחת כיום יותרו בעינם ולהם מתווסף קריטריון נוס

עבודה מנהל  למינוי  להתנגד  השעיה    אזורי  או  פסילה  של  הליך  ננקט  העבודה  מנהל  נגד  כי  נמצא  אם 

 ג לפקודה.173כמשמעותם בסעיף 

 

מנהל עבודה מלשמש   תקנה זו מתייחסת לפסילת  -לתקנות העיקריות  4תקנה  מוצע לתקן את    –  9תקנה  

 -מתייחס לדרך שליחת הודעה על פסילה  מוצע  התיקון ה  רות.י, גם אם הוא עומד בדרישות הכשבתפקידו

 .  באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתם של מבצע הבניה ומנהל העבודה

 

 הקובעת כדלקמן: לתקנות העיקריות  5מוצע למחוק את תקנה  – 10תקנה 



למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל מנהל העבודה חייב   א(" 
 ע הבניה. צעובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מב

לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על מנהל העבודה אם לא נקבע בתקנות   223לענין סעיף   ב()
 בניה או על כל אדם אחר.אלה שהיא מוטלת על מבצע ה

לא מינה מבצע הבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל  ג() 
, רואים את כל  4או נפסל מנהל העבודה ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה    2תקנה    עבודה אחר לפי

אין במילוי ה הבניה;  ידי  החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע  חובות כאמור על 
 . " 4-ו 2מבצע הבניה כדי לשחררו מאחריות על אי מילוי אחרי הוראות תקנות 

 

תקנה זו מסדירה את אחריות מנהל   כמפורט לעיל. כיום,  לתקנות העיקריות,  2בדומה למחיקת תקנה  זאת  

או הפסיק וכן מטילה על מבצע הבניה את החובות המוטלות על מנהל עבודה מקום בו לא מונה  העבודה  

בתפקידו.   ללשמש  ואשר  )א(  משנה  העיקריות  )ב(  -תקנות  מנהל את    היום  הקובעותלתקנות  אחריות 

אשר לתקנה   ב לתיקון המוצע.5לקבוע באופן שונה את תחומי אחריותו, כמפורט בתקנה  מוצע    -העבודה

, המסדירה ב  1זו הוסדרו במסגרת התיקון המוצע בתקנה  משנה  הוראות תקנה    -לתקנות העיקריות    )ג(

 .  את אחריות מבצע הבניה

 

מוצע להוסיף לתפקידו של ממונה בטיחות     .לתקנות העיקריות  א5תקנה  מוצע להוסיף את    -11תקנה  

חובות וסמכויות ,  1996-הבטיחות(, תשנ"וארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על  ממונה על פי תקנות  ש

לעגן את חובתו של ממונה הבטיחות להורות על הפסקת . מוצע  אותם יבצע ביחס לאתרי הבניה בהם מונה

עבודות בניה מתבצעות ללא השגחת מנהל כאשר  לתיקון,  א)ג(  5נוספים כפי שפורטו בתקנה  עבודה במקרים  

מדובר בשלושה  )א(.  164כאשר תסקיר עגורן אינו בתקוף וכאשר מתבצעות עבודות בניגוד לתקנה    ,עבודה

. אשר ניתן לזהותם בנקל ובהתקיימם ישנה סכנה כללית המשליכה על כלל העובדים באתר מקרים חמורים  

כן,   ומבצע הבניה אודות פעמוצע לקבוע לממונה בטיחות חובה  כמו  דיווח למנהל עבודה  ילותו להעביר 

את אופן הטיפול בממצאים שנמצאו בביקורת של מפקח    וממצאיו בסמוך לביקורו בשטח האתר וכן, לבחון

 .עבודה 

 

 במסגרת   הוראות בתחום אחריות בעלי תפקידיםלתקנות העיקריות.    ב5תקנה  ת  א מוצע להוסיף    -12תקנה  

, מפורטות חובות שונות, כאשר ברירת המחדל שנקבעה כי כל עניין שלגביו לא נקבע העיקריותהתקנות  

בעלי   תוטלגורם אחראי האחריות   והכללת  נוכח השינויים המוצעים עתה בתקנות,  מנהל העבודה.   על 

נוספים   ההוראות    בחינהנעשתה    – תפקיד  של  הוראה  ונקבע  מחודשת  לכל  ביחס  האחראי  הגורם  מיהו 

 אלה. ות תקנהנכללת ב

 

מוצע לעגן את   -הודעה על התחלת עבודות בניה    לתקנות העיקריות .  א6תקנה  מוצע להוסיף    –  14תקנה  

לשפר את   במטרהולא רק על התחלתה, זאת    בניההעל מועד סיום עבודת    להודיע  החובה של מבצע הבניה  

 פעיליםמצד הרגולטור לפיקוח על אתרים  הולמים  תמונת הבטיחות הלאומית ולאפשר הקצאת משאבים  

 ההודעה תשלח באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.  בלבד.

 



מוצע להרחיב את המידע הכלול בטופס הודעה על פעולת בניה על מנת לייצר תמונה שלמה אודות כמו כן  

   ד השונים הפועלים באתרי הבנייה.בעלי התפקי

מסירת מחובת  מוצע לפטור    להקטין נטל בירוקרטי, מקום שניתן לעשות כן,    זאת ועוד, כחלק מהשאיפה

וזאת ,  מהיתר בניה  עבודות הפטורותהודעה על פעולת בניה במקרים בהם מדובר על עבודות שיפוץ או   

סיכון פוטנציאל לקצר יחסית ובעלות    פרק זמן  מדובר בסוג עבודות המבוצעות ב  מרבית המקריםמאחר וב

   ., יחסיתבטיחותי נמוך

 

יבים להופיע על גבי  מוצע לעדכן את הפרטים המחולתקנות העיריות.    7מוצע לתקן את תקנה    -15תקנה  

הוספת פרטי בעל תפקיד שלט באתר בניה, על מנת לשקף את הדרישות המעודכנות בתקנות אלה, ובכלל זה  

 שהינו מנהל אתר, מספר היתר בניה וכדומה. 

 

מהווה הוראה כללית שמטרתה לחדד תקנה זו . לתקנות העיקריות א7מוצע להוסיף את תקנה  -16תקנה 

על" לקיום "אחריות  מזמין ומבצע הבניה,  כבעלי    -את האחריות החלה על בעלי התפקיד המרכזיים באתר

אחריות החלה על קבלן משנה להבטיח כי עובדיו ישתמשו בציוד  כן, מוצע לחדד את ההוראות הבטיחות . ו

 .בתחומי עבודתםמגן אישי ויעברו הדרכה לפי חקיקת הבטיחות 

 

תקן את התקנה על מנת לתת בהירות רבה מוצע ל  לתקנות העיקריות.  9מוצע לתקן את תקנה    -17תקנה  

הקיימות. לפי הנוסח הקיים נדרש  כי משטחי עבודה ומדרכות מעבר יהיו  יותר ביחס לעמידה בהוראותיה  

גדורים על ידי אזן יד ואזן תיכון "מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילת אדם". על מנת להבטיח שימוש 

באמצעי גידור מתאימים, מוצע לדרוש כי מהנדס רשום, ייקבע האמצעים בהם ייעשה שימוש באתר לצורך 

 ייקבע תוכנית לצורך חיבורם / התקנתם. הגידור וכן 

 

תקן  לחדד הדרישה הנכללת במסגרת ל  מוצע  )ד( לתקנות העיקריות.10מוצע לתקן את תקנה    -18תקנה  

בו   מקום  שבכל  כך  נוספים,  זהירות  נקיטת אמצעי  ולחייב  או   התקנה  כבל  חבל,  מסוג  גידור  מתקינים 

להבטיח כי בעל   ניתן  ובכך  שר זאת בתכנית התקנה.שמהנדס רשום אי  רלאחשרשת, התקנה זו תבוצע  רק  

 ויאשר בחתימתו את האופן בו יש להתקין גידור זה. בחן כשירות מקצועית מתאימה יי

 

מוצע להגדיל את גמישות בידי מבצע בניה אשר   א לתקנות העיקריות.11מוצע לתקן את תקנה    -19תקנה  

מג עובדים  נפילת  שימנעו  גידור  אמצעי  להתקין  הבסיסיות  וובה,  רוצה  בהגדרות  בהכרח  עומדים  אינם 

מנת   הנדרשות על  ראשי  עבודה  למפקח  לפנות  היא  הדרישה  כיום  אותן.  מרחיבות  אלא  בתקנות  כיום 

ל תכנון מאושר על וכלתשיאשר זאת, ובתיקון מוצע כי במקום זאת על הקבלן המבצע להכין תוכנית אשר 

   ר אשר תאושר גם בידי מנהל האתידי מהנדס רשוי 

 

תקנה    מוצע  -20תקנה   את  העיקריות.    16לתקן  להקמת לתקנות  ביחס  כיום  הנדרש  את  לתקן  מוצע 

יידרשו  רק לגבי  פיגומים, כך ש שאר סוגי . לגבי  בונה מקצועי לפיגומי זקפיםשירותיו של  פיגומי זקפים 

יעמדו בדרישות המחייבות תוכנית התקנה הכוללת תכנון מאושר על ידי מהנדס  מוצע כי אלו - הפיגומים 



המקצועית הנדרשת ממי שהוסמך לבונה   כשירותה.  רשוי והוראות התקנה מאושרות על ידי מנהל האתר 

בטיחותי  סיכון  קיים  ומשכך  אקדמית/טכנולוגית  השכלה  של  סף  תנאי  כוללת  אינה  לפיגומים  מקצועי 

בהתקנת פיגומים אשר דורשים השכלה שכזו על מנת שיותקנו בבטחה ובהתאם לתכנון בחיוב השימוש בו  

 מפורט.

 

 נדרש  זקפים  מוצע לחדד ולהבהיר כי החיוב בבונה מקצועי לפיגומי  -17תקנה  מוצע לתקן את    -21תקנה  

מטרים,    5לדוגמה, בניית מבנה פיגום שגובהו  .  מטרים  6עולה על    ,מבסיס הפיגום  ,במקרה ומבנה הפיגום

מטרים, לא יידרש בבונה מקצועי לפיגומים מאחר ומבנה הפיגום עצמו אינו   30על גג מבנה קיים שגובהו  

 מטרים.   6עולה על 

 

זו נמחקה וה  .א22מוצע לבטל את תקנה    -22תקנה   בהתאמות פרטניות שנעשו אמור בה הוטמע  תקנה 

 ביחס לכל סוג פיגום ובו התייחסות לאופן בו יש לבצע שינוי בו. 

 א בנוסחה כיום קובעת כי :22תקנה 

לא יבצע אדם שינוי בפיגום, לרבות הסרה של חלק ממנו, אלא אם כן הוא בונה מקצועי לפיגומים או    "
עי; בוצע שינוי כאמור, יודיע מי שביצע את  שהוא עושה כן על פי הנחייתו בכתב של בונה פיגומים מקצו

 השינוי למנהל העבודה מיד בסמוך לכך על ביצועו." 
 

בפיגום   .שינוי יאושר/יבוצע על ידי בונה מקצועי לפיגומי זקפיםכל  נקבע כי    –כך למשל בפיגומי זקפים  

 .לצורך ביצוע שינויים בפיגום יידרש מהנדס רשוי  -שלוח

 

 לתקנות העיקריות. מוצע להסדיר את אחריותם של בונה מקצועי לפיגומים 23מוצע לתקן את   -23תקנה 

 . מנהל העבודה לביצוע הוראות תקנה זו ו

 

תקנות אלו עוסקות בהוראות התקנה   .לתקנות העיקריות  36-44מוצע לתקן את תקנות    -31  -24תקנות  

ולכן מוצע לחדד כי הגורם האחראי לביצוע הוראות תקנות אלה יהיה בונה מקצועי לפיגומי    לפיגום זקפים

באשר לבדיקות   20זקפים. בשים לב, כי תיקון תקנות אלה אינן גורעות מאחריות מנהל העבודה לפי תקנה  

 הפיגום.

 

  .לתקנות העיקריות 45מוצע להחליף את תקנה  -32תקנה 

 כיום:  45להלן נוסח תקנה 

מבצע בניה אחראי לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש   א() 45."
 בידיו: 

היצרן (1) מאת  הממוכן    אישור  בפיגום  ואם  הממוכן,  הפיגום  בנוי  לפיו  הדגם  על  המעיד 
 סטיות מהדגם האמור, יהיה באישור היצרן פירוט של הסטיות האמורות;

מפקח העבודה הראשי המעידה שדגם הפיגום רשום בפנקס דגמי הפיגומים תעודה מאת   (2)
 פנקס הדגמים(.  –הממוכנים )להלן 

, יצורפו לפנקס הכללי 48עד    46נה )א( יתאימו לדרישות תקנות  שהתעודות האמורות בתקנת מ ב() 
 ויימצאו באתר בו מותקן או מופעל הפיגום."



 
דרישות בתו  הוכחת עמיד,  ומשכך על פי חוק התקנים  1139-2  תקן ישראלי רשמי  חל  ממוכן    פיגום  על  

כמו כן,  .  )ג( לחוק התקנים12, לפי סעיף  מעבדה מאושרת  תעודה שניתנה על ידי    על בסיס נעשית  תקן  ה

רגולטורי בכפל  מדובר  דגמים.  בפנקס  ורישום  בתקן  עמידה  דורשות  התקנות  הוראות  הראשון  כיום   ,

כתנאי   והכל  בפנקס המינהל  רישום הדגם  לעמוד בנטל של  והשני  להמציא תעודה של מעבדה מאושרת 

לשימוש בפיגום. לאחר חשיבה מחודשת בנושא נמצא מטעם מינהל הבטיחות כי אין צורך בניהול הפנקס 

 וחובת הרישום ודי בהמצאת אישור עמידה בתקן.  

התקנה החתומה על ידי מהנדס בטרם התקנת הפיגום, תהיה תכנית   כי בידי מבצע הבניה,  בנוסף, מוצע  

 רשום.

והדרישה  גם ההגדרה של 'מוסד ביקורת מוסמך'  המאחר והפיגום צריך לעמוד כאמור בתקן רשמי, נמחק

 היא המצאת תעודה של מעבדה מאושרת בלבד. 

 

מוצע לבטל את חובת  לעיל    כאמור בהסבר   .לתקנות העיקריות.46-48תקנות  מוצע לבטל את    -33-35תקנות  

לתקנות העיקריות מתייתר הצורך   45ולאור ההסדרה המוצעת בתיקון תקנה  רישום הדגם הנהוגה כיום, 

 בדרישות האמורות בסעיף .

 

הותאם נוסח התקנה   47-ו  46לתקנות העיקריות. לאור מחיקת תקנות    49מוצע לתקן את תקנה    -36תקנה  

 בהתאם.

 

מוצע לחדד את החובה לקיומו של תסקיר בדיקה      לתקנות העיקריות.  50לתקן את תקנה  מוצע    -37תקנה  

לפיגום ממוכן על מנהל האתר המנוי מטעמו של מבצע הבניה, ובכך לחדד את האחריות הניהולית המוטלת  

על כפתיו ומאידך להבטיח כי הסמכות הניהולית הבכירה בשטח תהא זו שתפקח על סעיף זה המהווה תנאי  

שירות הכרחי בטרם ייעשה שימוש בפיגום. בנוסף, מוצע לחדד בתקנה נושא המעוגן בנוהל כיום, ולהבהיר  כ

כי חובת בדיקה של בודק מוסמך תהא בכל מקרה בו הועתק הפיגום בתוך האתר ממבנה למבנה, ולא רק 

ך תקופת בעת התקנתו "באתר" ללא קשר למספר המבנים בתוכו שהוא יכול להיות מועתק בינהם לאור

 .הבניה 

 

, מוצע לעגן את חובת מסירת התסקיר באופן מקוון  לתקנות העיקריות.  51מוצע לתקן את תקנה    -38תקנה  

כך שתתאפשר קבלתו באופן מהיר על פני המוגדר כיום, ובנוסף יתאפשר קידודו לצורך הסקת משמעויות  

, כגון תדירות ומהות הליקויים וסוגי הדגמים שמאופיינים בהם, איתור מיקום   פיקוח ואכיפה עתידיים

כלים טעוני בדיקה המחוייבים בתסקיר מקוון במידה ומתקבלת הודעת שירות )"ריקול"( מהיבואן/יצרן,  

בקרה על אופן העבודה של הבודקים המוסמכים בזכות האפשרות לערוך ניתוחי מידע שקיים קושי לבצעם  

  חר והתסקירים אינם מקודדים אלא כתובים בכתב יד/סרוקים וכדומה.כיום מא

 

כיום תקנה זו קובעת כי מקום בו התגלה פגם .  לתקנות העיקריות  52מוצע לתקן את תקנה    -39תקנה  

בעקבות בדיקה, מבצע בניה ומנהל עבודה יאסרו את השימוש בפיגום עד לתיקונו. מוצע להשאיר את מנהל  



העבודה אחראי לקיום הוראה זו אך להוריד לרמת השטח את האחריות ממבצע הבניה למנהל אתר שנמצא 

 תוקך סמכותו יוכל להורות על איסור השימוש בפיגום. בפועל באתר וכן משמש כסמכות בכירה אשר מ

 

מוצע לחייב את מנהל האתר בתוכנית התקנה .  לתקנות העיקריות  53מוצע לתקן את תקנה    -40תקנה  

התקנת הפיגום תיעשה כל  והעתקת פיגום גם בין מבנים דומים בצורתם בתוך אתר הבניה על מנת לוודא כי  

 בהליך סדור.

 

ה  ממאי נייד ממוכן הוא למעשה במת הרצפיגום ע  לתקנות העיקריות.  57ן את תקנה  מוצע לתק  -41תקנה  

תקן זה קובע שורת דרישות הנוגעות גם למייצבים .    5567  אשר ממילא נדרשת עמידתה בתקן ישראלי רשמי

לפיגום עצמאי נייד   תהנוגע  תקנה . משכך מוצע לעדכן את ההפיגום  של    שמליתח והמערכת ה של הבימה  

והעתק תעודת הבדיקה שניתנה ע"י מעבדה   5567בת"י  של פיגום עצמאי ממוכן    ממוכן ולחייב בעמידתו  

 הוראות למחוק את ה.  לאור זאת, מוצע  פנקס הכללי באתרל  מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תצורף  

 :הקיימות היום בתקנה אשר קובעת את הדרישות הבאות

ת משטח העבודה במקרה רבמערכת מקבילה למערכת ההרמה אשר מבטיחה עצי  הוא מצויד (1)"
 של תקלה במערכת ההרמה; 

 איזונו של משטח העבודה מובטח בכל שלבי ההרמה והעבודה; (2)

 הוא מצויד במייצבים המבטיחים יציבותו בכל מצב;  (3)

 השליטה על ההרמה וההורדה היא בידי האדם הנמצא על משטח העבודה; (4)
 ה חשמלית מהמערכת המרימה אותו."נ משטח העבודה מבודד מבחי ( 5)            

 

על   כי הפעלת הכלי תיעשה  ולהותיר רק את ההוראה הקובעת  לעמוד בהוראות התקן  יידרש  ובמקומן 

 משטח מאוזן .

 

  .66לתקנות העיקריות  תקנה  מוצע להחליף את  -42תקנה 

 : כיום בתקנות העיקריות 66נוסח תקנה 

 לא יותקן פיגום שלוח ולא ישתמשו בפיגום שלוח אלא אם כן: "

 פיגום נסמך ומעוגן כראוי בקצהו המצוי בתוך המבנה; ה (1)

 האורך וחתך הרוחב של שלוחותיו מבטיחים חוזק ויציבות;  (2)

 הוא נסמך רק על חלקים יציבים של הבנין;   (3)

 הוא מחובר כראוי.   (4)

לא יותקן פיגום שלוח ולא ישמש אם הוא נסמך על קורות התקועות בקיר בקצה אחד שלהן  ב() 
 היה סמך אחר, זולת אם הקורות עוברות מעבר לקיר ומחוזקות היטב בקצה השני שלהן. "יבלא ש

 
  מסוג שלוח או התקנת פיגומים  חובה לפיה ולקבוע במקומן     66הקיימות בתקנה לשנות  הדרישות מוצע 

והוראות תכלול תכנון  ע"י מהנדס רשוי ואשר    כנית  ת תנתיעשה לאחר הכ  או פיגום זיזי מיוחד  זיזיפיגום  

 הרכבה של הפיגום. בכך תובטח עמידותו וחוזקו של הפיגום למטרה שלה תוכנן.ל

 

 



לעיל,   66לאור התיקון המוצע בתקנה     .לתקנות העיקריות  67-68מוצע לבטל את תקנות    -43-44תקנות  

 קובעות:  67-68ת  לפיו התקנת פיגום שלוח או זיזי תיעשה בהתאם לתכנית תכנון והתקנה. ההוראות בתקנו

 ק"ג למטר רבוע של רצפה.  100פיגום זיזי לא ישמש אלא לעומס שימושי שאינו עולה על  א() . 67"

 מבנה. ההזיזים יהיו בעלי חוזק נאות, עשויים מתכת ומעוגנים בצורה בטוחה בחלק יציב של  ב() 

 – בצע בניה אחראי לכך מ .68

 שפיגום זיזי מיוחד יותקן ויעוגן על פי תכנון;  (1)

 שמסמכי התכנון של פיגום כאמור יימצאו באתר בצמוד לפנקס הכללי. "  (2)

 
והן תכללנה    66מאחר והן קיבלו התייחסות במסגרת התיקון המוצע בתקנה  מתייתרות  הוראות האמורות  

 בתכנית התכנון וההרכבה. 

 

תקנה    -45תקנה   את  לתקן  העיקריות  69מוצע  מקצועי.  לתקנות  בונה  מחיקת  התקנות  לאור  כפי   ,מן 

 שהוסבר לעיל, נמחק אזכור גורם זה בתקנה.  

 

 המנוסחת כדלקמן:  לתקנות העיקריות 71 תקנה מוצע לבטל את   -46תקנה 

עשוי   א()"  שממנו  החומר  לדעתו,  אם,  זה  פרק  מהוראות  חריגה  לאשר  רשאי  הראשי  העבודה  מפקח 
 הפיגום, צורתו, מבנהו או חיזוקו מקנים למשתמש בו את מידת הבטיחות הנאותה.  

 "כאמור בתקנת משנה )ב( יינתן, בכתב, למבצע הבניה, ליצרן הפיגום או ליבואן, לפי הענין. אישור ב() 

 

 .ת למפקח עבודה ראשי לאשר חריגה מהוראות הנוגעות לפיגומים ומאפשר וראות התקנהוזאת מאחר שה

נמצא כי ראוי ,  עודתכנון על ידי מהנדס רשוי , עמידה בתקן ו  כגון חובת חובות חדשות    מוצע להטילמאחר ו

עקיפת  לבטל   המאפשרת  הנדרשיםתקנה  פיגום,  הקריטריונים  עבודה   לאישור  מפקח  אישור  באמצעות 

 .ראשי

 

מוצע להרחיב את הדרישות הנוגעות    לתקנות העיקריות.    83-ו  82תקנות    מוצע להחליף את    -47-48תקנות  

חו החומרים,  לאספקת  הבניה  מבצע  של  אחריותו  שתעוגן  כך  טפסות  הביצוע למערכת  מהנדס  של  בתו 

מנהל העבודה לביצוע ההתקנה בפועל באופן שתואם  כנית התקנה ותכנון מתאים וחובתו של  לקיומה של ת

מערכת המורכבת מלווחים, תמיכות וחיזוקים והמיועדת לשאת בטון . טפסות זוהי  את הוראות התוכנית

.  מערכת זו מטבעה מייצרת טרי ולהעביר את כל העומסים המופעלים בהשפעת היציקה למשטח נושא

המופעל מהכוחות  הנובעים  משמעותיים  הדרישות סיכונים  את  ולהרחיב  להעמיק  מוצע  כך  ומשום  ים 

להבטחת השימוש בה בין אם באופן קביעת הגורם האחראי לתכנון המערכת ובדיקת החומרים הנוגעות  

אחראי לביצוע שלד )בעל הכישורים וההשכלה המתאימה ביותר( וכלה בהטלת אחריות על    -בהם ישתמשו

 מנהל העבודה לפקח על הקמת המערכת.

 

לשנות את הגורם האחראי לביצוע ופיקוח   מוצעלתקנות העיקריות.    84מוצע לתקן את תקנה    -49תקנה  

שלד   לביצוע  אחראי  על  חלות  הן  כי  ולקבוע  זו  תקנה  הוראות  וההשכלה אחר  הכישורים  בעל  כגורם 

 המתאימה ביותר לביצוע הוראות פרק זה . 

 



 

  מוצע לבטל את התקנה הנוגעת לחומרי הטפסות .  העיקריותלתקנות    85מוצע לבטל את תקנה    -50תקנה  

 בזו הלשון: המנוסחת כיום, ,ותכנון

 מבצע הבניה אחראי לכך שחוזקן ויציבותן של הטפסות ייקבעו על פי תכנית לכל אחד מאלה:   )א("

מטרים מעל למשטח שהטפסות   4תקרה או קורה שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על      (1)

 נתמכות עליו;

 סנטימטרים; 40תקרה שעובי הבטון הממוצע שלה עולה על    (2)

 סנטימטרים;  75קורה שגובהה עולה על    (3)

 רכיבים בעלי צורה או מידות שאינן מקובלות בבניה רגילה.   (4)

 " התכניות של הטפסות כאמור בתקנת משנה )א(, יימצאו באתר כל עוד לא פורקו הטפסות.  )ב(          

 

חובות הנוגעות לעמידה בתקן, תכנון, פיקוח    אשר כולל  83-ו  82המוצע בתקנה  המורחב  התיקון    לאורוזאת  

 זו. האמורות בתקנה  את ההוראותמייתרות אשר  ואספקת חומרים

 

את    -51תקנה   לתקן  מקצועי'   .העיקריותלתקנות    94תקנה  מוצע  'בונה  של  ההגדרה  מחיקת  לאור 

כי פירוקה של המערכת וניהול הבטיחות את הגורם האחראי ולקבוע  וההסברים שנילוו לכך, מוצע לעדכן  

 . ת ופיקוח מנהל עבודהבאחריוהנילווה לכך,  ייעשה 

 

הלכה למעשה מבצע הבניה אינו נמצא בהכרח     ות.לתקנות העיקרי  95מוצע להחליף את תקנה    -52תקנה  

מוצע להטיל כי הרמת טפסה תיעשה באופן בטיחותי,  בכל שלבי הבניה ותהליכי העבודה ולכן כדי להבטיח  

שאמון על התפעול הבטיחותי השוטף של העבודות את האחריות לביצוע הוראות תקנה זו על מנהל העבודה  

 . הסעיף הלכה למעשה מתאפשר יישוםבאתר ובכך 

 

התקני התליה המשמשים להרמתה, כי  מוצע לחייב    לתקנות העיקריות.  96מוצע לתקן את תקנה    -53תקנה  

יבוצעו הלכה למעשה בשטח על ידי האחראי לביצוע שלד   טלטולה, הרכבתה או פירוקה של טפסה מתועשת

שינוי זה  מוטלת על מבצע הבניה.לפיה האחריות שהינו בעל השכלה הנדסית, על פני החובה הנקובה כיום 

מאחר   הבטיחות  להבטחת  להבטיחש  תורם  האמון  התליה    הגורם  התקני  של  תקינותם  בעל את  יהיה 

ו בהכרח מצוי באתר ואינו אוחז בהכרח בהשכלה ובידע הנדרש ולא מבצע הבניה שאינהכשרה של מהנדס 

 לביצוע הערכה זו.  

 

להשאיר את החובה למבצע הבניה לדאוג מוצע    לתקנות העיקריות.  106מוצע לתקן את תקנה    -54תקנה  

לתכנית התקנה כפי שמופיע כיום בתקנות, ובנוסף מוצע להטיל אחריות על מנהל אתר לפקח אחר קיומן 

 ות התקנה כנדרש בהתאם לאמור בתכנית. של הורא

 



כיום מבצע הבניה אחראי לקיום הוראות תקנה    לתקנות העיקריות.  111מוצע לתקן את תקנה    -55תקנה  

הואיל ומנהל האתר המשמש   מנהל האתר  לשנות את זהות בעל התפקיד האחראי ולהטילה על  מוצע    זו.

 כסמכות ניהולית בכירה, נמצא בפועל בשטח האתר ויכול להבטיח קיום דרישות התקנה. 

 

כנית דיפון ובה לקיומה של תמוצע לעגן את החלתקנות העיקריות.    112מוצע לתקן את תקנה    -56תקנה  

משאבת   -להוסיף לסוגי הכליםכמו כן מוצע    .על מנהל האתרתוטל  לפעול על פיה    אחריותעל מבצע הבניה וה

חפירות. תקנה עבודת  בקרבת    אירועי תאונות בהקשר להפעלתםתיעוד על  קיים    לגבי ציוד זהאשר    בטון,

שתפרט את אופן הדיפון של החפירה ותגביר את הבטחת יציבותה זו תעגן את החובה לפעול על פי תוכנית 

 על פי התוכנית ולוודא שימוש בה.  והטלת חובות נקובות על מנהל האתר לפעול

 

בשל הסיכונים הגלומים בעבודות חפירה, מוצע    לתקנות העיקריות.  122מוצע לתקן את תקנה    -57תקנה  

, זאת , תנוטר ותפוקח על ידי מנהל האתרעבודהכי דרישת ביקורת בטיחות העבודות המוטלת על מנהל  

 עובדים בתוכה. החפירה, בדגש על התמוטטות דפנות החפירה על  מסוג  בעבודות    טמוניםלאור הסיכונים ה

 

לאור הסיכונים המתקיימים ביציבותו של קיר   לתקנות העיקריות.  124מוצע לתקן את תקנה    -58תקנה  

חצוב, מוצע לעגן את החובה על ווידוא יציבותו על הסמכות הניהולית הבכירה המנויה בשטח בפועל, קרי 

 מנהל האתר. 

 

לפקח   , מנהל אתר, מוצע לקבוע גורם אחראי  לתקנות העיקריות.  128מוצע לתקן את תקנה    -59תקנה  

 כיום התקנה אינה מתייחסת לבעל התפקיד האחראי לביצוע הוראה זו. קיומה של תקנה זו.  ולהבטיח

 

שפורטה לאור מחיקת ההגדרה של 'בונה מקצועי'    לתקנות העיקריות.  129מוצע לתקן את תקנה    -60תקנה  

 לעיל, מוצע למחוק את העבודות המיוחדות לו המוגדרות בתקנה זו. 

 

לחדד כי פעולות של שילוט אזהרה ותיחום    מוצעלתקנות העיקריות.    131מוצע לתקן את תקנה    -61תקנה  

גם בנוגע להקמת   בעובדים באתר, ייערכואיזור בו נעשות פעולות אשר עלולות לגרום לפגיעה ברדיוס נרחב  

 .פיגום

 

את    -62  תקנה לתקן  העיקריות.  132תקנה  מוצע  לחדד    לתקנות  לקיום מוצע  אחראי  עבודה  מנהל  כי 

זו. אחריותו לנקוט מבנה בהריסה כשאר נעשית האמצעים שימנעו התמוטטות של חלק    הוראות תקנה 

זו. במקביל, מוצע למחוק את החובה לשומר במקום, לאור   החובה המקבילה הנקובה הפסקה בפעולה 

אמצעים, שיכולים לכלול גם הצבת שומר, והחובה המוטלת על מבצע הבניה מכוחן של   בתקנות לנקיטת

 תקנות אלה לקבוע אמצעים לניטור הנכנסים לאתר כך שתימנע כניסתם של בלתי מורשים אליו.  

 



עה בסעיף זה חלה ללא והחובה הקבמוצע לחדד כי    לתקנות העיקריות.  139מוצע לתקן תקנה    –  63תקנה  

חלה   –  לא כאשר קיימת סכנת נפילהשל יחסי העסקה כלשהם. האיסור לבצע עבודה על גג    תלות בקיומם

 על כל אדם באשר הוא. 

 

להטיל אחריות לקיום תקנה זו על מנהל מוצע    לתקנות העיקריות.  141מוצע לתקן את תקנה    -64תקנה  

האתר   בשטח  בפועל  נמצא  העבודה  ומנהל  מאחר  בניה,  מבצע  במקום  היכולתהעבודה,  כי פקחל  ובידיו 

לעומת מבצע בניה שאינו נמצא    עת לשם הפעלתם הבטוחה באתר בניה   חלקים מסוכנים יהיו מגודרים כל

 באתר.

 

תקנה    -65תקנה   את  לתקן  העיקריות.  143מוצע  כי   לתקנות  ולהבהיר  התקנה  לשון  את  לחדד  מוצע 

 והתקני בטיחות.האחריות לקיומה מוטלת על כל אדם העושה שימוש במבנה גידורים 

 

מוצע להבהיר כי מנהל העבודה הוא בעל התפקיד    לתקנות העיקריות.  154מוצע לתקן את תקנה    -66תקנה  

 האחראי לביצוע הוראות תקנה זו.

 

כנית לעגן את חובת מבצע הבניה בהכנת תמוצע    לתקנות העיקריות.  166מוצע להחליף את תקנה    -67תקנה  

בודה דורש זאת. על פי ההצעה יחויב קבלן מבצע להכין במידה ומפקח עבטיחות, אשר כיום נדרשת רק  

בכל אתר בניה, ללא תלות במספר העובדים. בכל אתר בו לא חלות תקנות תכנית לניהול כנית בטיחות  ת

הבטיחות   תכנית  התוכנית.  את  יכין  מטעמו  מי  הבניה  מבצע  יקבע  את   בטיחות,  מועד  מבעוד   תשקף 

התוכנית תוכן על בסיס ההוראות האמורות באופן תדיר.    וחובה לעדכנההסיכונים לאורך שלבי הבנייה  

 לתקנות תכנית ניהול בטיחות.  5בתקנה 

 

מוצע לטייב את הכתוב כיום בתקנות, ולחדד כי לתקנות העיקריות.  168מוצע לתקן את תקנה  -68תקנה 

 .1263רשתות מגן למניעת או בלימת נפילה ייעשו על פי תקן ישראלי 

 

 של   קיומה  חובתלעגן את    מוצע    .ב לתקנות העיקריות168-א ו168  ותמוצע להוסיף את תקנ  -69תקנה  

 מנהל   של  מקבילה  בהסמכה  המחזיק  מדריך  ידיב  יקבלה  בנייה  באתר  שהעובדכך    בגובה  עבודה  הדרכת

 המדריךדרישת כשירותו המקצועית של     , העמקתמחד  . הסיבה לכך הינה כפולה:בטיחות  ממונה  או  עבודה

בסט יכולות, ידע וניסיון   מחזיקמשמש כממונה בטיחות או מנהל עבודה  הבנה כי מי שמתוך  באתרי בניה  

להגביר את ההרתעה הניצבת   ,מאידך  .לכך  הנלוויםהסיכונים  מכיר ביתר שאת את  באתרי בנייה ו  בעבודה

בהתאם לדרישות החקיקה. כיום, מינהל הבטיחות בפני מדריך עבודה בגובה אשר לא יבצע את המוטל עליו  

  מדריך  ולכן,    גילוי של פערים בין הדרישות הרצויות בנוהל לבין ההדרכות שמתבצעות בפועלמתמודד עם  

 -הרלוונטיותהחקיקה והנוהל    הדרישות  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן  ההדרכה  את  ביצע  כי  שיימצא

 והן  בגובה   עבודה   כמדריך  הסמכתו  בשלילת   הן  להסתיים  שעלולים  מנהלתיים  צעדים  בפני   לעמודצפוי  

 .העניין לפי, בטיחות ממונה או עבודה מנהל קרי, הבטיחות בתחום תפקיד כבעל בהסמכתו

 



תקנה   עיגון    -ב168הוספת  נקודות  במסתורי    מוצע–התקנת  עיגון  נקודת  להתקנת  החובה  את  להטמיע 

עיקרייםכביסה   טעמים  ב  ראשית,:  משני  עבודהמדובר  גידור  המקריםבמרבית  בו    אזור   האינ  התקנת 

 מוביל לא המיקום והן משום שמדובר בתחנת עבודה צפופה דבר  ה  בשלקושי  כנדרש הן מפאת ה  תמבוצע

בו.   שעובד  האדם  ידי  על  הגידור  לפירוק  ביניהן  ,  שניתפעם  שונות  עבודות   נעשית   מזגנים  התקנתסוגי 

, שונות   מערכות   מתקיני  של  מגובה  מנפילה   כתוצאה  מוות  תאונות  אירעו   השנים  ולאורך ,  הכביסה  במסתורי

 הקמת   בזמן  הבנייה   באתר  העובדים   את   הן  לשמש  תוכל  קבועה  עיגון   נקודת  התקנת,  כן  על .  מזגנים  ובהם

 . בהמשך השונות המערכות מתקיני את והן המבנה

 

 לנקוט   העבודה  מנהל  של  אחריותו  את  לחדד  מוצע  לתקנות העיקריות.  169מוצע לתקן את תקנה    -70תקנה  

   .אדם מתחתיו להימצא עלול אשר משא הרמת בעת בטיחות באמצעי

 

הקיים בתקנה נוסח  את ה  ולהבהירלחדד    מוצע  לתקנות העיקריות.  172מוצע לתקן את תקנה    -71קנה  ת

המשמעות המילים "במצב טוב" כפי שמופיע של התקן הרמה, כך  תקינותול ביחס זו, אשר אינו נהיר דיו ,

: לפקודת הבטיחות, הקובע כי  80יום יימחקו ויקבלו את המשמעות הנרחבת כאמור בסעיף   כבתקנות  

ותקויים  גלוי,  פגם  וללא  "מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק 

 כראוי." 

 

התקנת מעלית בניה ומתן שירות אחזקה לה,   ת העיקריות.לתקנו  176מוצע לתקן את תקנה    -72תקנה  

בניה  מעלית  של  שהתקנתה  כך  בתקנות  לעגנה  מוצע  כעת  ולכן  האסדרה  לתחולת  מחוץ  נמצאים  כרגע 

מעלית  מותקנת  בו  בניה  אתר  בכל  יידרשו  תקינותה  ושמירת  לאחזקתה  שירות  חובת  עם  והתקשרות 

 כאמור.

 

בעת   לבטיחות  הנוגעת  הדרישה  את   לחדד  מוצע  קנות העיקריות.לת  177מוצע לתקן את תקנה    -73תקנה  

כי  מגובה  וכלים  חומרים  השלכת דרישה  לביצוע   והוספת  שיטה  לקביעת  אחראי  יהיה  העבודה  מנהל 

 . בטיחותי באופן תבוצע הפעולהבטיחותי של הורדת חומרים וכלים מגובה, כך ש

 

)ב(  180בנוסח התקנות הקיים, נכללה בתקנה  לתקנות העיקריות. 180מוצע להחליף את תקנה  -74תקנה 

)א( 180וע עבודה, במצב טוב ותקין.  בתקנה  חובה של  מבצע הבנייה לספק ציוד וכלים מאיכות טובה לביצ

נקבעה חובתו של מנהל העבודה לוודא כי כלי העבודה והציוד הם אכן במצב תקין וטוב, ללא פגמים או 

ליקויים העלולים לגרום לסיכון המשתמש בהם או למצוי בסביבה, וכמו כן לוודא כי אכן משתמשים בהם 

 למטרות שלשמן הם מיועדים. 

לה לב  וניידות, בשים  סטטיות  בטון  משאבות  כדוגמת  רבים  עבודה  כלי  קיימים  הטכנולוגית,  תפתחות 

עגורנים ניידים מסוגים שונים וכו' אשר משמשים לצרכי עבודה באתר ויש צורך לחדד כי החובות החלות 

 על מבצע הבנייה ומנהל העבודה רלוונטיות גם לגביהם. 

יף תקנת משנה )ג( ולבמסגרתה  לעגן את  סמכותו של מפקח , להוס180בנוסף, מוצע במסגרת תיקון תקנה  

עבודה ראשי לקבוע הוראות מקצועיות לגבי תחזוקתם של כלי עבודה וציוד הנכללים בהגדרה וכן הוראות 



החשופים לתנאי בעניין ביצוע בדיקות הנדרשות ביחס אליהם כדוגמת בדיקת אל הרס לעגורנים ניידים  

    .כתנאי למתן אישורו של בודק מוסמך ,עבודה קשים באתרי הבנייה


