
אט של 'שאלות ניתן להפנות דרך הצ•
.הזום בלבד

חזי  , רוני שדה)לציין למי השאלה •
(.פובולוצקירומן , שוורצמן

אנא שימו  , על מנת לא להפריע לכולם•
.את המיקרופון על שקט

!שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם

22.9.2020-זום לשכת ממוני הבטיחות 



054-2435007פובולוצקירומן 



?על מה נדבר

שיטות טכנולוגיות לייעול ניהול הבטיחות באתר בניה•

(ניהול בקרת כניסה+ ניהול בטיחות )ניהול שגרת הבטיחות באתר באמצעים דיגיטליים •

מציאות מדומה+הדרכות וירטואליות מקצועיות •

בינה מלאכותית–ומצלמות לזיהוי מפגעי בטיחות ואיסוף סטטיסטיקה רחפנים•

טכנולוגיה לניהול ובקרה על משק מנופים•

עבודת מנופאים עם מצלמות•

תכנון מותנה בטיחות ותכנון הנדסי•

,  מרטין לותר קינג+ תאורה חכמה  , פירים, מעקות: פתרונות הנדסיים, תכנון הנדסי•

זיהוי פנים ופיזור מצלמות



1988-ח"תשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 

מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים (א)

הנוגעות  ימלא אחר התקנות שכל עובדמתאימים כדי להבטיח 

.אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה, לעבודתו

וגם פה האחריות לוודא בפועל ! סעיפים הנוגעים למבצע הבניה38כ 
.בשטח הינה של מנהל העבודה



משטחי עבודה ומעבר

מעקות, גידור

, זיזי, ממוכן, מיוחד, זקפים)פיגומים 

...(עצמאי

סולמות

פתחים

טפסות

בניה טרומית

מבנה מתכת

חפירה

הריסות

ביטומן

עבודה בגובה

מכונות הרמה

חשמל

כלים מטלטלים

ברזלנות

מיקסרים, משאיות, קבלת חומר

יציקות

פינוי פסולת

גהות

עגורנים ומכונות הרמה אחרות

ציוד מכני הנדסי

משאבות בטון

ישיבות הנהלת אתר

תכנון עבודה

הדרכות עובדים חדשים

הדרכת רענון שנתי

תוקף תסקירים והדרכות

ניהול פנקס כללי

תכנון עבודה

בדיקת עבודה

הדרכת עובדים

בדידת ווידוא ביצוע

בדיקת ציוד מגן אישי

תסקירים

רענון הדרכת עבודה  

בגובה

רענון הדרכה שנתית

הדרכת עובד חדש

הדרכת מפגע חדש

הדרכה מקצועית

תוקף רישיונות

בדיקות חשמל

בדיקות עגורן

בדיקות חשמל

בדיקות פיגומים  

וטפסנות

פנקס כללי

עגורןפנקס

תכנון עבודה

ישיבות אתר

ישיבות וסיור דיירים

שעות10

כל יום אתר הבניה משתנה

ונראה אחרת

עבודה חדשה

סיכון חדש

עובדים חדשים

קבלן חדש

שפה חדשה

נהלים ותקנות משתנות

באתר1משימות לבעל תפקיד 



באתר1ידע נדרש לבעל תפקיד 
חוקים ותקנות

בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודות בניה

חומרים מסוכנים

עגורני צריח

מכונות הרמה

ציוד מכני הנדסי

חשמל

גובה

ציוד מגן אישי

מתקני לחץ

בטי

גהות תעסוקתית

עבודת נוער

עזרה ראשונה

גגות שבירים או תלולים

מלגזות

מסירת מידע והדרכת עובדים

שעות עבדוה ומנוחה

תאונות ומחלות משלוח יד

כיבוי אש

פקודת העיריות

הנחיות רשות מקומית

סולר ודלק

ר"מפענהלי 

תקנים

נהלי חברה

תכנון עבודה

ישיבות אתר

ישיבות וסיור דיירים

שעות10

כל יום אתר הבניה משתנה

ונראה אחרת

עבודה חדשה

סיכון חדש

עובדים חדשים

קבלן חדש

שפה חדשה

נהלים ותקנות משתנות





אין למנהל העבודה את היכולת והידע המקצועי 

לנהל את הבטיחות באתר בניה כנדרש בהגדרת  

(!עבודות בניה)תפקידו בתקנות הבטיחות בעבודה 



.חוסר יכולת לנהל שגרת בטיחות באתר בניה

!חוסר יכולת לשלוף מידע על ביצוע התפקיד במקרה של תאונה



,  לניהול בטיחותביישומוניםמסמך קווים מנחים לשימוש •
25.9.2019ר"מפע, משרד העבודה

סעיפים  11, 1959-ך"תש, (פנקס כללי)צו הבטיחות בעבודה •

יישומון לניהול בטיחות באתר בניה



ניהול מידי ישיר ובשטח העבודה ללא צורך במשרד או מדפסת•

:ריכוז כל המידע במקום אחד•

תוכנית  , (הדרכות על פי שפת העובד ומקצוע)פנקס הדרכות מלא , פנקס כללי מלא)•

(סטטיסטיקה, תחקירים ומסמכים משפטיים, ISO45,001, לניהול הבטיחות

יכולת בקרה על תוקף הדרכות ותסקירים•

נהלי מפער ונהלי חברה, תקנים, תיקיית מידע זמין וקיים לגבי חוקים•

הכול זמין בלחיצת כפתור

לניהול בטיחות באתר בניהביישומוןשימוש 



הכול זמין בלחיצת כפתור

הכול

נמצא

כאן



הדרכת עובדים ומעקב



בדיקת ציוד ומעקבכשירות ציוד



בקרת כניסה מסונכרנת עם יישומון לניהול בטיחות

אצבע/ קורא תגים/ זיהוי פנים•

חסימת כניסה לאתר כשנגמר התוקף של אחת  •
הדרכה  , רישיון מקצועי, גובה)ההדרכות 

(כללית ועוד

שליטה על הנכנסים לאתר מאפשרת עיסוק  
בניהול שגרת בטיחות ולא במרדף אחרי עובדים  

.שנכנסו ללא הדרכת מנהל העבודה



שימוש משולב במערכת בטיחות ובקרת כניסהכשירות ציוד



איכות ההדרכה ויעילותה

במקרה הטוב מתבצעת הדרכה קצרה במשרד של מנהל עבודה•

היא נזרקת על ידי העובד, לא נמסרת תמצית סיכונים לעובד ואם כן•

ההדרכה לרוב בעברית ולא תמיד תמצית הסיכונים בשפתו של העובד•

(!חתימה על טופס)הדרכות משעממות ולא מחדשות ולכן לא יעילות ברובן •

!אין הדרכות מקצועיות ואין תמצית סיכונים בעבודה מקצועית•



Game based learning–הדרכת עובד אינטראקטיבית 



Game based learning–הדרכת עובד אינטראקטיבית 

הממשק יכול להיות  –סרקו את הברקוד ותשחקו עם זה 

מותאם גם לאתר בניה ולסיכונים באתר



ערביתעברית סינית

عربيه 中國人

הדרכת עובד אינטראקטיבית

מייל, שליחת תמצית הסיכונים לנייד





מציאות מדומה ומציאות רבודה

•https://vr-sync.com/the-5-best-examples-of-virtual-reality-training/

סימולטור הדרכה למנופאים•

•https://pale.blue/simulators/

-סימולטור להדרכת בטיחות באתר בניה •
https://pale.blue/simulators/construction-and-lifting/vr-

construction/

https://vr-sync.com/the-5-best-examples-of-virtual-reality-training/
https://pale.blue/simulators/
https://pale.blue/simulators/construction-and-lifting/vr-construction/


NAVVIS – Visual Training

• https://www.navvis.com/indoorviewer

• https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=Pb9Hf0Y6gv8

• https://www.youtube.com/watch?v=zBycXlD2DIU

https://www.navvis.com/indoorviewer
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=Pb9Hf0Y6gv8
https://www.youtube.com/watch?v=zBycXlD2DIU


זיהוי מפגעים על ידי תוכנות לומדות•

בקרה שוטפת קבועה בשטח ללא•

תלות במספר מנהלים

פעולה פרואקטיבית–סטטיסטיקה •

בקרה קבועה ואיסוף סטטיסטיקה. 3



אפשרויות לזיהוי פנים של העובד

אפשרות לשים רמקול וצופר

דוחות והתרעות

הטענה  , נחיתה, המראה)פעיל עצמאי בשטח 
ושליחת דוחות

פעולה–איסוף וניתוח סטטיסטי 
תצפיות-פרואקטיבית





AI and Computer vision



הצגת נתונים למפעיל העגורן בזמן אמת•

מערכות למניעת התנגשות•

תיעוד כלל נתוני העגורן  •

מצלמות חכמות•

טכנולוגיה לניהול ובקרה על משק מנופים

בודק מוסמך למכונות הרמה ומהנדס עגורני צריח, מתוך הרצאה של תומר וקנין



תא מפעיל העגורן

ג צג דיגיטלי  "מערכות בקרה מתקדמות הקיימות בעגורן מאפשרות למפעיל לקבל נתונים בזמן אמת ע•

.  העגורנאיבתצורות הצגה שונות לנוחיות 

.איתור תקלות ועוד, ג שרטוט אתר"מיקום העגורן ע, משקל מורם, גובה אונקל, מיקום עגלה: דוגמא

הצגת נתונים למפעיל העגורן בזמן אמת

בודק מוסמך למכונות הרמה ומהנדס עגורני צריח, מתוך הרצאה של תומר וקנין



מערכות למניעת התנגשות

ג העגורנים ומאפשרות העברת נותנים בזמן אמת בין עגורנים הנמצאים בסביבת "מערכות המורכבות ע•
נתונים אלו מעובדים בזמן אמת ובהתאם לצורך למערכת ישנה  , עבודה משותפת ולהם יש סכנת התנגשות

.אפשרות לעצור בצורה בטוחה את העגורנים רגע לפני תאונה

:יתרונות

מאפשרת עבודה בחפיפה בסביבת עבודה מורכבת עם כמות עגורנים גדולה1.

:חסרון

נתון לשיבושים והפרעות חיצוניות, ב תדר רדיו לשימוש אזרחי"תקשורת ע1.

מערכות למניעת התנגשות

בודק מוסמך למכונות הרמה ומהנדס עגורני צריח, מתוך הרצאה של תומר וקנין



Lidat, Litelמערכות 

ומאפשרות לחברות לצפות מרחוק בעבודת העגורן ולהפיק דוחות רבים2012החל משנת Liebherrמערכות אלו קיימות בעגורני •

:דוגמאות

.כמות הנפות שביצע כל עגורן בכל יום ואיזה משקלים הוא מרים1.

ג הזרוע"מיקום הנפות ע2.

נתוני הנפה סטטיסטים3.

נתוני רוח4.

.רוח מקסימאלי שהעגורן פעל ואיזו פעולה הוא ביצע, רוח מקסימאלית שנמדדה בעגורן

שעות הפעלה5.

הרמה  , כמה זמן הוא ביצע נניח סיבוב, כמה זמן הגנרטור עבד, כמה זמן הוא הפעיל את העגורן, כמה זמן המפעיל ישב על הכיסא

.'וכו

נתוני אחזקה6.

'דוחות תקלה וכו, זמני טיפול

תיעוד כלל נתוני העגורן  

בודק מוסמך למכונות הרמה ומהנדס עגורני צריח, מתוך הרצאה של תומר וקנין



מצלמות עגורן





עבודת עגורנים ברוחות

התרעות

הודעות לכל בעלי עניין

עצירת מנוף

ניהול ובקרה על כל האתרים במקביל



...עוד רעיונות פשוטים ליישום



חיפוש חכם

•Google custom search

הפניה ישירה לעמודים המבוקשים שהוגדרו מראש כך  •
. שהחיפוש נעשה רק בהם

NEVO.co.il: לדוגמא•

למספר מצומצם של  ממוקדםחיפושמנוע:לדוגמא•
מכון התקנים  , חוקים ותקנות, מנהל הבטיחות: אתרים

.ואתר פנימי של חברה

סרקו את הברקוד ותשחקו עם זה



יצירת ברקוד לכניסה מהירה למקום המבוקש

• Barcode Generator

https://barcode.tec-it.com/en/MobileQRUrl


מסמכים דיגיטליים למילוי ושליחה מיידית

• Google Sheets ניהול  , תחקירים, ליקויים)יצירת דוחות 
(סיכונים בשטח
יצירת טבלאות
שליחה מיידית



פתרונות הנדסיים

“Take the first step in faith. You don’t have to see the 
whole staircase, just take the first step.” 

Martin Luther King



בטיחות נכנסת בשלב התכנון ההנדסי של המבנה

תכנון דרישות הבטיחות  

והתאמת השטח

תוכניות הנדסיות לבניה

ביצוע

תוכניות הנדסיות לבניה

ביצוע

תכנון דרישות הבטיחות  

והתאמת השטח

רצוימצב רצוימצב



בטיחות נכנסת בשלב התכנון ההנדסי של המבנה

תכנון דרישות הבטיחות  

והתאמת השטח

תוכניות הנדסיות לבניה

ביצוע

ארגון בטיחותי של אתר תוכנית 
רצוימצבבניה



,*לשכת ממוני הבטיחות בישראל*

�🁇�אתר לשכת ממוני הבטיחות בישראל 

https://www.ismb.org.il

�🁇�של לשכת ממוני הבטיחות בישראל הטלגרםערוץ 

https://t.me/safetyofficerorganizations

�🁇�.פורום שאלות בטיחות

https://t.me/joinchat/FFTiiUJ4QVj-OuWtziYShQ

�🁇�של לשכת ממוני הבטיחות בישראל היוטיובערוץ 

https://www.youtube.com/channel/UCYg0Rdp33-sYXGlJDXGafzQ

�🁇�של לשכת ממוני הבטיחות בישראל  הפייסבוקדף 

https://m.facebook.com/pages/category/Labor-Union/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-
%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-103148737933158/

�🁇�מוזמנים  להצטרף בקישור הבא, ולאלה מכם שעדיין לא הצטרפו לעמותה

https://ismb.tech-bar.co.il/#/SignUp

https://www.ismb.org.il/
https://t.me/safetyofficerorganizations
https://t.me/joinchat/FFTiiUJ4QVj-OuWtziYShQ
https://www.youtube.com/channel/UCYg0Rdp33-sYXGlJDXGafzQ
https://m.facebook.com/pages/category/Labor-Union/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-103148737933158/
https://ismb.tech-bar.co.il/#/SignUp


!תודה ועבודה בטוחה

!ביחד נעשה ונצליח


