לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מספר עמותה 580700185
אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית  15אלפי מנשה 44851
טל' ,Tel: 09-7925646 :פקס'Fax: 09-7674439 :
תאריך 31.1.2021
לכבוד
מר חזי שוורצמן ,מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
א,נ,
הנדון :התייחסות ו המלצה לשינוי הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תוכנית ארגון
בטיחותי של אתר בניה
בקש ת מפע"ר לקבלת הערות ל תכניתו ל הכנת תכנית ארגון בטיחות י של את ר בנייה 3.1.2021

בשם עמותת לשכת ממוני הבטיח ות בישראל  -מקצוענים זה א נחנו (ע.ר) (להל ן" :ה עמ ותה" ) ,
הריני ל פנות אליך כדלקמן :
.1

בתאריך  ,23.3.2020נ רשמה העמותה שבנדון.

.2

ואלה מטרות העמותה :

.3

א.

הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכל ל ממוני הבטיחות בישראל

ב.

לפעול למען קידומם המ קצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת
אדם".

ג.

לפעול למען רוו חתם של ממ ו ני הבטי חו ת בין הי ת ר על י ד י הפחתת כמות ימי
העיון הנדרשת מ מ מונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי
הע יון באופן שלא יעלה ע ל  ₪ 100לכל יום עיון .

עובר לכתיבת מכתבי זה  ,בעמותה לעיל חברים  1637ממוני בטיחות בהכשרתם והיא
מהווה ארגון ממו נים ע ל הבט יחות המיי צג את המספ ר ה ג דול ביותר של ממונים על
הבטיחות שחברותם בעמותה בתוקף  .זאת ועוד ,חבריה רשומים כדין בפנקס החברים
של העמותה הגלוי לכל חבריה וכאשר כל חברי ה עמותה ביקשו כ ד ין לה צט רף לשורות
העמותה.
המבנה הנורמטיבי

.4

כאמור בתאריך  18.1.2021פ ור ס מה בנדון בקשה למתן הערות הציבור ל הצעה לשינוי
נוהל מפקח עבודה ראשי בנוש א דרישת הכנה של תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה
על פי סעיף  166לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)  ,התשמ"ח ( .1988ל ה ל ן:
טיוטת הוראת מפע"ר להכנת תכנית ארגון בטיחותי של את ר בנייה ו/או טיוט ת
ההוראה ו/או טיוטת מפע"ר )
עותק הטיוטא מצ"ב נ ספח 1

.5

יובהר כי מטרת טיו טת ההוראה היא להגדיר כדרישת חובה את הכנתה של תכנית
ארגון בטיחותי של אתר בנייה הנדרשת לפי תקנה  166בתקנות הבטיחות בעב ודה
1
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(עבודו ת ב נייה ) (ל הלן" :תקנות הבנייה " ) בין היתר במקומות שהוגדרו בנוהל מפע"ר
מספר  114682מיום ( 17.1.2006להלן" :נוהל מפע" ר) ,ובמקומות נוספים  .ואלו
המקומות:
א.

באתר שמועסקים בו מעל  25עובדים (כולל עובדי הקבלנים).

ב.

באתר שגובה המבנה עולה על  3מטר (גובה סופי).

ג.

באתר שבו מוצבים ש ני עגורני צריח ומ עלה.

ד.

באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין
הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל (ללא הפרדת חצרים) .

ה.

כל אתר מעל  2500מ"ר

ו.

כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה ,כאשר לדעתו
רמת הסיכון הצפויה ב מהלך ביצו ע העבודה א ו באחד משלביה מחייבים
זאת.

נוהל מפע"ר מיום  17.1.2006מצ"ב נספח 2

.6

ס עיף  7תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) ,תשע"ג  2013 -קובע
(להלן" :תקנות תכנית לניהול בטיחות" ) ,כי " במקום שבו חלות תקנות הבטיחות

בעבודה (עבודות בנייה)  ,התשמ"ח ( 1988 -להלן – תקנות עבודות בני יה) ,ומפקח ע בודה
דרש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר – יראו תכנית בטיחות שהוכנה לאתר לפי
תקנות אלה כעמידה בדרישות תקנה  166לתקנות עבודות בנייה ".
.7

פועל יו צא שאם קיימת באתר הבנייה הספציפי תוכנית לניהול בטיחות ברמת ה חברה ,
ה רי שעותק מ מנה הכו ל ל את כל הסיכונים הקיימים באתר הבנייה הספציפי  ,הכול ל
בין היתר את כל הדרישות כפי שמפורטות בנוהל מפע"ר להכנת תכנית ארגון בטיחותי
של אתר בנייה לעיל עונה לדרישות הנוהל המוצע ובעצם פו תר מהכנ ת החלק הארי של
הדרישה שהיא שרטוט בקנה מידה של  1:250ה מ כיל את הד רישות המ פו רטות בנוהל.

.8

יובהר כי כאמור בתקנות תכנית לניהול בטיחות לעיל ,הכנת
חלה בין היתר על מחזיק במקום העבודה כ הגדרתו בתקנות
וכאשר במקום בו מתבצעת בנייה א ו בנייה הנדסית על ידי
בנייה ,בעצמו או באמצעו ת קבלני משנה 50 ,עובדים ל פחות  ,בו

תכנית לניהול בטיחות
תכנית לניהול בטיחות
מבצע המעסיק באתרי
זמנית.

.9

לאור העובדה כי מח זיק במ קום העבודה כהגדרתו ב ת קנות תכנית לניהול בטיחות לעיל
הוא בין היתר "בעל המפעל או תופש המפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות העבודה",
ולאור האמור בסעי ף  191לפב"ט  ,ניתן לק'בוע כי על מבצע בנייה מו ט לת החובה להכין
תכ נית לניהול בטיחות כאשר בכלל אתרי הבנייה בהם הוא מוגדר כמב צ ע הבנייה
מתבצעת בנייה א ו בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה ,בעצמו או
באמצעות קבלני משנה 50 ,עובדים לפחות  ,בו זמנית .
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. 10

מ אידך ולאור תכולתה הרבה של תכנית לניהו ל הבטיחות במתכונ תה הנו כחית  ,אנו
סב ורים כ י הכנת תוכנית לניהול בטיחות אחת לחברת בנייה במעמדה כ"מבצע בנייה"
המבצע בו זמ נית עבודה ביותר מאתר בנייה אחד ,מהווה מסמך כולל ני מדי ולא ישים
ל צורך ניהול יומיומי של אתר בניה .בעוד תוכנית ארגון אתר ובדגש על החלק של
דרישת הכנת התכנית ש ב ו  ,נותן מ ע נ ה טוב י ותר ,ממוק ד יותר ,פרקטי יותר ומותאם
בהרבה לאופי העבודה והסיכונים באתר בניה .

. 11

בנוסף ,לפי תק נות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו)( ,להלן" :תקנות
מכון בקרה" ) ,נק בע בס עיף  1לקנות מכון בקרה ובתוספת הראשונה מהותה של
"תכנית ארגון אתר " ה כו ללת דריש ת דין לה כנת תכ ני ת בקנה מידה של  1:100ובה
יכללו המרכיבים הבאים :

( )1מיתאר המבנה המתוכנן ,לרבות מיתאר חלקים תת-קרקעיים;
( )2גידור סביב האתר ,לרבות חומרי הגמר ,אם נדרש במידע ,גבהים ומאפיינים ייחודיים;
( )3פתרון דיפון עקרוני;
( )4שערים לכניסות ויציאות מהמגרש לרכש ולהולכי רגל;
( )5אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש ובכלל זה עצים בוגרים ,אתרים או רכיבים
לשימור ,לרבות פירוט אמצעי המיגון של האתרים הרגישים כאמור;
( )6מיקום חפירות ועבודות עפר;
( )7מבנים זמינים ומידותיהם ,לרבות מבנים לאחסנה ,רווחת העובדים ,שטחי התארגנות,
וחניה זמנית;
( )8מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב ,כולל גישה וחניה אם מתוכננים;
( )9מבנים ורכיבים להריסה או פינוי ,לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט המגרש;
( )10תשתיות ומיתקני תשתית קיימים או מתוכננים ,לרבות מיקום מיתקני חיבור חשמל
זמני ,לוח החשמל וגודל החיבור;
( )11פתרון להגנה על הולכי הרגל מפני נפילת חפצים ורכיבים;
( )12שטח למיחזור והפרדה במקור;
( )13מיקום ציוד כיבוי אש;
( )14מיתקנים ואמצעים נוספים שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח ,1988-כמפורט להלן:
(א) מיקום עגורנים לרבות פירוט אורך זרוע;
(ב) מעליות זמניות – גודל ומיקום;
(ג) מיקום גנרטור זמני לרבות ציון מפלס רעש ,ומיקום מכל סולר לרבות מאצרה;
(ד) מכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות.
הגדרת אתר בנייה בתכנית לארגון בטיחותי של אתר בנייה -
. 12

מוצע כי הגדרת " אתר " ו/או " אתר בנייה " לצ ורך הכנת ת כנית לא ר גון בטיחותי של
אתר ו /או אתר בנייה תשונה ותהיה כדל קמן:
א.

אתר שמועסקים בו מעל  25עובדים (כולל עובדי הקבלנים).

ב.

באתר שגובה המבנה עולה על  25מטר (גובה סופי).
3
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ג.

באתר שבו מוצבים ש ני עגורני צריח ומ עלה.

ד.

באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשיית י פעיל ואי ן הפרדה
בינו לבין החלק הפעיל של המפעל (ללא הפרדת חצרים) .

ה.

כל אתר בשטח ה פרוס ע ל שטח מ על  4,000מ"ר או כל אתר בו מבוצעות עבודות
בנייה כ אשר שטח הבנייה המצטבר של קומות הבניין ו/או הבניינים לרבות קומת
ו/או קומות המרתף עולה על  30,000מ"ר.

ו.

כל אתר אחר שנדר ש לעשות כן על פ י ד רישת מפקח העבודה ,כאשר לדעתו רמת
הסיכון הצפויה במהלך ביצוע העבודה א ו באחד משלביה מחייבים זאת.

חובת הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה :
. 13

ל אור חשיבות ן הן של תכנית ארגון בטיחותי ש ל א ת ר כאמור בתקנות הבנייה ובנוהל
מפע"ר לעיל והן כאמו ר בדריש ה להכנת תכ נית ארגון את ר לפי תקנות מכון בקרה
לעיל ,מוצ ע כדלקמן :
א.

מבצע ב נייה החייב בהכנתה של תוכנית לניהול בטיחות על פי תקנות תכנית
לניהול בטיחות לעיל ,ואשר אתר הבנייה אינו נכנס להגדרת אתר בנייה כאמור
בסעיף  4לעיל ,י של ים כהוראת חובה את הכנתה של "תוכנ ית כללי ת של הא תר
בקנ ה מידה של  1:100לפחות " .

ב.

מבצע ב נייה החייב בהכנתה של תוכנית לניהול בטיחות על פי תקנות תכנית
לניהול בטיחות לעיל ,אשר הודיע לגבי כל אתר בנייה ספציפי ש בביצועו כי הוא
מבצע הבנייה  ,ואתר הבנייה הוגדר כ אתר בנייה כאמור בסעיף  12לעיל ,מבצע
הבנייה יחויב ל ה כי ן תכנית לארגון בטיחותי של א תר הבנייה  .מ בצע בנייה אשר
אינו מחוי ב ל הכנת תכנית לניהול בטיחות כ אמור בתקנות תכנית לניהול בטיחות
לעיל ,יידרש להכין תכנית לארגון בטיחותי של אתר הבנייה לפי סוג ו/או גודל
האתר כמפורט לעיל .

ג.

מוצע כי כל מבצע בנייה יחוייב ב הודע ת ו כאמ ור בסעיף  192לפב" ט בנוגע
לתחילת עבודות הבנייה ,גם במתן הצהרה ולפיה באתר הבנייה שהו ד ע ל גביו על
תחילת עבודות הבנייה  ,הוכנה ו נמצאת במשרדי מנהל העבודה שמונה לאתר,
תכנית לניהול בטיחות או תכנית ארגון בטיחותי של האתר .

 . 14לחילופין מוצע כי מפע"ר יבטל את טיוטת נוהל הכנת תכנית אר גון
בטיח ותי של אתר בנייה ובמקומה יוציא הוראת מפע"ר מתוקף סמכותו
ב תקנות תכנית לניהול בטיחות לעיל ויגדיר את כל אתרי הבנייה שבסעיף
 12לעיל כ"מקו ם עבודה" שחלה עליהם חובת הכנת תכנית לניהול בטיחות
ביחד עם הד רישה להכנת תוכנ ית כללית של האתר בקנה מידה של 1:100
לפחות .
. 15

מוצע כי תכנית לארגון בטיחותי של אתר הבנייה תוכן על ידי אחד מאלה בלבד:
4
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א.

בעל אישור כשירות תקף לפי תקנה  3לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים
על הבטיחות )  ,התשנ"ו ( 1996 -להלן " :תקנות הממונים" )  ,ובכלל זה ממונה
בטיחות במקו ם העבודה ,שעבר במסגרת שמונת י מי ההשתלמות הנדרשים
בתקנה (3ב) ל תקנות הממונים  ,השתלמות בניהול סיכונים ,ו הוא סיים בהצלחה
השתלמות ענפית ב בנייה ובנייה הנדסית.

ב.

ב א תר בנייה שבו מועסק ממונה על הבטיחות והוא אינו מכין התכנית ,תוכן
התכנית בתיאןם ע ימו והוא יאשר בחתימתו על גבי התכנית כי קרא אותה וה וא
מודע לתכניה.

מב נה תכנית לארגון בטיחותי של אתר הבנייה
פרק  - 1תכנית כללי ת של האתר
. 16

לצורך איחוד דרישות עם הדרישות ה נ דרשות בתקנות מכון בקרה לעיל  ,מוצע כי
התכנית הכללית של האתר תוכן בקנה מידה ש ל  1:100לפחות ו ת כלול בנוסף למבנים
העומד ים בהקמה גם את הפרטים הבאי ם:
 1.1דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
 1.2דרכי התנועה באתר ,דרכי פינוי פסולת.
 1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים .
 1.4מיתאר המבנה המתוכנן ,לרבות מיתאר חלקים תת-קרקעיים;
 1.5סוג הגידור סביב האתר ,לרבות חומרי הגמר ,אם נדרש במידע ,גבהים ומאפיינים ייחודיים;
 1.6פתרון דיפון עקרוני;
 1.7שערים לכניסות ויציאות מהמגרש לרכש ולהולכי רגל;
 1.8אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש ובכלל זה עצים בוגרים ,אתרים או רכיבים לשימור,
לרבות פירוט אמצעי המיגון של האתרים הרגישים כאמור;
 1.9מיקום חפירות ועבודות עפר;
 1.10מבנים זמינים ומידותיהם ,לרבות מבנים לאחסנה ,רווחת העובדים (מקומות מנוחה ,אכילה,
נוחיות ,מי שתייה ,עזרה ראשונה ,שטחי התארגנות ,וחניה זמנית;
1.11

מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב ,כולל גישה וחניה אם מתוכננים;

1.12

מבנים ורכיבים להריסה או פינוי ,לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט המגרש;

1.13

תשתיות ומיתקני תשתית קיימים או מתוכננים ,לרבות מיקום מיתקני חיבור חשמל זמני,
לוח החשמל וגודל החיבור וחלוקת לוחות החשמל בכל מבנה ומבנה;

1.14

פתרון להגנה על הולכי הרגל מפני נפילת חפצים ורכיבים;

1.15

שטח למיחזור והפרדה במקור;

1.16

מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה;
5
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מספר עמותה 580700185
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1.17

מיתקנים ואמצעים נוספים שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח-
 ,1988כמפורט להלן:
 1.17.1מיקום עגורנים לרבות עגורני צריח ופירוט אורך זרוע;
 1.17.2מעליות זמניות – גודל ומיקום;
 1.17.3מיקום גנרטור זמני לרבות ציון מפלס רעש ,ומיקום מיכל סולר לרבות מאצרה;
 1.17.4מיכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות.
 1.17.5מיקום משאבות בטון

 .2ניהול סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
 .3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
 .4נוהל ,לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות ,הרכבות ,הקמת פיגומים וכד').
 .5נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך
מפעל פעיל או סמוך לו).
 .6נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
 .8תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית.
 .9תכנית קבלני המשנה לביצוע הדרכה בטיחותית ספציפית לעובדיהם לפי מקצועות.
 .10שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או
קשורים לאתר הבניה.
 .11נהלי חרום
 11.1רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 11.2פינוי נפגעים.
 11.3נוהל הודעות על תאונות.
 11.4רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
 11.5נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).

סקר סיכונים או ניהול סיכונים?
לאור העובדה כי סקר סיכונים (להל ן" :זיהוי גורמי סיכון" ) הינו רק אחד השלבים
בניהול הסיכונים כאמור בתקנות תכנית לנ יהול בטיחות לעיל ,הרי ש מוצע כי סעיף 2
בטיוטת נוה ל מפע"ר ישונה ובמקומו ייכתב :ניהול סיכונים
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מספר עמותה 580700185
אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית  15אלפי מנשה 44851
טל' ,Tel: 09-7925646 :פקס'Fax: 09-7674439 :
ה דרכות העובדים
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סעיף  8שבטיוטת מפע"ר דן בנושא הכנת תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית
כללית וספציפית לעובדים – לפי מקצועות  .לאור העובדה כי באתר בניה אין ל מבצע
הבנ יה ומנהל העבודה הפועל מטעמו את היד ע וההבנה המקצ ועית שיש לקבלן משנה
מקצועי שנדרש לביצוע עבודה ספציפית ,הרי שזאת טעות לדרוש ממבצע הבניה את
ביצוע ההדרכה הספציפית של עובד קבלן ובכך לפתור את ק ב לן המשנה של העובד
מחובתו לעמוד בדרישות הדין ב עניין מסירת מידע והד רכת עובדי ו מתוקף " תקנות
ארגון הפיקוח על העבוד ה (מ סירת מידע והדרכת עובדים) ,תשנ"ט . "1999 -

. 18

לעניין זה מוצע לעיין בהנחיות מפע"ר בעניין " קבלני שירות בתעשייה  -קווים מנחים
להעסקה בט יחותית " (להלן " :קווים מנחים להעסקה בטיחותית של קבלני שירות
בת עשייה " ) בו נקבע במ פור ש כי " חשוב להבדיל בין נוהלי הבטיחות המ פעליי ם וב ין
נוהלי בטיחות ספציפיים  " ...בעוד ש נהלי הבטיחות המפעליים " נגזרים מתחומי
הפעילות של המפעל " והדרכת עובדי הקבלן בנושאים מעין אלו הינה באחריות המפקח
מטעם המפעל הרי ש נהלי בטיחות ייעודיים קשורים " ב תחום מומחיות הק בלן ו הדרכת
עובדי הקבלן בנושאים א לו הינם באחריו ת הק בלן "  .דהי י נו ,לפי ההיקש ,באחריות
מבצע בנייה ו מנ הל העבודה מטעמו ל מסור ל עובד י קבלן המשנה מידע על הסיכונים
ו ל יתן ל הם הדרכה בנוגע למניעת ם אך ו רק לגבי הסיכונים הכלליים באתר הבנייה  ,הרי
ש על קבל ן המשנה ליתן לעובדי ו א ת הסיכונים הספציפיים בעבודתם.
עות ק מ קו וים מ נחים להעסקה בטיחותית של קבלני שירות בתעשייה  ,מצ"ב נספח 3

נוהל לביצוע עבודות מיוחדות או נוהל למתן אישור מוקדם ל ביצוע עבודות מסוכנות?
. 19

לאור העובדה כי מושג מתן היתר מוקדם לביצוע עבודה מסוכ נת (  ,)permitה ינו נוהג
מקובל ,הרי שיש לשנות את הדרישה לכתיבת נוהל לביצוע עב וד ות מיוחדות לנוהל
למתן אישור בטיחותי בטרם ביצו ע עבודה מסוכנת תוך מתן פירו ש להגדרות הנדרשות.

הוספת סוגי אתר ים נוספים ,מיקום משאבות בטון ונהלים
. 20

מומל ץ להכניס כדרישת חובה גם את ההיבטים הבאים :
א.

מיקום משאבות בטון ובכלל זה את כל היבטי הבטיחות ה קשורי ם לש ימוש
והה פע לה של משאבות הבטון ,לרבות מיקום ו הצבתם של כלל הכלים המעורבים
בפעולות היציקה ,כבל י חשמל ועו ד  ,כפי שמפורט בקווים מנחים בהפעלת
משא בות בטון מיום ( .27.1.2021להלן" :קווים מנחים לה פעלת משאבות ב טון") .
קווים מנחים להפעלת משאבות בטון מצ"ב נספח .4

ב.

. 21

תו כ נית פינוי הנ פג עים תכלול תכני ת חירום לכל קומה בא תר הבנייה הכוללת
 :מספרי ח ירום ,נקו דות כינוס בחירום  ,יציאות חירום מהקומה ,מיקום מטפי
כיבוי וארונות עזרה ראשו נה  .גודל התכנית יהיה במידות  A5לפח ות.

ל אור מעמדה של לשכת ממוני הבטיחות עת היא מהווה ארגון המייצג א ת המ ספר
הגדול בי ות ר של ממונים על הבטיחות וכאשר אחת ממט רות יה היא להיות ארגון יציג
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אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית  15אלפי מנשה 44851
טל' ,Tel: 09-7925646 :פקס'Fax: 09-7674439 :
לכלל ממוני הבטיחות ,אנו מבקשים ממינהל הבטיחות לשתף עימנו פעולה ולאמץ את
המלצותינו .
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למען הנוחות ,וברוח המלצותינו במסמך זה ,אנו מצרפים את הצעתינו ל נ כתיבת נ והל
מפע"ר (לה לן" :המלצת לש כת מ מוני הבט יח ות לנוהל מפ ע"ר ב נ ושא תכנית ארגון
בטיחותי לאתר בנייה.
המלצת לשכת ממוני הבטיחות לנוהל מפ ע"ר ב נ ושא תכנית ארגון בטיחותי לאתר בנייה
מצ"ב נספח .5

. 23

מאבקו של מ י נהל ה ב טיחות ל מען הנחלת ה בטיח ות בעבודה במשק הוא מאבקו ש ל עם
ישראל למען אזר חיו .לשכת ממוני הב טיחו ת בישראל -מ קצוענים זה אנח נו  ,מתחייבת
ל ש תף עי מו פעולה בכל הצעד ים שימצא ו לנכון ל צורך ש מירה על חיי ה עובדים במש ק .

. 24

התוכן המקצועי של מכתב זה נכתב בשיתו ף פעולה עם הוועדות המייעצות לוועד
העמותה ב בני יה ובאש בלשכת ממוני הבטיחות בישראל  -מקצוענ ים זה אנח נו (ע.ר) .
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בב רכה

___________________________
רוני שדה ,עורך דין
יושב ראש

נספחים :
.1

נספח  - 1טיוטת הוראת מפע"ר להכנת תכנית ארגון בטיחותי של את ר בנייה

.2

נספח  - 2נוהל מפע"ר מיום 17.1.2006

.3

נספח  - 3קו וים מ נחים להעסקה בטיחותית של קבלני שירות בתעשייה

.4

נספח  - 4קווים מנחים להפעלת משאבות בטון

.5

נ ספ ח  - 5המלצת לשכת ממוני הבטיחות לנוהל מפ ע"ר ב נ ושא תכנית ארגון בטיחותי
לאתר בנייה
8

משרד הכלכלה
מינהל הבטיחות
והבריאות
התעסוקתית

הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תכנית
ארגון בטיחותי של אתר בניה
תאריך :בתוקף מיום :מהדורה:
ב
03/01/2021

נוהל מס'
עמוד  1מתוך 2

א .במסמך זה ישנן הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של
אתר בניה.
ב .תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה נדרשת מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
תשמ"ח 1988-סעיף :166

תכנית ארגון בטיחותי של האתר
( .166א) מבצע בניה אחראי לכך שלפי דרישת מפקח עבודה תוכן תכנית ארגון
בטיחותי של האתר לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי.
(ב) תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תימצא בצמוד לפנקס הכללי.
(ג) מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תתבצע על פי התכנית האמורה.
ג .לאור האמור מבקש מפקח עבודה ראשי להעביר את ההנחיות המצ"ב ,על מנת לוודא את קיום
האמור בו במסגרת ביקורי הפיקוח ,בתנאים והדרישות שנקבעו מטה.
פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

התנאים מטה אינם מצטברים אלא בהתקיים כל אחד מהם על המבצע לוודא הכנת תכנית
ארגון בטיחותי של האתר:
באתר בו מועסקים מעל  25עובדים (כולל עובדי קבלן).
באתר בו גובה המבנה עולה על  3מטרים.
באתר בו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
באתר בניה המתנהל בתוך מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו ובין החלק הפעיל של המפעל
(ללא הפרדת חצרים).
כל אתר מעל  2500מ"ר.
כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח עבודה ,כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה
במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.

עמוד  1מתוך  2עמודים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,בניין ג'נרי  ,2רחוב בנק ישראל  ,7קריית הממשלה ,ת.ד ,39255 .ירושלים ,מיקוד 9139102
טלפון074-7694716 :
דוא"ל pikuahA@labor.gov.il :אתר אינטרנטwww.labor.gov.il/pikuach :

משרד הכלכלה
מינהל הבטיחות
והבריאות
התעסוקתית

הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תכנית
ארגון בטיחותי של אתר בניה
תאריך :בתוקף מיום :מהדורה:
א
03/01/2021

נוהל מס'
עמוד  2מתוך 2

 .1תכנית לארגון בטיחותי של אתר בניה תכלול את הפרטים הבאים:
 .1.1תכנית כללית של האתר בקנה מידה של  1:250לפחות ותכלול בנוסף למבנים העומדים בהקמה
גם את הפרטים הבאים:
 .1.1.1דרכי כניסה לאתר ויציאה ממנו.
 .1.1.2דרכי התנועה באתר ודרכי פינוי פסולת ממנו.
 .1.1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ומיקום עגורני צריח).
 .1.1.4מיקום אחסון חומרים.
 .1.1.5מיקום מבני עזר (מחסנים ,משרדים וכד').
 .1.1.6מיקום ופירוט מבני הרווחה לעובדים (מקום למנוחה ואכילה ,שירותים ,מי שתייה,
עזרה ראשונה וכיו"ב).
 .1.1.7מיקום קווי החשמל באתר ובסביבתו.
 .1.1.8מקור הזנת זרם החשמל לאתר ופירוט חלוקת הזרם בתוך המבנה.
 .1.1.9פירוט מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה.
 .2סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
 .3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
 .4נוהל לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות ,הרכבות ,הקמת פיגומים וכד').
 .5נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך
מפעל פעיל או בסמוך לו).
 .6נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
 .8תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית לעובדים – לפי מקצועות.
 .9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או
קשורים לאתר הבניה.
 .10נהלי חרום וטיפול באירועים חריגים:
 .10.1רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 .10.2נוהל פינוי נפגעים.
 .10.3נוהל הודעות על תאונות.
 .10.4רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
 .10.5נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).
 .11אחריות :התכנית תהיה חתומה בידי מבצע הבניה ,מנהל העבודה ומכין התכנית.

חזי שוורצמן
מפקח עבודה ראשי
וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
עמוד  2מתוך  2עמודים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,בניין ג'נרי  ,2רחוב בנק ישראל  ,7קריית הממשלה ,ת.ד ,39255 .ירושלים ,מיקוד 9139102
טלפון074-7694716 :
דוא"ל pikuahA@labor.gov.il :אתר אינטרנטwww.labor.gov.il/pikuach :

מדינת ישראל

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

אגף הפיקוח על העבודה
 :י"ז טבת תשס"ו
תאריך
17/01/2006 :
מספר מסמך 114682 :

לכבוד
מפקחי עבודה אזוריים
ס .מפקחי עבודה אזוריים
מפקחי בניה

הנדון :שחזור הנחיות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה
סימוכין

מכתבו של אינג' שפיגל -ס .מפקח עבודה ראשי מתאריך
6/7/89

א.

במכתב שבסימוכין הופצו הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי
של אתר בניה.

ב.

זאת ,מתוקף תקנה  166בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – .1988

ג.

במסגרת ישיבות וועדת הבנייה המשרדית שהתקיימו לאחרונה ,נבדקו התכנים של ההנחיות
ונמצאו תקפים גם לימים אלה.

ד.

לפיכך ,ביקשה מפקחת עבודה ראשית להעביר לעיונכם את עותק ההנחיות המצ"ב ,לוודא תוך
דרישה את קיום האמור בו במסגרת ביקורי הפיקוח ,בתנאים והדרישות שנקבעו.

ה.

לידיעתכם והמשך טיפולכם כנדרש.

בכבוד רב,
זאב דיבסק
מרכז בטיחות ארצי

העתק:
גב' ורדה אדוארדס ,מפקחת עבודה ראשית בפועל
מר ישראל שרייבמן ,מנהל מרכז מידע -המוסד לבטיחות ולגיהות
מר נתן חילו
גב' נילי זרחין יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות
מר נחום טיר ,ממ"ח פרויקטים -המוסד לבטיחות ולגיהות

עמוד  1מתוך  3עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח' בנק ישראל  ,5ת"ד  ,3166ירושלים 91036
טלפון 02-6662808/09/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
דוא"לpikuah.avoda.manage@moital.gov.il :
אתר אינטרנטwww.moital.gov.il/pikuach :

מדינת ישראל

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

אגף הפיקוח על העבודה

שחזור הנחיות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה
לפי תקנה  166של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
התשמ"ח 1988 -

פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה.
 )1באתר שמועסקים בו מעל  50עובדים (כולל עובדי הקבלנים).
 )2באתר שגובה המבנה עולה על  25מטר (גובה סופי).
 )3באתר שבו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
 )4באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק
הפעיל של המפעל.
 )5כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה ,כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה
במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.

תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה
הנחיות מפקח עבודה ראשי

עמוד  2מתוך  3עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח' בנק ישראל  ,5ת"ד  ,3166ירושלים 91036
טלפון 02-6662808/09/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
דוא"לpikuah.avoda.manage@moital.gov.il :
אתר אינטרנטwww.moital.gov.il/pikuach :

מדינת ישראל

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

אגף הפיקוח על העבודה
 . 1תכנית כללית של האתר בקנה מידה של  1:250לפחות אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים
בהקמה גם:
 - 1.1דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
 - 1.2דרכי התנועה באתר ,דרכי פינוי פסולת.
 - 1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי
עגורני צריח).
 - 1.4מיקום אחסון חמרים.
 - 1.5מיקום מבני עזר (בתי מלאכה ,מחסנים ,משרדים וכד').
 - 1.6מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה ,מלתחה ,נוחיות ,מי שתייה ,עזרה
ראשונה).
 - 1.7מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
 - 1.8הזנת זרם חשמל למבנה לשם בצוע העבודה וחלוקת הזרם בתור המבנה.
 – 1.9פרוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שרפה.
 .2סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
 .3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
 .4נוהל ,לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות ,הרכבות ,הקמת פיגומים וכד').
 .5נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך
מפעל פעיל או סמוך לו).
 .6נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
 .8תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית – לפי מקצועות.
 .9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או
קשורים לאתר הבניה.
 .10נהלי חרום
 – 10.1רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 – 10.2נוהל פינוי נפגעים.
 – 10.3נוהל הודעות על תאונות.
 - 10.4רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
 – 10.5נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).
התכנית תהיה חתומה בידי המתכנן ובידי מבצע הבניה.העתקים
ורדה אדוארדס,מפקחת עבודה ראשית ,
ישראל שרייבמן  ,מנהל מרכז מידע ,המוסד לבטיחות ולגיהות ,מזא"ה  22ת"א
נתן חילו  ,התאחדות הקבלנים ,רח' מקווה ישראל  18ת"א
נילי זרחין  ,יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות ,רח' מזא"ה  ,22תל-אביב
נחום טיר  ,ממ"ח הדרכה ,המוסד לבטיחות ולגיהות ,רח' מזא"ה  ,22ת"א

עמוד  3מתוך  3עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח' בנק ישראל  ,5ת"ד  ,3166ירושלים 91036
טלפון 02-6662808/09/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
דוא"לpikuah.avoda.manage@moital.gov.il :
אתר אינטרנטwww.moital.gov.il/pikuach :

1

תוכן עניינים

הגדרות  ................................................................................................עמ' 3

בחירת קבלן השירות המתאים וההתקשרות עמו  ...............................................עמ' 5

מינוי איש קשר מטעם המפעל ומטעם קבלן השירות  ..........................................עמ' 5

מיפוי סיכוני הבטיחות והגהות והגדרת המכונות לביצוע עבודה ..............................עמ' 6

פעולות מומלצות בעת ביצוע העבודה  ...........................................................עמ' 6

הערכה מסכמת של קבלן שירות  ..................................................................עמ' 7

נספח א'  :ציוד מגן אישי ייעודי  ...................................................................עמ' 8

נספח ב' " :לוח ניכויים" לעבודת קבלנים – בניין ותשתית אזרחית  ..........................עמ' 8

נספח ג' הערכה מסכמת לעבודת קבלנים  ......................................................עמ' 9

נספח ד'  :בדיקת ציוד חשמלי  ....................................................................עמ' 10
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המלצות לשיפור הבטיחות בממשק שבין מפעלים לקבלנים

ההמלצות המובאות בחוברת זו חוברו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,תוך התייעצות עם התאחדות התעשיינים .זאת במטרה לסייע למקומות עבודה לנקוט
פעולות להגברת הבטיחות בממשק שבין מפעלים לקבלנים.

הקדמה
העסקת עובדי קבלן בתעשייה מציבה אתגרים הנוגעים להיבטים הבטיחותיים והגיהותיים של עבודתם.
כאשר מתבצעת עבודת קבלנים במפעל ,קיים סיכון מסוים לעובדי המפעל ולעובדי הקבלן ,לפעילות תקינה של הייצור
ולרכוש .על כן ,חברות צריכות להתייחס להיבטי הבטיחות והגיהות בעבודת עובדי הקבלנים כפי שהן מתייחסות להיבטי
הבטיחות והגיהות של עובדיהן שלהן.
ההמלצות המפורטות בהמשך גמישות וניתנות להחלה בהתאם לעבודה הקבלנית המתבצעת באתר המפעל.
מומלץ להסתייע בהמלצות אלו בכל מקום עבודה במקביל לביצוע ההתאמות הנדרשות למאפייני העסק.

הגדרות
 .1אורח/מבקר :אדם הנכנס בשערי המפעל לזמן קצר ,ובמהלך שהותו בחצר המפעל הוא אינו בא במגע ישיר עם
מתקני המפעל ועם תהליכי הייצור המתקיימים בו.
 .2יועצים :קבוצה זו דומה במאפייניה לקבוצה הראשונה ומעורבותם הישירה )' ('Hands Onבתהליכי ייצור במפעל
אינה שכיחה .עם זאת ,מאחר שקבוצה זו מורכבת מעובדים המספקים ייעוץ מקצועי באשר לתהליכי הייצור
במפעל ,חובה עליהם להכיר את סיכוני הבטיחות והגיהות הרלוונטיים לעיסוקם.
.3
.4
.5
.6

.7

מפעל :מפעל/תופש מפעל כמשמעם בפקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל.1970-
עובדי מפעל :עובדים המקבלים את שכרם מתופש המפעל.
מפקח מטעם המפעל :מי שתופש המפעל מינה אותו לנהל ולוודא עמידה בכלל היבטי הבטיחות
והבריאות התעסוקתית הקשורים לפעילות עובדי הקבלן בשטח המפעל.
אחראי בטיחות מטעם הקבלן :מי שהקבלן מינה אותו כאחראי להטמעת הדרישות הנוגעות לכלל
היבטי הבטיחות והבריאות התעסוקתית של עובדיו ,העמידה בהם והתאמתם למאפייני המפעל שבו הם
מוצבים.
מזמין העבודה :כל גורם במפעל ,המוסמך להזמין קבלן ולאשר את תחילת עבודתו.

 .8קבלן כוח אדם :כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו ,1996-ואשר עובדיו נמצאים
תחת פיקוחו ומרותו של תופש המפעל ,לעניין מדריך זה.
•

עובדי חברות כוח אדם :עובדים המועסקים על-ידי קבלן כוח אדם .עובדים בקבוצה זו מהווים לעתים
חלק אינטגרלי מצוות התפעול של המפעל ומנוהלים ישירות על-ידי עובדי המפעל .במקרים רבים,
עובדים אלו אף מבצעים פעילויות דומות לאלו המבוצעות על-ידי עובדי המפעל .באחריות תופש המפעל
להקפיד על הבטיחות והגיהות של קבוצת עובדים זו כיתר עובדי המפעל ,ובכלל זה ציוד הבטיחות
הנדרש.
3

 .9קבלן שירות :מנהל חברה ,המספקת שירות תפעול ,התקנה ,הקמה וכיו"ב ,המתקשר בחוזה לביצוע עבודה
ושעובדיו נמצאים בפיקוחו הישיר של הקבלן.
•

עובדי קבלן שירות בפעילויות תפעול ,התקנה והקמה )ייצור/אחזקה/אריזה/הקמה והתקנה( :עובדים
הנמצאים בפיקוחו הישיר של הקבלן .עובדים בקבוצה זו עשויים לבוא במגע עם חומרים מסוכנים,
מכונות ותהליכי ייצור במתקני המפעל .לעתים הם גם נדרשים לבצע מטלות הטומנות בחובן סיכוני
בטיחות וגיהות.

ההמלצות המובאות להלן מתייחסות לקבוצת עובדי קבלן שירות בפעילויות תפעול והתקנה ולקבוצת עובדי קבלן
כוח אדם ,העובדים באזורי התפעול או הייצור  .מדובר בעובדים המגיעים לבצע עבודה מכוח חוזה/הסכם שנחתם
בין שתי חברות.
אוכלוסיית עובדי הקבלן מתאפיינת בחשיפה גבוהה יחסית לאתגרי בטיחות ובריאות תעסוקתית ,הנגזרים
מארעיותם ומכך שאינם נמצאים תחת מוטת הניהול הישירה של תופש המפעל.
תרשים  1מציג את שיטת העבודה המומלצת בכל הקשור להעסקת עובדי קבלן ככלל ועובדי קבלן שירות בפרט:

 .1בחירת קבלן
מתאים
והתקשרות
 .2מינוי אנשי
קשר

 .3מיפוי סיכונים
והגדרת מוכנות

 .4פעולות
מומלצות בעת
ביצוע העבודה
 .5הערכה
מסכמת של
קבלן השירות

תרשים 1

4

 .1בחירת קבלן השירות המתאים והתקשרות עמו
כנדבך נוסף לבחירת הקבלן ועוד לפני ההחלטה על זהותו ,יש להתחשב בשיקולי בטיחות ובהתנהלות הקבלן
בתחום הבטיחות במסגרת מכלול השיקולים הקשורים לבחירתו.
דוגמאות לנושאים מומלצים לבדיקה לפני בחירת קבלן שירות ,המצביעים על כשירותו בנושאי בטיחות וגיהות
)רשימה חלקית(:
• הסמכות על-פי החוק ואופי העבודה:
 oאישור רפואי )אישור מרופא תעסוקתי לעובדים במתקני הייצור ,אישור מרופא משפחה לשאר העובדים(.
 oהסמכה לעבודה בגובה )לכל העובדים באזור הייצור(.
 oהסמכות מקצועיות רלוונטיות )מלגזן ,חשמלאי ,עגורנאי וכד'(.
• רישיונות על-פי החוק ואופי העבודה:
 oטופסי בדיקת התקינות של ציוד ואבזרי עבודה בגובה ,חתומים על-ידי ממונה הבטיחות של הקבלן או
מדריך מוסמך לעבודה בגובה.
• שימוש בקבלני משנה:
o

יציג הקבלן את כשירותם ואת התאמתם בכל הנוגע לבטיחות העבודה ולדרך ניהולה ,כך שתעמוד
בהלימה לדרישות הבטיחות והגיהות של כלל העובדים המועסקים מטעמו.

• התנהלות הקבלן בתחום הבטיחות:
 oקיום תוכנית לניהול בטיחות של הקבלן ומידת התאמתה לתוכנית הבטיחות המפעלית )לקבלנים גדולים(.
 oהצהרה מהקבלן והצגת נתונים ,המעידים על מוניטין הבטיחות שלו )לדוגמה :נתוני תאונות ,דיווחי עובדיו
לביטוח לאומי/מינהל הבטיחות ,המלצות תופשי מפעל/ממוני בטיחות ממפעלים קודמים שבהם עבד וכד'(.
• התקשרות עם הקבלן
 oעל-מנת לקיים תמריץ לעמידה בדרישות הבטיחות השונות ,מומלץ לשלב בחוזה העבודה עם הקבלן
מנגנון ,שלפיו תופש המפעל או מי מטעמו יקיים "לוח ניכויים" ,שיושת לאחר מקרים של הפרת נוהלי
הבטיחות על-ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו )ראו נספח ב'( .מומלץ גם ,כי כל ניכוי יועבר לתקציב ייעודי
שמטרתו שיפור בטיחות מפעלי.

 .2מינוי איש קשר מטעם המפעל ומטעם קבלן השירות:
לאחר בחירת הקבלן ובטרם יתחיל את עבודתו ,כל צד ימנה אנשי קשר שיפעלו מטעמו:
• איש קשר מטעם המפעל :תפקידו ללוות את עבודת הקבלן לכל אורכה ,לכתוב סקירה על סיכוני בטיחות
במתקן/בתהליך שבו יועסק הקבלן ,לתאם את עבודת הקבלן מול גורמים רלוונטיים שונים במפעל ,לבדוק
קבלת תצהירים/מסמכים המפורטים בהמשך מהקבלן.
• איש קשר מטעם הקבלן :יוגדר כאחראי בטיחות אתרי מטעם הקבלן .יהיה אחראי על העברה של הדרכות
הבטיחות המפעליות והספציפיות לשאר עובדי הצוות וקבלני המשנה ועל יישומן.
• חשוב להבדיל בין נוהלי בטיחות מפעליים ובין נוהלי בטיחות ספציפיים:
 oנוהלי בטיחות מפעליים :נוהלי בטיחות וגיהות הנגזרים מתחומי הפעילות של המפעל ,כדוגמת מפעל
המחזיק חומרים מסוכנים ,או מפעל עם נהלים לשעת חירום .הדרכת עובדי הקבלן בנושאים מעין אלו
הינה באחריות המפקח מטעם המפעל.
 oנוהלי בטיחות ייעודיים :נוהלי בטיחות וגיהות ,הקשורים בתחום מומחיות הקבלן ,כדוגמת ריתוך ,כלים
חשמליים ועוד .הדרכת עובדי הקבלן בנושאים אלו הינה באחריות הקבלן.
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 .3מיפוי סיכוני הבטיחות והגיהות והגדרת המוכנות לביצוע העבודה
לאחר בחירת קבלן ובטרם יתחיל את עבודתו ,יתאמו הצדדים את הנושאים הבטיחותיים ,ויועברו נתונים,
רשימות והצהרות בין הצדדים על-פי המתואר להלן:
• המפעל )איש הקשר מטעם המפעל(:
 oיעמיד לרשות הקבלן את כל המידע הבטיחותי והגיהותי הנדרש לצורך ביצוע עבודתו ,הכולל את כל
הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה .על ההדרכות לכלול )בין השאר( את הנושאים הבאים:
נתיבי מילוט.
נוהלי בטיחות בעבודת המפעל .כפי שצוין ,נוהלי העבודה הנוגעים ספציפית לעבודת השירות/תפעול
הינם באחריות הקבלן.
נקודות עזרה ראשונה.
כללי התנהגות בעת חירום.
 oיוודא ,כי נוהלי הבטיחות הייעודיים של הקבלן אינם מתנגשים עם נוהלי הבטיחות המפעליים כמיטב
יכולתו.
• הקבלן
 oידאג להשתתפות עובדיו על-פי חוק בכל ההכשרות וההסמכות הנדרשות לביצוע העבודה ,יתעד ויציג
תעודות המעידות על כך ,על-פי דרישה.
 oיוודא שעובדיו יקבלו תדרוך בטיחות פרטני מהמפעל בהתאם לנהלים רלוונטיים במפעל.
 oימנה אחראי בטיחות אתרי במידת הצורך ,על-פי דרישות החוק.
 oיצהיר בחתימתו ,כי קיים ברשותו כל ציוד המגן האישי הנדרש לביצוע העבודות וכי ציוד זה הינו תקני
ובמצב תקין ,וכי קיים כל ציוד העבודה הדרוש ואמצעי הבטיחות הנדרשים לתהליך ביצוע העבודה.
)רשימה חלקית מומלצת ,ראו בנספח א'(
 oיעביר רשימה מדויקת של הציוד ,החומרים וכלי העבודה שאותם הוא מבקש להכניס לאתר העבודה.
 oיצהיר שכל העובדים החייבים בהסמכות מכוח חוק יהיו בעלי הסמכות מתאימות תקפות .תאריך קבלתן
ותוקפן יצוינו אף הן ,ויצורפו צילומי מסמכים של כל תעודה/רישיון.
 oיעביר רשימה שמית של כל העובדים וקבלני המשנה מטעמו ,המתוכננים להיכנס לאתר העבודה ואשר
עברו הדרכה על הסיכונים הבטיחותיים והגיהותיים מטעמו.
 oהקבלן יתחייב לעבוד אך ורק עם הציוד שרשם בטופס תכנון עבודה ,כשהוא תקין ,תקני ובתוקף.
 oיתחייב לדווח לנציג המפעל על כל תאונה ,אירוע בטיחות" ,כמעט ונפגע" ,מפגע או מצב שאינו בטוח.

 .4פעולות מומלצות בעת ביצוע העבודה
• המפעל )איש הקשר מטעם המפעל(
 oאם זיהה איש הקשר ,או מי מטעמו ,העדר כשירות של ציוד ,בסמכותו לפסול ציוד זה.
 oיתאם את כניסתו של קבלן השירות עם כל הגורמים המעורבים בפרויקט.
 oבפורום בטיחות מפעלי יועלו וילובנו סוגיות משמעותיות בנוגע לכללי הבטיחות והגיהות של עובדי הקבלן
לסוגיהם.
• הקבלן )איש הקשר מטעם הקבלן(
 oידאג כי כל העובדים יצוידו בציוד מגן אישי בהתאם לסיכונים הפוטנציאליים.
 oיוודא פעילות העובדים וקבלני המשנה בהתאם להדרכות הבטיחות וסיכוני הבטיחות המתוארים לעיל.
• תחקור במקרה של תאונה או מפגע :המפעל יתחקר ויתעד מקרים של תאונה ,מפגע או "כמעט ונפגע" ,תוך
עירוב הקבלן .הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לתחקיר ,לנקוט ,בהתאם ,פעולות מתקנות ולוודא כי טופלו.
• מומלץ כי קבלנים ועובדיהם יוזמנו כמשקיפים ,בהיקף כזה או אחר ,בפורומי הבטיחות של המפעל )מעבר
לחובת הקיום של ועדות בטיחות פנימיות ,שיקיים קבלן השירות ,אם רלוונטי(.
• במקרים של עבודה המתמשכת יותר משלושה חודשים ,תופש המפעל יקיים אחת לשנה הערכת בטיחות
ורענון נהלים לקבלנים .הערכה זו תימסר גם לקבלן .ההערכה תתבצע על בסיס נספח ב' למדריך.
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 .5הערכה מסכמת של קבלן שירות
מטרת הערכה זו היא לתמוך בבסיס הידע המפעלי הנוגע לעבודות עתידיות שיבוצעו על-ידי קבלן שירות זה או
אחר .מומלץ לבצע הערכה זו עם סיום עבודת קבלן השירות או בסמוך לה.
סעיפים לדוגמה לביצוע ההערכה המסכמת ניתן לראות בטבלה בנספח ג'  -הערכה מסכמת של עבודת קבלנים.
על בסיס נספח ג' יוכל תופש המפעל לתכלל את עבודת הקבלנים ולהגיע לתובנות באשר לנקודות הבאות:
• הערכת ההתמודדות של קבלן השירות ועובדיו עם תיקון ליקויי בטיחות שהתגלו במהלך עבודתם.
• מידת השילוב של שיקולי בטיחות וגיהות בעת ביצוע תכנון עבודה מקדים במטלות הדורשות היתרי ביצוע.
• הערכה )איכותית( לגבי מידת המחויבות של הקבלן ועובדיו לרמת הבטיחות והגיהות שדרש מהם המפעל.
 .1תיעוד
מומלץ ,לתופש מפעל הנעזר במדריך זה ,לתעד את מדיניות אכיפת הוראות הבטיחות ואת הצעדים שנקט על
מנת לצמצם את הסיכון הנשקף לעובדי קבלן ,לרבות תיעוד של התהליכים המתוארים מעלה ופעולות שננקטו
במהלך תקופת העסקה של עובד הקבלן:
• תיעוד תהליך בחירת הקבלנים והאסמכתאות לכישוריהם והסמכותיהם ,לרבות הבהרות בכתב שניתנו
ותכתובות הקשורות לניסיונם של עובדי הקבלן.
• תיעוד הוראות הבטיחות שהועברו לקבלן וכל אישור או התחייבות שהתקבלו מהקבלן ביחס להוראות אלה.
• תיעוד אזהרות והתרעות שהועברו לקבלן לאור אירועי בטיחות.
• תיעוד הליכי משמעת שנערכו לעובד קבלן בעקבות הפרת הוראות בטיחות.
• תיעוד מלא של הדרכות הקבלן ועובדיו ,לרבות זמן ההדרכה ,תוכן ההדרכה ,אישור המשתתפים בה ומעביר
ההדרכה.
• תיעוד פעולות פיקוח ,סיורים ,לרבות פערים שנמצאו בעבודת הקבלן וההתרעות שהועברו בגינן.
• תיעוד של הערכת תפקוד הקבלן.
באמצעות התיעוד יוכל תופש המפעל לקיים מעקב ארגוני אחר קיום ההוראות הפנימיות של המפעל.
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נספח א' :ציוד מגן אישי ייעודי
באחריות הקבלן לספק ציוד מגן אישי וייעודי לעובדיו בהתאם לסיכונים פוטנציאליים ולחשיפה לסיכונים  -הן אלה
הקשורים לתחום מומחיותו והן אלה שעליהם תודרך במפעל .להלן דוגמאות )רשימה חלקית(:
בגדי עבודה )כולל בגדים להחלפה(.
כובע מגן.
נעלי בטיחות מגן )על-פי תקן(.
משקפי מגן.
כפפות עבודה.
שירותי כביסה לבגדי העבודה ,אם העובד צפוי להיחשף לחומרים טעוני ניטור ])על-פי תקנות הבטיחות בעבודה
)ניטור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים([ .
נספח ב'" :לוח ניכויים" לעבודת קבלנים  -בניין ותשתית אזרחית
מס'

תאור העברה

1

ליקויים באתר עבודות בנייה ובנייה הנדסית

2

א .אי-מינוי מנהל עבודה כדין.
ב .אי-דיווח על-אודות מינוי מנהל עבודה למפקח עבודה.
ג .אי-הצגת שלט כחוק )סעיף  7לתקנות הבנייה(.
ד .חוסר/פגם בגידור.
ה .פיגום או סולם לא תקין.
ו .פיגום שנבנה בניגוד לחוק.
ז .חפירה ללא שיפוע או דיפון מתאים.
ח .אחר.
רישיונות

3

א .ביצוע עבודה בכלי הנדסי ללא רישיון בתוקף.
ב .שימוש בעגורן ללא הסמכה בתוקף.
ג .ביצוע עבודת חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג מתאים.
ד .ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שאינו מורשה לכך כדין.
ה .ביצוע עבודה בגובה ללא הסמכה/בניגוד להוראות.
ו .אחר.
העסקת עובדים

4

א .העסקת עובד שלא בהתאם לגיל המותר.
ב .העסקת עובד ללא הסמכה נדרשת.
ג .אי-מתן הדרכה לעובדים.
ד .אי-הספקת צמ"א לעובד.
ה .העסקת עובד בניגוד לחוות דעתו של רופא תעסוקתי.
ו .אחר.
בדיקות ציוד

5

א .שימוש בציוד הרמה או קולט אןויר ללא תסקיר בר תוקף.
ב .אחר.
אי-שימוש בציוד מגן אישי.

6

חוסר בערכת עזרה ראשונה.

7

חוסר במטף כיבוי אש.

8

שונות.

8

סכום

נספח ג' :הערכה מסכמת לעבודת קבלנים
מילוי הערכת הקבלן מחייבת מתן ארבעה ציונים על-פי המשקלות להלן:
.a
.b
.c
.d

איכות ביצוע העבודה ) 40%מהציון(  -ציון חופשי .5-100
סדר וניקיון ) 10%מהציון(  -ציון חופשי .5-100
עמידה בלוחות זמנים ) 15%מהציון(  -ציון חופשי .5-100
ציון הבטיחות ) 35%מהציון( ייקבע לפי שלושה מדדים:
 .iמספר תאונות שאירעו בתקופת העבודה )עם נזק לאדם או לרכוש(:
אפשרויות 2 ,1 ,0 :ויותר.
שיטת הניקוד :תאונה אחת – הורדת  20%מהציון ,שתי תאונות ויותר – הורדת 40%
מהציון.
 .iiמספר אירועי בטיחות שבהם היה הקבלן מעורב )לדוגמה :אי-קיום הוראות הבטיחות ,אי-
שימוש בציוד מגן וכו'(.
אפשרויות 3 ,2 ,1 ,0 :ויותר.
שיטת הניקוד :אירוע אחד –  10%פחות ,שני אירועים –  ,20%שלושה אירועים ויותר –
.40%
 .iiiהאם הקבלן ביצע הדרכות  Tool Boxבמהלך העבודה?
אפשרויות :כן ,לא ,לא רלוונטי.
שיטת הניקוד :אם התשובה לא  20% -פחות.

הציון הכללי להערכת הקבלן יהיה שקלול של ארבעת הציונים.
•
•

•

ציון בטיחות כולל נמוך מ 65-יחייב חתימה של נציג הקבלן לעניין הבטיחות על-גבי ההערכה.
אם הציון המשוקלל נמוך מ ,65-באחריות המעריך לצרף מזכר עם פירוט הליקויים בעבודה ,כולל יומני עבודה
ומסמכים תומכים ,על-מנת שניתן יהיה לשלוח לקבלן ,באמצעות מהנדס החוזה ,או ישירות עם העתק למהנדס
החוזה ,לצורך פעולות מתקנות.
כמו כן יש לפרט את הסיבה לציון הנמוך תחת ה"הערות".
ציוני הבטיחות הנמוכים יועברו אחת לחודש בצורת מייל אוטומטי לגורמים הרלוונטיים לחוזה/למפקחי
הבטיחות.
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נספח ד' :בדיקת ציוד חשמלי
הריני לאשר בחתימתי זו כי בהתאם לבקשת הקבלן שפרטיו מופעים מטה  ,ביצעתי בדיקה לכל הציוד החשמלי שהציג
בפני הקבלן .כל פרטי הציוד שנבדקו מופעים בעמוד  2למסמך זה  .הבדיקה נערכה בליווי נציג הקבלן  .הבדיקה כוללת :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בדיקה ויזואלית של המכשיר ושלמות המכשיר
שלמות ותקינות כבלי ההזנה
בדיקת בידוד המכשיר
בדיקת רצף הארקה מתקע המכשיר לגופו
הימצאות ותקינות ממסרי הפחת להזנת כלי חשמל מטלטלים
סימון המכשיר ע"י מדבקת כשירות .

למרות זאת .ולמעת הסרת ספק ,הובהר לקבלן כי חובה עליו לוודא תקינות מכשירי החשמל וממסרי הפחת לפני כל
שימוש בהם  .בנוסף – קבלן שיעשה שימוש בציוד חשמלי שאינו מופיע ברשימה שבעמוד  2למסמך זה – יוזמן
לבירור.

תאריך ביצוע הבדיקה :

פרטי הקבלן הנבדק :
שם הקבלן :
שם נציג הקבלן :
עובד בנשר באזור :
תאריך ביצוע העבודה :
פרטי החשמלאי שבדק את ציוד החשמל :
שם החשמלאי :
סוג רישיון :
תוקף הרישיון :
מספר רישיון
:
חתימת החשמלאי שבדק את הציוד :

חתימת נציג הקבלן :
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א שבט תש"פ
27/01/2020
מספר מסמך773907:

ÍmGÈ072Î
לכבוד
רשימת תפוצה
)נשלח ב(:
שלום רב,

הנדון :הפעלת משאבת בטון ניידת  -קווים מנחים

לאחרונה התרחשו מספר אירועי בטיחות שבהן נפגעו עובדים ממשאבות בטון .לאור כך ,להלן ,מספר
דגשים עיקריים בנוגע להפעלה בטיחותית של משאבות בטון ניידת בעלת זרוע מפרקית הידראולית
באתרי בנייה.
להלן עיקרי הדגשים והקווים המנחים שעל פיהם יש לפעול בחלוקה לאחריותם ותפקידם של בעלי
התפקידים הרלוונטיים:
 .1מפעיל המשאבה:
א) יהיה בעל דרגת רישיון מתאימה לנהיגה בכלי (המשמש כמשאבת בטון) .בקיא בהפעלת
המשאבה ופועל על פי הוראות היצרן.
ב) קיבל הדרכה באמצעות נציגים טכניים של היצרן/היבואן/סוכן/משווק של הציוד לגבי
הפעלתו הנכונה והבטיחותית של הכלי וזאת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(מסירת מידע והדרכת עובדים) ,תשנ"ט.1999-
ג) יוודא כי קיבל פרטים ממנהל העבודה על מיקום משאבת הבטון ,תוך כדי התחשבות
בתנאי הקרקע ,המרחק ליציקת הבטון ,גישה נאותה למשאיות המובילות את הבטון,
ועמדת העבודה של מפעיל משאבת הבטון.
ד) ישתמש רק בנתיבים מורשים לחציית האתר ויימנע ככל שניתן מנסיעה לאחור .
ה) יוודא כי מערכות המשאבה תקינות ,טרם הפעלת המשאבה ,לרבות תפקוד הבקרים
ואמצעי הבטיחות וכי כל המגנים של חלקי המכונות הנעים נמצאים במקומם בכל עת
בזמן שהמכונה פועלת.
ו) יוודא כי המייצבים פתוחים כנדרש ומיוצבים על הקרקע בהתאם להוראת היצרן.
ז) יוודא כי מייצבי המשאבה מרוחקים משיפוע קרקע או חפירה.
ח) יוודא שלא נמצא אדם בקרבת המשאבה וחלקיה בצורה כזאת שתסכן את חייו ובמקרה
של סכנה יפסיק את עבודת המשאבה.
ט) יוודא כי הפעלת המשאבה תתבצע רק באור יום או בתאורה נאותה.
מסמך מס' 773907

עמוד  1מתוך  3עמודים
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י) יוודא כי משאבת הבטון ,על כל חלקיה ,לא תגיע למצב בו היא נמצאת בתחום סכנה
מחשמל  -מרחק העולה על  3.25מטר בין כל קו חשמל למשאבה.
יא) במקרה בו מתרחשת חסימה במהלך היציקה ,יש להפסיק את השאיבה מיד ולהורות
לעובדים להתרחק מהצינורות למקום בטוח ,בטרם ביצוע ניסיונות לשחרר את
החסימה.
יב) בכל מקרה אחר שזיהה סכנה לאדם כתוצאה מהפעלת משאבת הבטון ,יש להפסיק מיד
את הפעלת המשאבה.

 .2מנהל העבודה:
א) יוודא כי הגישה אל האתר והיציאה ממנו מתאימות למימדיה של משאבת הבטון וכי
מיקום המשאבה מאפשר הצבה נכונה ומתאימה של מייצבי משאבת הבטון.
ב) יוודא כי טווח המשאבה מאפשר גישה אל הנקודה הרחוקה ביותר ביציקת הבטון וישנה
גישה נאותה למערבל הבטון אל תא הקיבול של משאבת הבטון.
ג) להציב אתת מוסמך במקרים בהן המפעיל לא יהיה מסוגל לראות את הקצה המזרים של
הצינור.
ד) יוודא כי כאשר קיימת חפירה העולה על עומק של  4מטרים ,וכי קיים צורך למקם את
משאבת הבטון בקרבתה ,אזי ,תוכנית החפירה תכלול התייחסות למיקום משאבת
הבטון.
ה) יוודא כי המייצבים נפרשים באופן נכון בהתאם להוראות היצרן; כי הקרקע יציבה וכי
יש לה את היכולת לתמוך בעומסים הצפויים וכי מפעיל המשאבה משתמש בלוחות פיזור
בעלי חוזק וגודל מתאימים מתחת ללוחות הבסיס של המייצבים על מנת לפזר את
העומס ממשאבת הבטון באופן המתאים לתנאי האתר.
ו) ימנה משגיח למשימת היציקה שעיקרי תפקידיו יהיו:
 .1למנוע הימצאותם של אנשים בקרבת המשאבה באופן שיסכן את חייהם.
 .2לפקח על מפעיל המשאבה  ,כי משאבת הבטון ,על כל חלקיה ,לא תגיע למצב בו היא
נמצאת בתחום סכנה מחשמל וכי כל הזמן המפעיל שומר על מרחק העולה על 3.25
מטר בין כל קו חשמל למשאבה.
 .3לפקח על תנועתם של משאיות הבטון לכיוון משאבת הבטון ולוודא כי הן מתבצעות
בצורה בטוחה.
 .4לוודא שאין שינוי הנראה לעין בקרקע ובמקרה שכן להפסיק את הפעילות.
ז) יוודא שהעובדים הנמצאים באזור היציקה יהיו מודרכים ומתואמים בפעולות שיש לבצע
ובקשר עם המפעיל ובקיא ב"התנהגות" המשאבה לרבות הרעידות ו"הקפיצות" של
הצנרת ויעמוד על היבטי הבטיחות שיש לנקוט.
ח) יוודא כי הפעלת המשאבה תתבצע רק באור יום או בתאורה נאותה מעל המקום בו
המשאבה פועלת.
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ט) יוודא כי כלל העובדים המעורבים בתהליך היציקה באתר קיבלו תדריך בטיחות בטרם
הפעלת המשאבה.
י) לוודא כי כל העובדים השותפים לתהליך היציקה ישתמשו בציוד מגן אישי הבא :קסדת
מגן ,נעלי מגן ,כפפות עבודה ,משקפי מגן וכן צמ"א לעבודה בגובה ככל שיידרש.
יא) לוודא כי עובדי האתר לא יפתחו ,בכל נסיבות שהן ,ולא ינסו לפתוח את צנרת המשאבה
כאשר היא תחת לחץ.
יב) ככל שתידרש תוכנית ארגון בטיחותי של האתר ,עליה לכלול פרק המפרט את כל היבטי
הבטיחות הקשורים לשימוש וההפעלה של משאבות הבטון ,לרבות מיקום והצבתם של
כלל הכלים המעורבים בפעולות היציקה ,כבלי חשמל ועוד.

בכבוד רב

יחזקאל שוורצמן
ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ומפקח עבודה ראשי

מסמך מס' 773907
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מדינת ישראל
משרד העבודה והרווחה,
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הצעת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לכתיבת נוהל
מפע"ר בעניין הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תכנית
ארגון בטיחותי של אתר בנייה

 .1מטרת הנוהל
 .1.1נוהל זה בא להבהיר את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של
אתר הבנייה מכח תקנה  166לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח 1988 -וכדלקמן:
תכנית ארגון בטיחותי של האתר
( .166א) .מבצע בנייה אחראי לכך שלפי דרישת מפקח עבודה תוכן תכנית ארגון בטיחותי
של האתר לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי.
(ב) .תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תימצא בצמוד לפנקס הכללי.
(ג) .מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תתבצע לפי התכנית האמורה.

 .1.2לאור האמור הנני דורש כי בכל אתר בנייה כהגדרתו בנוהל זה ,תוכן תכנית
ארגון בטיחותי של אתר בנייה לפי האמור כמפורט בנוהל זה.
 .2הגדרות
" .2.1אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת" – היתר עבודה אשר יינתן על ידי מבצע
הבנייה ו/או נציגו במקום העבודה לצורך ביצוע עבודה מסוכנת באתר הבנייה שאינה
נמצאים ב"הפרדת חצרים" בטרם ביצוע עבודה ,למשך תקופה של לא יותר מ 12-שעות
ברציפות ,על מנת לבקר עבודה מסוכנת המיועדת לביצוע על ידי עובדי מבצע הבנייה ו/או
קבלני המשנה מטעמו שהיא בעלת סיכון פוטנציאלי רב לנציגי מבצע הבנייה או לציודו
ולמתקניו הנמצאים באתר הבנייה או בסביבתו הקרובה .ההיתר יינתן על גבי טופס הרשאת
עבודה לסוגי העבודות שהוגדרו כעבודה מסוכנת על ידי מבצע הבנייה ולאחר שמבצע הבנייה
ו/או מי מטעמו ביצע סיור במקום בו תתבצע העבודה המסוכנת;
" .2.2אתר" ו/או "אתר בנייה" -מקום בו מבוצעות עבודות בנייה והוא אחד מאלה:
 . 2.2.1אתר שמועסקים בו מעל  25עובדים (כולל עובדי קבלן משנה ו/או קבלני
משנה ).
 . 2.2.2באתר שגובה המבנה העומד להיות מוקם ו/או גובה המבנים ה עומדים
להיות מוקמים יעלה על  25מטר (גובה סופי).
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 . 2.2.3באתר שבו מו צב ים ש ני עגורני צריח ומ עלה.
 . 2.2.4באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין
הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל (ללא הפרדת חצרים) .
 . 2.2.5כל אתר בשטח ה פרוס ע ל שטח מ על  4,000מ"ר או כל אתר בו מבוצעות
עבודות בנייה כ אשר שטח הבנייה המצטבר של קומות הבניין ו  /א ו
הב ניינים לרבות קומת ו/או קומות המרתף עולה על  30,000מ"ר.
 . 2.2.6כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי ד רישת מפקח העבודה ,כאשר לדעתו
רמת הסיכון הצפויה במהלך ביצוע העבודה א ו באחד משלביה מחייבים
זאת.
" .2.3בקרת סיכונים" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.4גורם סיכון" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.5הדרכת בטיחות כללית באתר בנייה" -הדרכת מבצע הבנייה ו/או מי מטעמו בנוגע לסיכונים
הכלליים הקיימים באתר הבנייה ולרבות את דרישותיו מקבלני המשנה.
" .2.6הדרכת בטיחות ספציפית באתר בנייה" -הדרכת קבלן המשנה את עובדיו בנוגע לסיכונים
הספציפיים הקיימים בעבודתם באתר הבנייה .
" .2.7הערכת סיכונים" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.8זיהוי גורמי סיכון" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.9הפרדת חצרים" -מצב בו קיימת הפרדה פיזית בין האתר בו מבוצעות העבודות מטעם
הקבלן לבין יתר מתקני מזמין העבודה ,לרבות צירי גישה באופן כזה שנמנעת האפשרות
מנציגי המזמין להיכנס לשטח אתר הבנייה שלא באישור מבצע הבנייה וכאשר ההפרדה
מותנית בביצוע גידור ושערי כניסה בטרם ביצוע העבודות;
.2.10

"השתלמות ענפית בבנייה"-כדרישתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות) ,התשנ"ו1996-

" .2.11השתלמות ניהול סיכונים" -כדרישתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית
לניהול בטיחות) ,התשע"ג2013-
" .2.12זיהוי גורמי סיכון" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול
בטיחות) ,התשע"ג2013-
" .2.13מבצע בנייה" -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח1988-
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" .2.14מזמין "– כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח1988-
" .2.15ממונה על הבטיחות" – כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות) ,התשנ"ו( 1996-להלן" :תקנות הממונים" ).
" .2.16מנהל עבודה" -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח1988-
.2.17

"מפקח עבודה ראשי" -כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-

" .2.18מקום עבודה"-כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.19ניהול סיכונים" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.20סיכון" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) ,התשע"ג-
2013
" .2.21סיכון קביל" -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות),
התשע"ג2013-
" .2.22עבודה חמה" – עבודות הלחמה ,ריתוך או חיתוך (אוטוגני או חשמלי) ,זיפות ,הבערת
אש גלויה;
" .2.23עבודה בחלל מוקף" – כהגדרתה בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל1970-
ובתקנותיה ,כגון :עבודה בתוך מיכלי דלק ,בתוך דוודים לסוגיהם ,בתוך מחילות ושוחות,
בתוך מערכות ביוב;
" .2.24עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי "– כהגדרתה בתקנות החשמל (עבודה במיתקן חי
או בקרבתו);
" .2.25עבודה בסביבה נפיצה" – עבודה תוך שימוש בחומרי נפץ ,עבודה בקרבת קווי ומצבורי
דלק או גז;
" .2.26עבודה מעל גגות שבירים ותלולים" – כהגדרתן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על
גגות שבירים או תלולים);
" .2.27עבודה מסוכנת" -עבודה חריגה ,בעלת פוטנציאל סיכון גבוה ,שביצועה שלא לפי הדין,
הנהלים ,כללי המקצוע והוראות הבטיחות  -עלולה לגרום לפגיעה חמורה בנפש ולנזק
ברכוש והיא אחת או יותר מאלה והיא והיא אחת או יותר מאלה:
.2.27.1
.2.27.2
.2.27.3
.2.27.4
.2.27.5
.2.27.6

עבודה חמה;
עבודה בסביבה נפיצה;
עבודה בחלל מוקף;
עבודה על גגות שבירים ותלולים;
עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי;
עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות (חשמל ,גז ודלק);
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עבודה כלשהי שהוגדרה על ידי מבצע הבנייה ו/או המזמין כמסוכנת.
.2.27.7
" .2.28עבודות בנייה" -כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ובצו הבטיחות
בעבודה (עבודות בנייה הנדסית) ,לרבות עבודות להתקנת מערכות המבוצעות אגב הקמת
המבנה;
" .2.29עבודות התקנת מערכות" – עבודות להתקנת מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,הסקה,
תקשורת ,מיזוג אוויר ,מערכות אוויר דחוס ,תרני תקשורת והן אינן מהוות עבודות בנייה
או בנייה הנדסית ובלבד שהן אינן מבוצעות אגב הקמתו של המבנה;
 .2.30פנקס כללי – פנקס המתנהל באתר העבודה על פי סעיף  198של פקודת הבטיחות בעבודה
ולפי צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) ,בין בכתב ובין במתכונת דיגיטלית;
" .2.31קבלן ראשי" -כהגדרתן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח1988-
" .2.32קבלן משנה" -כהגדרתן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח1988-
" .2.33תכנית כללית של האתר" -תכנית בקנה מידה של  1:100,000לפחות אשר תכלול בנוסף
למבנים העומדים בהקמה גם את הפרטים המפורטים בגוף הנוהל.
" .2.34תכנית לניהול בטיחות" -כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול
בטיחות) ,התשע"ג2013-

 .3תכנית לארגון בטיחותי של אתר בנייה תכלול את הפרטים הבאים:
 .3.1תכנית הכללית של האתר תוכן בקנה מידה של  1:100לפחות ותכלול בנוסף
למבנים העומדים בהקמה גם את הפרטים הבאים:
 .3.1.1דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
 .3.1.2דרכי התנועה באתר ,דרכי פינוי פסולת.
 .3.1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים .
 .3.1.4מיתאר המבנה המתוכנן ,לרבות מיתאר חלקים תת-קרקעיים;
 .3.1.5סוג הגידור סביב האתר ,לרבות חומרי הגמר ,אם נדרש במידע ,גבהים ומאפיינים
ייחודיים;
 .3.1.6פתרון דיפון עקרוני;
 .3.1.7שערים לכניסות ויציאות מהמגרש לרכש ולהולכי רגל;
 .3.1.8אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש ובכלל זה עצים בוגרים ,אתרים או
רכיבים לשימור ,לרבות פירוט אמצעי המיגון של האתרים הרגישים כאמור;
 .3.1.9מיקום חפירות ועבודות עפר;
 .3.1.10מבנים זמינים ומידותיהם ,לרבות מבנים לאחסנה ,רווחת העובדים (מקומות מנוחה,
אכילה ,נוחיות ,מי שתייה ,עזרה ראשונה ,שטחי התארגנות ,וחניה זמנית;
 .3.1.11מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב ,כולל גישה וחניה אם מתוכננים;
 .3.1.12מבנים ורכיבים להריסה או פינוי ,לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט המגרש;
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 .3.1.13תשתיות ומיתקני תשתית קיימים או מתוכננים ,לרבות מיקום מיתקני חיבור חשמל
זמני ,לוח החשמל וגודל החיבור וחלוקת לוחות החשמל בכל מבנה ומבנה;
 .3.1.14פתרון להגנה על הולכי הרגל מפני נפילת חפצים ורכיבים;
 .3.1.15שטח למיחזור והפרדה במקור;
 .3.1.16מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה;
 .3.1.17מיתקנים ואמצעים נוספים שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח ,1988-כמפורט להלן:
 .3.1.17.1מיקום עגורנים לרבות עגורני צריח ופירוט אורך זרוע;
 .3.1.17.2מעליות זמניות – גודל ומיקום;
 .3.1.17.3מיקום גנרטור זמני לרבות ציון מפלס רעש ,ומיקום מיכל סולר לרבות
מאצרה;
 .3.1.17.4מיכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות.
 .3.1.17.5מיקום משאבות בטון
 .3.2ניהול סיכונים .
 .3.3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
 .3.4נוהל למתן אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת.
 .3.5נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של
ביצוע בתוך מפעל פעיל או סמוך לו).
 .3.6נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
 .3.7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר קבלני המשנה ובינם לבין
עצמם.
 .3.8תכנית מפורטת לביצוע הדרכת עובדים:
" .3.8.1הדרכת בטיחות כללית באתר בנייה" -הדרכת מבצע הבנייה ו/או מי מטעמו בנוגע
לסיכונים הכלליים הקיימים באתר הבנייה ולרבות את דרישותיו מקבלני המשנה.
" .3.8.2הדרכת בטיחות ספציפית באתר בנייה" -הדרכת מבצע הבנייה ו/או מי מטעמו
את עובדיו ו/או הדרכת קבלן המשנה את עובדיו .שניהם בנוגע לסיכונים הספציפיים
הקיימים בעבודתם באתר הבנייה .
 .3.9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם
עובדים או קשורים לאתר הבניה.
 .3.10נהלי חרום וטיפול באירועים חריגים:
רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
.3.10.1
פינוי נפגעים.
.3.10.2
נוהל הודעות על תאונות.
.3.10.3
רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
.3.10.4
נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).
.3.10.5
תכנית חירום לכל קומה באתר הבנייה הכוללת :מספרי חירום ,נקודות
.3.10.6
כינוס בחירום ,יציאות חירום מהקומה ,מיקום מטפי כיבוי וארונות עזרה
ראשונה .גודל התכנית יהיה במידות  A5לפחות.
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 .4אחריות
 .4.1אחריות מבצע הבנייה להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה באמצעות אחד מאלה:
 . 4.1.1בעל איש ור כשירות תקף לפי תקנה  3לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות )  ,התשנ"ו ( 1996 -להלן " :תקנות הממונים" ) ,
ובכלל זה ממונה בטיחות במקו ם העבודה ,שעבר במסגרת שמונת ימי
ההשתלמות הנדרשים בתקנה (3ב) ל תקנות הממונים  ,השתל מות בניהול
סיכונים ,ו הוא סיים בהצל חה השתלמות ענפית ב בנייה ובנייה הנדסית.
 . 4.1.2ב א תר בנייה שבו מועסק ממונה על הבטיחות והוא אינו מכין התכנית,
תוכן התכנית בתיא ו ם עימו והוא יאשר בחתימתו על גבי התכנית כי קרא
אותה והוא מודע לתכניה.

חזי שוורצמן
מפקח עבודה רא שי
וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתי ת
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