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משרד הבלכלה והתעשייה

ז אייר תשע״ו
15/05/2016
מספר מסמך555989:

לכבוד
מפעא״זים
ס .מפעאז״ים
באמצעות דו״אל
שלום רב,

הנדון :דרישה למינוי ממונה על הבטיחות בחברות בניה בסיווג גי5
סימוכין

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות),
התשנ״ו 1996-

.1

לאור הסיכונים הרבים בענף הבניה והעליה במספר תאונות העבודה במקומות אלה ובמטרה
לצמצם ככל האפשר את מספרם ,אני מורה לדרוש מינוי ממונה על הבטיחות בהיקף משרה
מלאה בכל אחת מחברות בניה בעלות סיווג ג׳5

.2

זאת ,בהתאם לסמכות בתקנה  )5(4לתקנות שבסימוכין.

.3

יובהר כי בשלב ראשון יש לדרוש מינוי כאמור רק מחברות בניה .לאחר שיבוצע שלב זה ,בשלב
הבא (שיפורסם בנפרד) נציב דרישה דומה גם לחברות תשתית ופיתוח בסיווג זה.

.4

מפעא״זים ,מתבקשים לבדוק את הרשימה המצ״ב ולשלוח מכתב דרישה למינוי ממונה על
הבטיחות במשרה מלאה ,לכל אחת מהחברות שכתובתן באזור עליו הוא אחראי .יש לדרוש כי
ימונה ממונה על הבטיחות העונה על אחת מהדרישות הבאות:
א .הממונה על הבטיחות הוא בעל ניסיון מוכח בענף הבניה.
ב .הממונה על הבטיחות סיים בהצלחה השתלמות ענפית בענף הבניה.
אם מודיעים על מינוי ממונה על הבטיחות שאינו עומד באחר משני התנאים הנ״ל ,יש לדרוש
כי הממונה יבצע השתלמות ענפית בענף הבנייה תוך שנה (לכל היותר) ממועד מינויו ,בהתאם
לתקנה (5ג) לתקנות ממונים על הבטיחות.

.5

לו״ז לביצוע:
א .הפצת מכתב לכל חברות הבניה ,שבהן אין ממונה על הבטיחות במשרה מלאה  -תוך חודש
ימים.
ב .יש לקצוב לחברות  3חודשים ,לכל היותר ,למילוי הדרישה .

לוט:
רשימת קבלנים בסיווג ג׳5
בכ בו ד

רב
ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית
ור .המינהל

העתקים
חנן איבניצקי  ,סגן מפקח עבודה ראשי
זאב דיבסק  ,מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה

מסמך מס׳ 555989

עמוד  1מתוך  1עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח׳ בנק ישראל ,5ת״ד  ,3166ירושלים  9103101טלפון 02-6662809/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
אתר אינטרנט1^030^ :ס.20^.1!/ץ ^000^0
דוא״ל:

משוד העבודה הרווחה
וה שירותים הדזברתיים
נזמהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

לתשומת לבכם  :תוקף הוראה זו הוארך עד ל, 30.6.22 -או עד ל השלמת
תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ״ח1988-
(המוקדם מהשניים(

י תמוז תשפ״א
20/06/2021
מספר מסמך901965 :

לכבוד
מפקחי עבודה אזורי ם
ראשי קבוצות בניה
באמצעות מייל
שלום רב,

הנדון :עבודות בהם אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בניה
א .מטרה:
הגדרות ״עבודות בניה ובניה הנדסית״ בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות שנקבעו מכוחה ,מאפשרות
פרשנות רחבה ביותר באשר למשמעות ותחולה של עבודות אלה.
כנגזר מכך ,יוצא כי נדרש למנות מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית בכל אחת מהעבודות
המוגדרות כעבודות בניה ,גם אם מדובר בעבודות בעלות סיכון נמוך.
מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בניה ובתנאי שהן עונות על
כל הקריטריונים הבאים וכפי שיפורט בהמשך המסמך :
.1

עבודות קלות יחסית שהסיכון בהן נמוך.

 .2על העבודות חלות ממילא דרישות מסוימות ומפורטות מתוקף תקנות ייעודיות ,כדוגמת תקנות
הבטיחות בעבודה לעניין עבודה על גגות שבירים או תלולים ,עבודה בגובה ,עבודות חשמל ,ציוד מגן
אישי ,וכן תקנות ארגון הפיקוח על העבודה לעניין מסירת מידע והדרכת עובדים וכיו״ב.
.3

משך העבודה המבוצעת קצר.

ב .פירוט:
.1

עבודות בניה ובניה הנדסית לגביהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה :
א) ״עבודות שיפוץ״ -תיקונו או קיומו של מבנה קיים ,לרבות עבודות להתקנת מערכות למים ,לביוב
וניקוז ,לחשמל ,להסקה ,לתקשורת  ,למיזוג אוויר ,תיקון גגות ,חידושם של מילוי המשקים או
של הקישוט ,וניקוי חיצוני של המבנה ; שיפוץ חיצוני של מעטפת מבנה ,שגובהו אינו עולה על 3
מטרים מהקרקע.
ב) הקמת מבנה שגובהו אינו עולה על  3.0מטרים ,ובלבד שתקרתו אינה יצוקה בבטון והחפירות
להקמתו הינן בעומק שאינו עולה על  1.20מטרים.
ג)

הקמת מבנים יבילים ,לרבות ביסוסם.

ד) הקמת מבנה חד קומתי על מפלס קרקע ,מקונסטרוקציה קלה ,במפתח אופקי בין העמודים שלא
יעלה על  4מטרים ושגובהו הסופי אינו עולה על  6מטרים .
מסמך מס' 901965

עמוד  1מתוך  2עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח׳ בנק ישראל ,7ת״ד  , 39255ירושלים  9139102טלפון 074-7696146 :פקס074-7696347 :
דוא״ל.20^.11 :׳13.^ ^ 20@ 1^ 01ו1^0^ .^ 0ט אתר אינטרנט11/01^030^ :

משוד העבודה הרווחה
וה שירותים הדזברתיים
נזמהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

.2

עבודות תשתית ופיתוח לגביהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה:
א) הקמת קירות תומכים  /גדרות שגובהם אינו עולה על  3מטרים (בתנאי שעומק החפירה אינו
עולה עד  1.2מטר).
ב) פיתוח סביבתי ,לרבות ריצוף משתלב ,גינון
ג)

ביצוע חפירות שעומקן אינו עולה על  1.2מטרים.

ד) סלילת כביש ,לרבות סלילת מגרש חניה או הנחת מסילת ברזל .
ה) ביצוע קידוחי קרקע שקוטרם אינו עולה על  60ס״מ ובלבד שהקידוחים אינם מהווים חלק
מתהליך הקמת בניין.

 .3נוסף על האמור בסעיפים  1ו 2-לעיל ,להלן תנאי חובה בסיסיים שצריכים להתקיים במצטבר על מנת
שלא יידרש מינוי מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית:
א) יש למבצע יסוד מקצועי סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית תושלם תוך פחות מששה
שבועות.
ב) העבודות המבוצעות אינן גורמות  ,ו אין חשש שיגרמו לפגיעה בשלד מבנה קיים ( שינוי או תוספת)
ג)

עומק חפירה או חציבה אינו עולה על  1.20מטרים

ד) אין מדובר בעבודות המבוצעות אגב הקמת מבנה (בעבודות כאמור -חלה חובה למנות מנהל
עבודה).

יודגש כי בעבודות בנייה בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בבנייה על פי מסמך זה ,יחולו על מבצע הבנייה
כל הדרישות המוטלות בתקנות על מנהל העבודה.

בכ בו ד

רב
ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית בפועל
ור .המינהל

מסמך מס׳ 901965

עמוד  2מתוך  2עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח' בנק ישראל ,7ת״ד  , 39255ירושלים  9139102טלפון 074-7696146 :פקס074-7696347 :
דוא״ל.20^.11 :׳13.^ ^ 20@ 1^ 01ו1^0^ .^ 0ט אתר אינטרנט11/01^030^ :

ג*

משרד הבלכלה והתעשייה

ה אב תשע״ו
09/08/2016
מספר מסמך567331 :

לכבוד
תפוצת חברות בנייה בסיווג 5ג׳

שלום רב,
הנדון :הבהרה באשר לדרישה למינוי ממונה על הבטיחות בחברות בנייה בסיווג ג׳5
מכתבנו מספר  555989מתאריך 15.5.16

בהמשך לדרישתנו מיום  ,15.5.16בנוגע לחובת מינוי ממונה על הבטיחות בחברות בנייה בסיווג  5ג׳ ,אבקש
להבהיר כי דרישתנו למנות ממונה על הבטיחות חלה על חברות הפועלות כמבצעי בנייה של פרויקטי בנייה.
חברה שאינה משמשת כ׳מבצע בנייה׳ (כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ״ח,)1988-
ואינה מעסיקה  100עובדים בבנייה בכל אתרי הבנייה שלה( ,בהעסקה ישירה או באמצעות קבלני משנה),
תצהיר בפנינו על כך.
עם קבלת הצהרה כאמור ,היא תיבחן על ידי גורמי המקצוע במינהל ,ובמידה ולא נמצאה הצדקה לדרישה
למינוי ממונה על הבטיחות בהיקף משרה מלא -נפטור את החברה מדרישה זו.
הצהרה זו נדרשת להיות חתומה על ידי מנכ״ל החברה ורואה חשבון שלה ,ויש למען אותה למפקח העבודה
האיזורי באיזור בו נמצאת הנהלת החברה.
בכבוד רב,

ורדה אדוארדס
ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ומפקחת עבודה ראשית
העתקים :
תפוצת מפע״זים

מסמך מס׳ 567331

עמוד  1מתוך  1עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח׳ בנק ישראל ,5ת״ד  ,3166ירושלים  9103101טלפון 02-6662809/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
■ .20¥ץ ^000^0
אתר אינטרנט30^ :ט^1ס11/
דוא״ל:

מ שרד הע בו ד ה הרוו ח ה
וה שירותים החברתיים
מינהל הבסיתות והבריאות התעסוקתית

כג אלול תשע״ט
23/09/2019
מספר מסמך746144:

לכבוד
תפוצת מפע״זים
הסתדרות חדשה
התאחדות בוני הארץ
שלום רב,

הנדון :הודעה על מינוי מנהל עבודה והחלפתו לפרק זמן מוגדר-הנחיות וקווים מנחים
רקע:
 .1תקנה  2ב׳תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ״ח 1988-׳ קובעת כי הודעה על פעולת בנייה ופרטי
מנהל העבודה בה ,״..תישלח ,בדואר רשום ,למשרדו של מפקח עבודה אזורי."..
כמו כן קובעת התקנה כי ״הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ,יודיע על כך מבצע הבניה ,מיד ,למפקח
העבודה האזורי...״ .
.2

מאחר והתקנות כיום קובעות כי הודעה על פעולת בנייה תיעשה בדרך שאינה מקוונת ,לצד העובדה שאינן
נותנות מענה סביר למצב בו מנהל עבודה שמונה על ידי מבצע הבנייה ,מבקש להיעדר מעבודתו לתקופת ז מן
מוגבלת וקצרה ,ודורשות שליחת הודעת ביטול מינוי של מנהל העבודה הקודם ,לצד הודעה חדשה עם פרטיו
של מנהל העבודה שהחליפו -מבקש מינהל הבטיחות להבהיר את האופן בו ניתן לפעול במקרים אלה ,עד
לתיקונן של התקנות הנוכחיות.

.3

א .הודעה על מינוי מנהל עבודה
•

הודעה על עבודת בנייה ו מינוי מנהל עבודה יכול שתיעשה בשליחת דואר אלקטרוני אליו יצורף ׳טופס
הודעה על פעולת בנייה׳ מלא  ,כתוב באופן ברור וחתום כנדרש.

ב .מנהל עבודה מחליף -אופן ביצוע ותנאים נילווים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית יאפשר החלפת מנהל עבודה שמונה כנדרש בתקנות לניהול עבודות
בנייה ,במנהל עבודה זמני ,ומבלי להודיע כנדרש בתקנות למפקח עבודה איזורי ובלבד שמתקיימים
במצטבר כל התנאים שלהלן:
 .Iבאתר מועסק עוזר בטיחות כנדרש בחוק.1
 .IIמנהל העבודה שמבקשים למנות ,במקום זה שעליו התקבלה הודעה מהקבלן המבצע באתר ,אינו מנוי
באתר בנייה אחר.
 1ככל שעבודות הבנייה באתר עונות להגדרה המחייבת בהעסקת עוזר בטיחות ,כנדרש ב׳חוק ארגוןהפיקוח עלהעבודה (תיקון מס׳ -11הוראתשעה),
התשע״ט2018-׳.
מסמך מס׳ 746144

עמוד  1מתוך  2עמודים
מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח׳ בנק ישראל ,5ת״ד  , 39255ירושלים  9139102טלפון 02-6662809/11 :פקס02-6662973 ,02-6662972 :
דוא״ל13.^ ^ 20@ £00^0^¥.11.20¥ :ו1^0^ . 3^0ט אתר אינטרנט11/01^030^ :

מ שרד העבוד ה הרחחה
וה שירותים החברתיים
מינהל הבסיתות והבריאות התעסוקתית

 .111החלפת מנהל העבודה נעשית ללא יותר מ 14-ימים קלנדרים ברצף .מעבר לתקופה זו ,חייב המינוי בהודעה
כדין למפקח עבודה איזורי ,תוך ביטול רישומו של מנהל העבודה שמונה במקור לנהל את עבודות הבנייה.
 .1¥מנהל העבודה המנוי בשגרה על האתר יעביר למנהל העבודה שמיועד להחליפו באופן זמני ,הדרכה
המשקפת את מצב הבטיחות באתר ,מאפייני העבודות שצפויות להתקיים בתקופת היעדרותו ,פרטי בעלי
תפקיד רלוונטיים שעליו להכיר וכיו״ב .תיעוד הדרכה זו ,צריך להיות מתועד בפנקס הכללי באתר ,לצד
חתימותיהם של מנהל העבודה הקבוע ,המחליף ועוזר הבטיחות באתר.
 .¥הודעה בדבר מינוי מנהל העבודה המחליף ,תיערך על גבי טופס ׳הודעה על פעולת בנייה׳  ,חתומה על ידי
הקבלן המבצע ועם פרטי מנהל העבודה המחליף וחתימתו כנדרש .טופס זה כאמור אינו חייב בשליחה
למפקח עבודה איזורי ,אולם עליו להיות מצורף לפנקס הכללי המנוהל באתר.
לעניין זה ,אבקש להביא לתשומת ליבכם כי ככל שיימצא כי תנאים אלו לא מולאו במצטבר במלואם באתר בנייה,
ייחשב הדבר כהפרה של החובות המוטלות על הקבלן המבצע .
מינהל הבטיחות יעקוב אחר אופן יישום והטמעת מסמך זה ויעדכנו ככל שיידרש.

בברכה,

אריק שמילביץ׳
ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ומפקח עבודה ראשי (בפועל)

העתקים:
רןכהן-מנהלתחום בכיר בטיחות
וועדת בנייה-פנימי
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 . 1מטרה:
מטרתו של מסמך זה לתת למפקח עבודה הנחיות מתי יש להשתמש בצו בטיחות המורה על הפסקת ביצוע
עבודות במקום העבודה וזאת בשים לב למגוון כלי האכיפה המינהליים הנוספים הקיימים ברשותו .אין
בהוצאת צו זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח וסמכויות אכיפה נוספות הנתונים למינהל.
 .2כללי
 .2.1תחום ההוראה
.2.1.1

בהוראה זו מפורטות הנחיות למפקח עבודה מהם המצבים בהם יש להשתמש בצו בטיחות

האוסר ביצוע עבודות במקומות עבודה .הוראות אלו מבטלות כל הנחייה קודמת שניתנה ע״י
מפקח עבודה ראשי או הוראת נוהל אחרת העומדת בסתירה לאמור בהוראות הללו.

 .2.2מסמכים ישימים
.2.2.1

פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש״ל 1970 -

.2.2.2

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד ( 1954 -להלן ״החוק״)

 2.2.3נוהל ניתוב תיקי אכיפה בתחום הבטיחות בעבודה

 .3הגדרות
 .3.1דו״ח ביקור  -דו״ח המפרט את הנושאים שנבדקו ואת ליקויי הבטיחות שנמצאו ע״י מפקח עבודה
במהלך ביקור פיקוח במפעל.
 .3.2המינהל  -מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד .
 .3.3המשרד  -משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים .
 .3.4חוק ארגון  -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד 1954
 .3.5חוקי בטיחות  -חוקים ותקנות שבאחריות המינהל .
 .3.6מפע״ר  -מפקח עבודה ראשי ,כמשמעותו בחוק ארגון  ,מנהל המינהל
 .3.7מפעא״ז  -מפקח עבודה אזורי של מחוז במינהל כמשמעותו בחוק ארגון .
 .3.8מפעל  -כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה.
 .3.9מפקח עבודה  -מי שמונה על ידי שר העבודה והרווחה כאמור בסעיף ( 2א) בחוק ארגון
וממשיך לשמש כמפקח עבודה במינהל הבטיחות.

משרד העבודה הרווחה הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות
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.3.10
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"מקום עבודה"  -מקום שבו מועסקים בני אדם או שהם עומדים להיות מועסקים בו ,או

נעשית בו עבודה לצרכי עסק או משלח יד.
עיצום כספי  /התראה מינהלית  -כלי אכיפה מינהלי המוטל בגין הפרה של הוראות חיקוק

.3.11

המפורטת בצו להגברת האכיפה של דיני עבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע״ז.2017-
.3.12

צו בטיחות  -צו כמשמעותו בסעיף (6א) לחוק .

.3.13

צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה  -צו בטיחות האוסר ביצוע כל עבודה

במקום עבודה .
תאונת עבודה שגרמה לחבלה חמורה  -בנוהל זה ,אירוע המתרחש בפרק ז מן קצר ,תוך כדי

.3.14

עבודתו של עובד ועקב עבודתו ,אצל מעבידו או מטעמו ,והמסתיים בחבלה חמורה או למוות ;

 . 4הטלת צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה
במקרים בהם במהלך ביקור פיקוח מצא מפקח עבודה ליקויי בטיחות המפורטים באחד הפריטים
שבנספח  1המסכנים בריאותו או בטיחותו של אדם והסכנה היא תכופה ,יורה המפע״ז או מפקח
שהוסמך לכך על ידי המפע״ר על הפסקת עבודה במקום העבודה בהתאם לסעיף (6ד) לחוק הארגון.
אם מקום העבודה הוא מפעל גדול המורכב ממחלקות המוגדרות היטב כיחידות אירגוניות נפרדות ,או
הוא אתר בנייה שבו מונו מספר מנהלי עבודה והאחריות מחולקת באופן מפורש בינהם ,בהתאם
להודעות על פעולות בנייה ,יוטל צו בטיחות המורה על הפסקת העבודה על המחלקה/המבנה שבו נמצאו
העילות לצו.
לצורך הטלת הצו יפעל המפקח כדלקמן:
 .4.1יתעד את העבודה/התהליך בתצלומים  ,ככל הניתן ,ובכתב .
 .4.2יברר מי האחראים :
 .4.2.1באתר בנייה  -מנהל עבודה ,מנהל פרויקט ,מבצע הבנייה  ,פרטי בעל התר הבנייה
 .4.2.2במקום עבודה שאינו אתר בנייה ,תופש המפעל  /בעל העסק ,מנכ״ל ,מנהל אחר וכו׳ .
 .4.3אם הוא עצמו הוסמך ע״י מפקח עבודה ראשי להטלת צווי בטיחות  -יטיל צו בטיחות המורה על הפסקת
עבודה במקום העבודה בהתאם למפורט בסעיף _. 5אם הוא לא הוסמך  -יפנה לגורם הממונה עליו (בכתב
באמצעות הדואר האלקטרוני ובמקביל ייצור קשר טלפוני על מנת לעדכן את הגורם הממונה בדבר
דחיפות העניין) ,על מנת שהאחרון יפעל להורות בצו בטיחות על הפסקת עבודה באמצעות מי שמוסמך
לכך.
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 . 5צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה ומסירתו
 .5.1צו כאמור יוטל במקום ,ייכתב ויימסר ידנית לאחראי במקום העבודה ובנוסף יודבק במקום גלוי.
הצו שנמסר/הודבק יצולם ע״י המפקח לצורך תיעוד  .אם נמסר ידנית לאחראי במקום העבודה יש
להחתים את האחראי על מסמך הצו או לציין כי הצו נמסר ידנית והאחראי סרב לחתום.
בצו יפורטו הליקויים והדרישות לצורך תיקון הליקויים אשר עם מילוין ניתן יהיה לבטל את הצו ,כגון :
גידור מכונה ,בדיקת כלי לא בדוק ,החלפת הפיגומים ,גידור משטחי עבודה ,הספקת ציוד מגן ,וכו׳ .
כן י ש לקבוע בצו כי נדרשת הפסקת כל העבודות באתר ,למעט עבודות הנדרשות לתיקון הליקויים.
 .5.2המפקח ייצור את הצו בהתקשרות ישירה מהשטח למערכת ״אפיק״ ,ואם הדבר אינו אפשרי  ,ייצור
מפקח עבודה קשר עם מפקח תורן במשרד לצורך קבלת מס׳ צו מהמערכת הממוחשבת של המינהל.
במקרים בהם לא הצליח מפקח ליצור צו מהשטח או קשר עם המפקח התורן יוטל הצו ללא מס׳ צו.
 .5.3בחזרתו למשרד יבצע את הפעולות הבאות במע׳ הממוחשבת :
.5.3.1

יסרוק את צילום הצו שנמסר  /הודבק במקום העבודה וכן את הרישום שבוצע בהתאם לסעיף

 6להלן.
 .5.3.2יכין :
א .עותק של צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה ויוודא שליחתו בפקס או במייל לידי המחזיק
במקום העבודה /תופס המפעל /מבצע הבנייה/מנהל העבודה באתר בנייה .בעותק הצו הנשלח
יצויין באופן ברור כי הצו נמסר באתר בתאריך מסירתו ,וזאת על מנת שלא יפלו אי הבנות
לגבי מועד הוצאת הצו ומתי בוצעה מסירתו .לעניין זה חשיבות מרובה בשלבים מאוחרים
יותר לצורך ניהול הליכים בעניין הפרת צו .יש לשים לב כי מס׳ הצו יהיה תואם לזה שנמסר
בשטח .
בעותק הצו יצוין במפורש ״מסירה כדין בוצעה ע״י הדבקה /מסירה ידנית של הצו במקום
העבודה״
ב.

דו״ח הביקור המפורט ויוודא שליחתו לידי המחזיק במקום העבודה /תופס המפעל /מבצע
הבנייה/מנהל העבודה באתר בנייה.

 . 6זכות טיעון
על אף הסכנה התכופה ,בטרם החלטה סופית בדבר הוצאת הצו ומסירתו באתר הבנייה ,ככל שבאתר נוכח
נציג מטעם מבצע הבנייה (מנהל עבודה  /מנהל פרויקט  /מהנדס ביצוע  /בעל תפקיד בכיר אחר)  -יציין
המפקח בפני נציג מבצע הבנייה כי בשים לב לממצאי הביקור ,הוא שוקל לתת צו המורה על הפסקת עבודות
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באתר ,והאם יש לו דבר מה לומר בעניין .המפקח יתעד בכתב את תגובת אותו גורם  ,ורק לאחר ששמע
עמדתו ,יקבל החלטה סופית בדבר הוצאת הצו כאמור בנוהל זה .אם לא נמצא המחזיק באתר או נציג
המחזיק כמפורט לעיל ,יוטל צו הבטיחות במקום ולמחזיק תינתן אפשרות להעלות את טיעוניו כמפורט
בסעיף  7להלן.

 . 7בנוסף ,עם הוצאת צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה נדרש לאפשר למקבל הצו להעלות
את טענותיו בכתב .במסמך הצו תופיע ההודעה על מתן זכות טיעון .

 . 8ביטול צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה
הצו יבוטל רק לאחר קיום התנאים הבאים :
 .8.1קבלת הודעה בכתב מהמחזיק במקום העבודה/תופש המפעל /מבצע הבנייה על ביצוע כל הדרישות
שפורטו בצו ,בצירוף אסמכתאות להוכחת ביצוע הדרישות כפי שיפרט המפקח בצו.
 .8.2ביקור פיקוח של מפקח עבודה במפעל תוך  2ימי עבודה מיום קבלת הודעת על תיקון הליקויים בצרוף
אסמכתאות כאמור ,ובדיקה האם אכן תוקנו כל הליקויים .אלא אם שוכנע המפקח על סמך
האסמכתאות שהומצאו לו ,כי תוקנו כל הליקויים ,במקרה זה מתייתר הצורך בביקור כאמור .אם
המפקח אינו מסוגל להגיע לאתר בתוך  2ימי עבודה יעדכן את מפקח העבודה הראשי ויפעל על פי
הוראתו.
 .8.3שליחת הודעה בכתב על ביטול צו בטיחות ע״י מפקח העבודה שמוסמך לבטל צו בטיחות.

 .9הפרת צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום עבודה
במקרה שבמהלך ביקור פיקוח נוכח מפקח עבודה שהצו מופר יתעד את ההפרה ויאסוף ממצאים לצורך
הטלת עיצום כספי/התראה מינהלית או לצורך העברה להליך פלילי בהתאם לנוהל ניתוב
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נספח 1
ליקויי בטיחות בגינם י ש להטיל צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום עבודה
בגין כל אחד מליקויי הבטיחות המפורטים להלן ,ובשים לב לכך כי ליקויים אלו יוצרים מצב של סכנה תכופה
לאדם ,יש להוציא צו בטיחות המורה על הפסקת עבודה במקום עבודה:
.1

אתר בנייה בו מבוצעת עבודת בנייה או בנייה הנדסית לא מונה מנהל עבודה או שמפקח עבודה אזורי
הודיע למבצע הבניה כי אין הוא מקבל את המינוי ,או שמנהל העבודה הושעה מתפקידו או נפסל על ידי
מפקח העבודה הראשי.

.2

אתר בנייה בו קיים עגורן צריח שבדיקתו התקופתית פגה /אינה בתוקף או שלא נבדק כלל .

.3

אתר בנייה בו נמצא ריבוי של משטחי עבודה (מרפסות ,פירי ם ,פיגומים וכו׳) שאינם מגודרים כנדרש
בתקנות הבנייה.

.4

אתר בנייה בו מתבצעות עבודות הריסה ללא קיום תכנית הריסה  /או שמנהל העבודה שמונה לאתר אינו
בעל ני סיון כנדרש (תקנות  128 ,127של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניי ה)).

.5

אתר בנייה בו מתבצעות עבודות בנייה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל בהתאם לתקנה  164של תקנות
הבטיחות (עבודות בנייה) שאינן ניתנות לתיקון כבר בזמן ביקור הפיקוח.

.6

אתר בנייה בו מותקן פיגום זקפים שהמפקח משוכנע שהוא מהוו ה סכנה דחופה עקב חוסר
יציבות/חוסר חיזוקים וכו׳ וזאת בעקבות אי תכנון (פיגום זקפים מעץ) ,ביסוס לא תקין ,חוסר ברגלי
תמיכה כפולות ,חוסר באלכסונים ,חוסר בחיבורים לבניין וכו׳ כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה)

.7

אתר בנייה שדפנות חפירה בו אינן עומדות בדרישות התקנות ושלא הותקנו אמצעים למניעת התמוטטות
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה).

.8

אתר בנייה בו נמצאו צבר של לי קויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על אקלים בטיחותי מסוכן ואי
ציות להוראות הבטיחות .
לדוגמה :באתר נמצאו מס׳ כלים  /אביזרי הרמה טעוני בדיקה שלא נבדקו ,ונמצאו גם ליקויים
הקשורים למערכת החשמל.
באתר נמצאו עובדים המבצעים עבודה בגובה ללא מיגון מתאים ולא הוצגו בפני המפקח אמצעי מיגון
בכמות נאותה בשים לב להיקף העבודות המוגדרות כעבודות בגובה ,ובנוסף נמצאו ליקויים העלולים לסכן
חיי אדם במספר אזורים באתר כמו למשל נמצאו ליקויי ם במע׳ החשמל  ,לא בוצעה בדיקה בידי בודק
חשמל למע׳ החשמל ,חלק ממשטחי עבודה לא מגודרים ,אי הדרכת עובדים (להבדיל מאי ניהול פנקס
המתעד ההדרכה).

משרד העבודה הרווחה הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות
במקום עבודה
והשירותים החברתיים
מינהל הבטיחות
הגיהות התעסוקתית

.9

תאריך:
22/10/18

בתוקף מיום12.11.18 :

מהדורה :א

עמוד  6מתוך 6

לי קויי חוזר  -מקום עבודה בו נמצא ,במהלך ביקור קודם ,לי קויי בטיחותי המהווה סכנה לעובד ובביקור
נוכחי נמצא אותו לי קויי בטיחותי או לי קויי בטיחותי דומה.

מע1רד־ העטדוד ,מרווווה  1הע1י1־ור[*ם .החברח״ם
י׳ינריל הבעיחויד ויזכרי^ו ת התעגזוקתי־ב
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מיפוי סיכוני הבטיחות והגהות והגדרת המכונות לביצוע עבודה  ...............................עמי 6
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הערכה מסכמת של קבלן שירות ......................................................................עמי 7
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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.
.2

יועצים :קבוצה זו דומה במאפייניה לקבוצה הראשונה ומעורבותם הישירה {'ח 015 0ח  )'^ 3בתהליכי ״צור במפעל
אינה שכיחה .עם זאת ,מאחר שקבוצה זו מורכבת מעובדים המספקים ״עוץ מקצועי באשר לתהליכי הייצור
במפעל ,חובה עליהם להכיר את סיכוני הבטיחות והגיהות הרלוונטיים לעיסוקם.

.3

מפעל :מפעל/תופש מפעל כמשמעם בפקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל־.1970

.4

עובדי מפעל :עובדים המקבלים את שכרם מתופש המפעל.

.5

מפקח מטעם המפעל :מי שתופש המפעל מינה אותו לנהל ולוודא עמידה בכלל היבטי הבטיחות
והבריאות התעסוקתית הקשורים לפעילות עובדי הקבלן בשטח המפעל.

 .6אחראי 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.
.7

מזמין העבודה :כל גורם במפעל ,המוסמך להזמין קבלן ולאשר את תחילת עבודתו.

.8

קבלן כוח אדם :כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על־ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו־ , 1996ואשר 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.
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.9

קבלן 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 (״צור/אחזקה/אריזה/הקמה והתקנה) :עובדים
הנמצאים בפיקוחו הישיר של הקבלן .עובדים בקבוצה זו עשויים לבוא במגע עם חומרים מסוכנים,
מכונות ותהליכי ״צור 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:

תרשים 1
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 . 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:
 0אישור רפואי (אישור מרופא תעסוקתי לעובדים במתקני הייצור ,אישור מרופא משפחה לשאר העובדים).
 0הסמכה לעבודה בגובה (לכל העובדים באזור הייצור).
 0הסמכות מקצועיות רלוונטיות (מלגזן ,חשמלאי ,עגורנאי וכדי).

•

רישיונות על-פי החוק ואופי העבודה:
 0טופסי בדיקת התקינות של ציוד ואבזרי עבודה בגובה ,חתומים על-ידי ממונה הבטיחות של הקבלן או
מדריך מוסמך לעבודה בגובה.

• שימוש בקבלני משנה:
0

•

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:
 0קיום תוכנית לניהול בטיחות של הקבלן ומידת התאמתה לתוכנית הבטיחות המפעלית (לקבלנים גדולים).
 0הצהרה 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 וכדי).

•

התקשרות עם הקבלן
 0על-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 בי) .מומלץ גם ,כי כל ניכוי יועבר לתקציב ״עודי
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 ״שומן.
• חשוב להבדיל בין נוהלי בטיחות מפעליים ובין נוהלי בטיחות ספציפיים:
 0נוהלי 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.
 0נוהלי בטיחות ״עודיים :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):
 0יעמיד 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.
 0יוודא ,כי נוהלי הבטיחות הייעודיים של הקבלן אינם מתנגשים עם נוהלי הבטיחות המפעליים כמיטב
יכולתו.
• הקבלן
 0ידאג להשתתפות עובדיו על-פי חוק בכל ההכשרות וההסמכות הנדרשות לביצוע העבודה ,יתעד ויציג
תעודות המעידות על כך ,על-פי דרישה.
 0יוודא שעובדיו יקבלו תדרוך בטיחות פרטני מהמפעל בהתאם לנהלים רלוונטיים במפעל.
 0ימנה אחראי בטיחות אתרי במידת הצורך ,על-פי דרישות החוק.
 0יצהיר 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 אי)
 0יעביר רשימה מדויקת של הציוד ,החומרים וכלי העבודה שאותם הוא מבקש להכניס לאתר העבודה.
 0יצהיר שכל העובדים החייבים בהסמכות מכוח חוק יהיו בעלי הסמכות מתאימות תקפות .תאריך קבלתן
ותוקפן יצוינו אף הן ,ויצורפו צילומי מסמכים של כל תעודה/רישיון.
 0יעביר רשימה שמית של כל העובדים וקבלני המשנה מטעמו ,המתוכננים להיכנס לאתר העבודה ואשר
עברו הדרכה על הסיכונים הבטיחותיים והגיהותיים מטעמו.
 0הקבלן יתחייב לעבוד אך ורק עם הציוד שרשם בטופס תכנון עבודה ,כשהוא תקין ,תקני ובתוקף.
 0יתחייב 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)
 0אם זיהה איש הקשר ,או מי מטעמו ,העדר כשירות של ציוד ,בסמכותו לפסול ציוד זה.
 0יתאם את כניסתו של קבלן השירות עם כל הגורמים המעורבים בפרויקט.
 0בפורום בטיחות מפעלי יועלו וילובנו סוגיות משמעותיות בנוגע לכללי הבטיחות והגיהות של עובדי הקבלן
לסוגיהם.
• הקבלן (איש הקשר מטעם הקבלן)
 0ידאג כי כל העובדים יצוידו בציוד מגן אישי בהתאם לסיכונים הפוטנציאליים.
 0יוודא 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 בי 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 ליקו״ 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.
.1

תיעוד
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 אי :ציו ד מגן אי שי ■■עוד■

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 בי" :לוח ניכויים" לעבודת קבלנים  -בניין ותשתית אזרחית
תאור העברה

מסי
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 גי :הערכה מסכמת לעבודת קבלנים
מילוי הערכת הקבלן מחייבת מתן ארבעה ציונים על-פי המשקלות להלן:
.3
נ\.
^
^.

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) ״קבע לפי שלושה מדדים:
 .Iמספר תאונות שאירעו בתקופת העבודה (עם נזק לאדם או לרכוש):
אפשרויות 2 , 1 ,0 :ויותר.
שיטת הניקוד :תאונה אחת  -הורדת  200/0מהציון ,שתי תאונות ויותר  -הורדת 400/0
מהציון.
 .IIמספר אירועי בטיחות שבהם היה הקבלן מעורב (לדוגמה :אי-קיום הוראות הבטיחות ,אי-
שימוש בציוד מגן וכוי).
אפשרויות 3 ,2 ,1 ,0 :ויותר.
שיטת הניקוד :אירוע אחד  10/ -פחות ,שני אירועים  ,20/ -שלושה אירועים ויותר -
.40/
 .IIIהאם הקבלן ביצע הדרכות \ 7001 80במהלך 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 הייהערות".
ציוני הבטיחות הנמוכים יועברו אחת לחודש בצורת מייל אוטומטי לגורמים הרלוונטיים לחוזה/למפקחי
הבטיחות.
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נספח די :בדי ק ת ציו ד 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 וממסר׳ הפחת לפני כל
שימוש בהם  .בנוסף  -קבלן שיעשה שימוש בציוד חשמלי שאינו מופיע ברשימה שבעמוד  2למסמך זה  -יוזמן
לבירור.

תאריך ביצוע הבדיקה :

פרטי הקבלן הנבד ק :

שם הקבלן :
שם נציג הקבלן :
עובד בנשר באזור :
תאריך ביצוע העבודה :

פרטי החשמלאי שבדק א ת ציוד הח שמל :

שם החשמלאי :
סוג רישיון :
תוקף הרישיון :
מספר רישיון

ח תי מ ת החשמלאי שבדק א ת הציוד :

ח תי מ ת נציג הקבלן :
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משרד העבודה הרחדזה
והשירותים החברתיים
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נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה,
השעייתו וביטול מינויו

משוד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

נוהל מס׳ 725022

-------------

תאריך :
2019/10/01

בתוקף
מיום 2019/10/01:

מהדורה :א

עמוד  1מתוך 4

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

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ״ח1989-

 .1כללי
מטרת נוהל זה להתוות את שיקול דעתם של מפקחי העבודה האזוריים בעניין אופן פעילותם בטרם מתן אישור
למינוי מנהל עבודה מסוים בהתאם לתקנה (2ה) לתקנות ,פסילת מנהל עבודה בהתאם לתקנה  4ולרבות השעיית
מנהל עבודה ולחילופין הגבלת היקף עבודתו בבניה לתקופה קצובה.
.2

יסוד משפטי

פקודת הבטיחות בעבודה [ ,נוסח חדש] ,התש״ל -
תקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בניה) ,התשמ״ח 1988-להלן  :התקנות

 . 3התנגדות למינוי מנהל עבודה באתר
א.

בהתאם לתקנה (2ה) לתקנות עבודות בניה מפסח עבודה אזורי רשאי ,להתנגד למינוי מנהל עבודה
בבניה ,אם מתקיימות לגבי האדם שלגביו התקבלה הודעת המינוי ,אחת מן העילות הבאות :
 ) 1אם לא נתקיימו לגבי המינוי הוראות תקנה  2או תקנה 3
לצורך בחינת התקיימות עילה זו יבוצעו הבדיקות והפעולות הבאות :
באחריות מפקח העבודה לבצע בדיקה אם מנהל העבודה רשום במערכת המידע של מינהל
הבטיחות כמנהל עבודה בבנייה ,ואם אינו רשום  -אין לאשר המינוי בטרם יוצגו אסמכתאות
המעידות על עמידתו בדרישות הקבועות בתקנה  .3במצב כאמור  -על המפקח להוציא מכתב
למבצע הבנייה ,בהתאם לתבנית הנמצאת במערכת אפיק ,המפרט את הפעולות הנדרשות
לצורך רישומו של אותו אדם במערכת המידע.
 )2הוא אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי
התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה
לצורך בחינת התקיימות עילה זו יבוצעו הבדיקות והפעולות הבאות:
א .אם נמצא כי מנהל העבודה רשום באתר נוסף לזה שלגביו התקבל הדיווח  -ככלל ,יש
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
בהיקף קטן או שבאחד האתרים העבודות לקראת סיום  -למפע״ז נתון שיקול דעת אם לאשר
מינוי מקביל בשני האתרים ,ובכפוף לקבלת מכתב מנומק ממבצע הבנייה בעניין ישימות ביצוע
התפקיד ע״י אותו מנהל עבודה בשני האתרים.

מינהל הב טיחו ת ו הברי או ת ה תע סו ק תי ת | | ^ ^ ^ . ^ 0153.90 ^-11
קריית ה מ מ של ה ,ר חו ב התקווה  , 4ת"ד  4 5 2 1ב א ר ש ב ע | 8 4 1 4 4 0 1
טל'  , 0 8 - 6 2 6 4 7 1 3פקס .0 8 - 6 2 6 4 7 1 7

משרד העבודה הרחדזה
והשירותים החברתיים
חוסן חברתי לישראל

״ ״ ״  . .״ ,״

לא יאושר מינוי מקביל כאשר מדובר בשני אתרים בהם מבוצעות עבודות הבנייה ע״י מבצעי
בנייה שונים.
 )3במצב בו מנהל העבודה רשום ומורשה לביצוע עבודות רק בתחום מסוים והמינוי מתבקש
לתחום שהוא אינו מורשה אליו  -יוציא מפע״ז התנגדות למינוי.
 )4במצב בו מנהל עבודה נפסל או הושעה על ידי מפקח ראשי.
 (5באחריות מפע״ז ,לבחור באופן מדגמי בכל חודש ,בטרם אישור המינוי ,לפחות  5הודעות
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
הפרות הנוגעות לחובות המוטלות באופן ישיר על מנהל העבודה (כמו למשל  -העדר גידורים
במשטחי עבודה ,ביצוע שינויים בפיגום וקיימים בו ליקויים) ,להבדיל מאילו שבאחריות מבצע
הבנייה.
אם אכן נמצאו בעיות  -תועבר המלצה מפורטת למפקח עבודה אזורי ביחס לאופן הפעולה
הרצוי.
ב.

מפקח עבודה אזורי יבחן את המלצת המפקח להתנגדות למינוי ,ובמקרים המתאימים (בשים לב
לחומרת ההפרות ולמורכבות העבודות) ישלח הודעה על התנגדות למינוי באותו אתר בנייה,
שתימסר למבצע הבניה תוך דרישה למנות מנהל עבודה אחר .הודעה כאמור תהיה בכתב
ומנומקת.
למען הסר ספק אין באמור כדי להגביל את שיקול דעתו של מפקח עבודה אזורי לאשר מינוי של
אותו מנהל העבודה באתרים אחרים שאינם בעלי מורכבות מיוחדת.

ג.

אם מבצע הבנייה חולק על ההחלטה ,בהתאם לזכותו לעשות כן לפי תקנה (2ה) -יובא העניין
להכרעתו של מפקח עבודה ראשי ,בצירוף כל החומר הרלוונטי והתייחסות המפע״ז לטענות
המועלות.

 .4הגבלה ,התניה או פסילה של מנהל עבודה
א .מכוח תקנה  4לתקנות וסעיף 173ג לפקודה רשאי מפקח עבודה ראשי להשעות או לפסול מנהל
עבודה מתפקידו והכל לפי המפורט להלן :
 )1מנהל העבודה איננו ממלא או איננו מסוגל למלא אחר החובות המוטלות עליו לפי
הפקודה או כל דין אחר הקשור לבטיחות בעבודה
 )2מנהל העבודה הורשע בעבירה שעניינה בטיחות בעבודות בניה (לאו דווקא באתר זה)
ב .לצורך בחינת מפע״ר ביחס למצבים בהם נכון לעשות שימוש בסמכויותיו אלה ,יפעל מפקח העבודה
בכל אחד מהמצבים הבאים ,בהתאם לסעיף ג׳ וכדלהלן :
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משרד העבודה הרתחה
והשירותים החברתיים
חוסן חברתי לישראל
 .1הוצא צו הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויים באתר בנייה מסוים
 .2הופר צו בטיחות באתר הבנייה
 .3באתר קיימים ליקויי בטיחות ,ובאותו אתר מנהל העבודה משמש בתפקידים נוספים
כמו למשל משמש כמבצע הבנייה או שהוא עצמו היזם של אותן עבודות או משמש כקבלן
לביצוע עבודות מסוימות באתר וניכר כי עקב תפקידיו הנוספים הוא אינו פנוי באופן
הנדרש לניהול היבטי הבטיחות באתר.
 .4במסגרת הביקורת שערך המפקח נמצא כי מנהל העבודה היה מעורב באופן ישיר במתן
הנחיה לביצוע פעולה מסכנת חיים (למשל  -מנהל העבודה אישר כי הוא הנחה להרים אדם
באמצעות עגורן צריח ,אפשר הפעלת עגורן ע״י אדם שאינו מוסמך לכך).
 .5מנהל עבודה נעדר מהאתר במהלך שני ביקורות של מפקח עבודה וללא סיבה מיוחדת
(רפואית וכד׳).
ג .מפקח עבודה יכין מסמך מפורט המתייחס לעילות הפסילה השונות בצירוף כל החומרים
הראייתים להוכחתן הקיימים בתיק הפיקוח .מפקח עבודה יעביר חוות הדעת והחומרים הנלווים
לבחינת מפקח עבודה אזורי.
ד .במצבים בהם עולה חשש להתנהלות לקויה של מנהל העבודה  /אי מסוגלותו לביצוע תפקידו,
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
אתר או להתלות את מינויו לתקופה שייקבע.
בהודעתו לפי נספח ( 2מכתב מתן זכות טיעון) ,יפרט את העילות לפסילת מנהל העבודה ,ויצרף את
החומרים הרלוונטיים (בדר״כ עותק מדוח הביקור ואת צו הבטיחות).
למנהל העבודה תינתן אפשרות לטעון בעניין החלטה זו תוך פרק הזמן הקבוע בהודעה .ככלל ,ינתן
פרק ז מן של  14ימים קלנדריים ,אולם אם יש דחיפות ומסוכנות מיוחדת  -יש להיוועץ בלשכה
המשפטית לצורך קביעת לוחות זמנים קצרים יותר.
אם בפרק ז מן זה יתקבלו טיעונים ,באחריות המפע״ז לבחון הטענות ולהתייחס לכל טענה ולהעביר
המלצה לאופן פעולה הנדרש למפקח עבודה ראשי ,בצירוף כל החומרים הרלוונטיים לעניין.
ה .משהועברו החומרים ע״י מפע״ז ,מפקח עבודה ראשי יבחן בהקדם את החומרים ויגבש החלטתו
האם יש מקום לפסול את מנהל העבודה או לנקוט בצעדים אחרים ,בהתאם למפורט בנספח .1
באחריות מפקח עבודה ראשי להוציא מכתב החלטה בעקבות זכות הטיעון למנהל העבודה,
במסגרתו תיכלל התייחסות לטענות השונות שהועלו ותצוין ההחלטה שהתקבלה.
הודעה בדבר פסילת מינוי או כל החלטה אחרת כמפורט בנספח  ,1תישלח למבצע הבנייה ולמנהל
העבודה ,ובמצבים המתאימים ,תיכלל בה דרישה למינוי מנהל עבודה אחר .העתק מהחלטת
מפע״ר יועבר לכל מפקחי העבודה האזוריים.
בנוסף תצוין האפשרות לבקש עיון חוזר בהחלטה לפי סעיף 173ה .לפקודת הבטיחות או השגה לפי
סעיף 173ו.
בהחלטה בדבר פסילה יצוין בהודעה למבצע באופן ברור כי כל עוד לא מונה מנהל עבודה אחר
באתר בו הושעה או נפסל מנהל עבודה ,יראו את מבצע הבנייה כאחראי על אתר הבנייה ,ויחולו
עליו כל החובות המוטלות על מנהל העבודה.
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משרד העבודה הרחדזה
והשירותים החברתיים
חוסן חברתי לישראל
במקרה של החלטה בדבר פסילה או השעייה  -באחריות מפקח עבודה ראשי לבצע בדיקה של כל
המינויים התקפים באותה עת למנהל העבודה  -ואם קיימים מינויים נוספים באתרי בנייה אחרים
 עליו להתייחס מפורשות האם ההחלטה בדבר הפסילה תקפה גם לגביהם ולציין הדבריםבמפורש במסגרת החלטתו.

ו.

במקרים הנכללים בסעיף  .4ב ( )3לעיל  -יעביר מפע״ז דיווח מיידי למפע״ר ,ללא צורך במשלוח
מכתב זכות טיעון אך בצירוף חוות דעת למפע״ר והתיעוד הרלוונטי ,על מנת שיבחן שימוש
בסמכות הקבועה לפי סעיף 173ג(.ג) לפקודה .החליט מפע״ר להשתמש בסמכותו זו  -ישלח מפע״ר
למנהל העבודה החלטה מנומקת על כך בכתב.

ז.

כל בדיקה שבוצעה בעניינו של מנהל עבודה לפי האמור בנוהל זה יישמר במערכת אפיק תחת
הרישומים המתנהלים בעניינו של אותו מנהל העבודה (ולא רק בתיק הפיקוח הנוגע לאתר הבנייה
ולמבצע הבנייה).

ח .במידה והוגש כתב אישום נגד מנהל העבודה ,הקשור לתפקידו כמנהל עבודה ,מפקח עבודה ראשי
או מי שמונה לכך מטעמו ישלח למנהל העבודה ,מכתב זכות טיעון בדבר כוונת מפע״ר להשעותו
מתפקידו כמנהל עבודה ולהתנגד למינויים עתידיים שלו עד לסיום ההליך הפלילי נגדו .במצב
כאמור ,יחולו הוראות ס״ק (ה) לעיל בשינויים המחויבים.
ט.

יודגש ,כי במכתב זכות טיעון ובכל מכתב החלטה בעניין התנגדות למינוי ובכל החלטה בעניין השעיה
 /פסילה  -יודגש במכתב ההחלטה באופן מפורש כי אין בהחלטה זו כדי למנוע המשך העסקתו של
אותו אדם בתפקיד אחר באתר הבנייה .יש להקפיד בעת ההתנהלות מול מנהל העבודה ומבצע הבנייה
להימנע מניסוחים בעניין פיטורין וכד׳ ,שכן אין משמעות ההחלטה  -דרישה לניתוק יחסי עובד -
מעביד.

י .תחילה
מועד כניסתו לתוקף של נוהל זה ,ביום 01/10/2019

בכבו ד רב
אריה שמילוביץ
ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ומפקח עבודה ראשי (בפועל)
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משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

ב חשון תשפ״א
20/10/2020
מספר מסמך833552:

לכבוד
התאחדות התעשיינים
לשכת המסחר
התאחדות בוני הארץ
שלום רב,

הנדון :הבהרת מדיניות לעניין בחינת בקשות ליפיצול מפעלים׳ -פרסום להערות ציבור
מטרה:
 .1תקנה 7א׳ לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש״ל  1970קובעת כי "המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב
שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד ,ומפעלים אחדים  -כמפעל אחד".
 .2מסמך זה בא לנקוב בתבחינים 1שבהתקיימם לא ייגמו אישור מפע״ר לפיצול מפעל.
פירוט התבחיגים :
א .ניתן לקיים/קיימת הסדרה חוזית והפרדה פיזית בין המפעלים לגביהם מוגשת הבקשה.
ב .אחד ה׳מפעלים׳ לגביהם מבוקש הפיצול הוא מקום בו מבוצעות עבודות בנייה ובנייה הנדסית ,כהגדרתן
בפב״ט.
הערות למסמך זה ניתן לשלוח עד לתאריך  ,5.11.20לכתובת המייל.80^.11־ו £86@ !^ 0ח£ח011^0^ . ^\0^.
בברכה
רן כהו
מנהל תחום בכיר בטיחות

העתקים:
חזי שוורצמן -ר .מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי
אריק שמילוביץ׳ -ס .מפקח עבודה ראשי
תפוצת מפע״זים
תפוצת ראשי צוות בנייה
עו״ד נועה רוס קמלי -לשכה משפטית

 1התבחינים אינם צריכים בהכרח להתקיים במצטבר
מסמך מס׳ 833552

עמוד 1מתוך 1

עמודים

מחוז הנהלה מרכזית ,כתובת :רח׳ בנק ישראל  , 7ת״ד  , 39255ירושלים  9139102טלפון 074-7696146 :פקס074-7696347 :
דוא״ל. 80 ^ . 11 :ז  0ל ^ ^ 86 @ 1ח^  01^ 0 ^ ^ .^ ^ 0 ^^.₪אתר אינטרנט:
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רשומות

קובץ התקנות
א' ב סיוון התשע״ט
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 4ביוני 2019
עמוד

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס׳ ,)10
התשע"ט3298 ............................................................................................................ 2019-
הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות) ,התשע"ט3300 .............. 2019-

 0 £ 1081 ^ 6 181361ץ 1811מ ^ 1מ ח ל ק ת רשומות0 0 - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 9 ,

־  1 ^: 8 0 1 - 0 2 - 2 0 1 9 - 0 0 0 4 4 1ז 16מ ^ 0 0

צו ה ת כנון ו ה בניי ה ( פ טו ר מ הי ת ר ו מ ת כני ת ל צו ר ך מי גון מי ת קני ת ש תי ת
חיוניי ם) ( הו ר א ת ש ע ה) ( מ ס'  , ) 10ה ת ש ע ״ ט 2019 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  266ה(ב) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה 965-וי (להלן -
החוק( ,לאחר שהשתכנעתי ש מדובר במיזם בעל חשיבות וד חיפו ת לאומית לפי הסעיף
האמור ולאחר ה תייעצו ת עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מצוו ה לאמור:
הגדרות

.1

פטור מהיתר

.2

ב צו זה -
"מיתקן תשתית חיוני"  -מיתקן חשמל או גז המפורט בתוספת שמערכת הביטחון
החליטה שהוא חיוני;
"פיקוד העורף"  -הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית ,ה ת ש ^׳ א -ו ^.2

!■תמ:ית

העבודו ת ו ה שימו שי ם הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים פטורים מהיתר
לפי פרק ה' לחוק ומתכנית ,הכול בגבולו ת השטחים המסומנים בתוספת ובתנאים
אלה:
(ו)

פיקוד העורף יא שר את עבודו ת ההקמה ויב צ ען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן

ובקרת בי צו ע ל עבודו ת אלה;
()2

המיגון ייע ש ה באמצעו ת הקמת קירות שייבנו צ מוד ,ככל האפשר ,למיתקן

תשתית חיוני וגובהם לא יעלה על  9מטרים;
()3

המיגון ייע ש ה בתיאום עם אדריכל נוף;

()4

עם פקיעת תוקפו של צו זה יפנה פיקוד העורף את המיגון ,ישקם את השטח

וי חזיר את המצב לקדמותו ,זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;
()5

עם גמר בי צו ע העבודו ת ו ה שימו שי ם תיערך תכנית עדו ת (  £ם ^ ^  )^ 8ועותק

ממנה יועבר ל מ שרדי הוועדו ת המ חוזיות ו הוו עדו ת המקומיות שבתחומן מ צוי מיתקן
התשתית החיוני ולמינ הל התכנון במשרד האוצר ,זאת אלא אם כן ה שימו שי ם
הוסדרו לפי כל דין.
תוקף

.3

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א ( 9ו במרס ו.)202
תו ס פ ת
(סעיף ו)
(ו) תחמ"ג  -אתר אבן ספיר.

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ה ,עמ'  ;307התשע׳׳ה ,עמ'  2ו.2
 2ס׳׳ח התשי׳׳א ,עמ' .78
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ג׳ בניסן התשע״ח ( 19במרס )2018
(חמ )3-5646
מ ש ה כ ח לון
שר האוצר
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הו ר או ת א ר גון ה פי קו ח ע ל ה ע בו ד ה ( ק בי ע ת ר שי מ ת תיו ג ל ע ניין עוז ר
ב טי חו ת) ,ה ת ש ע ״ ט 2019 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25ב(ה) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,ה ת שי"ד 954-ו ו
(להלן  -החוק) ,אני מורה לאמור:
ו.

קביעת רשימת תיוג

רשימת התיוג לעניין עוזר בטיחות לפי סעיף  25ב( א)(ו) לחוק תהיה כמפורט בתוספת.
תו ס פ ת
(סעיף ו)

רשימת תיוג לעבוד ת עוזר בטיחות
שם מבצע הבנייה .................................. :שם האתר וכתובתו.................................... :
שם מנהל העבודה................................... :
שם עוזר הבטיחות ................................... :תאריך הבדיקה:
מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות

נושא
איסור עבוד ת נוער

ו

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

נמצא באתר אדם

באתר בנייה לרבות

שנראה כי גילו קרוב

עבודו ת בגובה

לגיל  8ו או פחות מכך,

תקנה ו לתקנות עבוד ת

עליך לבקש ממנו להציג

הנוע (עבודו ת אסורות

לפניך את תעוד ת הזהות

ו עבודו ת מוגבלות),

שלו כדי לווד א שגילו

התשנ׳׳ו 995-ו ,2ותקנה

מעל גיל  8ו .אם לא

 (5ו) לתקנות הבטיחות

הוצגה תעודה מזהה -

בעבודה (עבוד ה

בירר מולו את שמו ,גילו,

בגובה) ,התשס׳׳ז32007-

מספר הזהות שלו ופרטי
מעסיקו

גידור פתחים וחללים

2

עליך לסרוק את שטח

תקנות  80 ,79וכן תקנות

אתר הבנייה בתחילת

 9עד וו ו־ו 8לתקנות

יום העבודה ,ובאמצע

הבטיחות בעבוד ה

יום העבודה ולבדוק,

(עבודו ת בנייה),

בכל מקום שבו קיימת

התשמ׳׳ח 988-ו4

סכנת נפילה לעומק
של יותר מ 2-מטרים,
אם קיים גי דור מתאים
לפי תקנות  0 ,9ו ו -וו
לתקנות הבטיחות
בעבוד ה (עבודו ת בנייה),
התשמ׳׳ח 988-ו ,או

ו
2
3
4

3300

ס׳׳ח התשי׳׳ד ,עמ'  ;202התשע׳׳ט ,עמ' .70
ק׳׳ת התשנ׳׳ו ,עמ' .243
ק׳׳ת התשס׳׳ז ,עמ' .757
ק׳׳ת התשמ׳׳ח ,עמ' .388

>  9ו4.6.20
קובץ התקנות  ,8230א' בסיוון התשע״ט
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נושא

מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

מכסה לפתחים ברצפה,
במשטח עבודה ,במדרכת
מעבר ,חפירות ,ברצפת
פיגום ,בגג ,במסלול
מדרגות או בפיר מעלית
3

עליך לסרוק את שטח
האתר בתחילת יום
העבודה ובאמצע יום
העבודה ולבדוק אם
קיים גי דו ר לחלל בקיר
ששפתו התחתונה
נמוכה מ 90-סנטימטרים
מעל לרצפה ,למשטח
העבודה או למדרכת
מעבר שליד ם או שדרכם
עלול אדם ליפול לעומק
העולה על  2מטרים

4

אם ראית עובדי ם בשטח
האתר המסירים אזני
יד ,אזנים תיכוניים,
לוחות רגליים או מכסים
שחייבים בהם כדי
לאפשר העברת חומר או
ציו ד דרך פתח ברצפה
או בקיר  -בדוק אם הם
נוקטים אמצעים לצורך
מניעת נפילת אדם או
חומרים.
בדוק אם בגמר העברת
החומר או הציוד הוחזר
הגידור או המכסה כנדרש

עבוד ה בקרבת קווי
חשמל

5

בדוק אם מתבצעת
עבוד ה באתר במרחק
שי ש חשד ש הוא קטן

סעיף  (164א) עד (ג)

מ 3.25-מטרים מתילים

לתקנות הבטיחות

של קווי חשמל במתח

בעבוד ה (עבודו ת

של עד  33,000וולט ,או

בנייה) ,התשמ״ח1988-

במרחק שי ש חשד ש הוא
קטן מ 5-מטרים מתילים
של קווי חשמל במתח
העולה על  33,000וולט

קובץ התקנות  ,8230א' בסיוון התשע׳׳ט4.6.2019 ,
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מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות

נושא

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

* בשים לב שאם
מתבצעת עבודה באתר
במרחק קטן מהמרחקים
המפורטים לעיל ,עליך
לבדוק כי י ש אי שור על
ניתוק קווי החשמל או
שננקטו אמצעים מיוחדים
כגון התקנה של מחיצות
או גדרות ,המונעים מגע
י שיר או בלתי י שיר של
אדם בתילים
6

בדוק כי עבודה או
תנועה בקרבת קווי
חשמל מתבצעת באופן
שבו אין כל נגיעה
בתילי החשמל או
בעמודים ,לרבות ציודם,
יסודותיהם או עוגניהם,
או התקרבות יתר אליהם

הפעלת עגורן

7

בקש ממפעיל העגורן

תקנה (2א) לתקנות

להציג לפניך את רי שיון

הבטיחות בעבוד ה

הנהיגה שלו או תעודה

(עגורנאים ,מפעילי

אחרת שהונפקה לו על

מכונות הרמה

ידי משרד העבודה.

אחרות ואתתים),

בדוק באתר האינטרנט

התשנ״ג 992-ו5

של מינהל הבטיחות אם
מי שהזדהה לפניך אכן
רשום במרשם שבאתר
האינטרנט המפורסם
לפי סעיף  73ו ח לפקודת
הבטיחות בעבוד ה [נוסח
חדש] ,התש״ל 970-ו,
ו ש הוא מחזיק ב תעוד ת
הסמכה בתוקף,
המתאימה לפרטי העגורן
שהוא מפעיל ,כפי שהם
מפורטים בתסקירי
הבדיקה של העגורן
המצויים בפנקס המפעל
או על גבי העגורן עצמו
 5ק׳׳ת התשנ׳׳ג ,עט׳ .202
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נושא
עבודה בגובה

מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות
8

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

אם ראית עובד המבצע
עבוד ה בגובה ,בדוק

תקנה  ) 1(5ו )2(-לתקנות

עמו אם קיבל הדרכה

הבטיחות בעבוד ה

לעבודה בגובה ,בהתאם

(עבוד ה בגובה),

לתחום העבוד ה שבה

התשס״ז2007-

הוא עוסק ,לפי הוראות
תקנות  5ו 6-לתקנות
הבטיחות בעבוד ה
(עבוד ה בגובה),
התשס״ז.2007-
בדוק כי אי שור ההדרכה
לגבי העובד הנבדק
מוחזק בפנקס הכללי
והוא בתוקף ,וחתום
על י די מדריך העבודה
בגובה מוסמך

אמצעים והתקנים

9

בדוק אם העובדים

להבטחת בריאותם או

משתמשים באמצעי או

בטיחותם של העובדים

התקן שסופק או הותקן
להבטחת בריאותם או

סעיף  204לפקודת

בטיחותם.

הבטיחות בעבוד ה

לדוגמה :אם הותקן

[נוסח חדש],

קו חיים ,עליך לבדוק

התש״ל61970-

ש העובד אכן מתחבר
אליו;
אם סופק ציוד מגן אי שי
לעובד כדוגמת קסדה,
נעלי בטיחות ,רתמת
בטיחות  -עליך לבדוק
שהעובד עושה בהם
שימוש

הדרכות

10

עליך ל שאול ,באופן
מדגמי ,את העובדי ם

תקנות  6 ,3 ,2ו7-

בשטח האתר (כולל

לתקנות ארגון הפיקוח

עובדי קבלני משנה

על העבודה (מסירת

אחרים) אם הם קיבלו

מידע והדרכת עובדים),

לפני תחילת עבודתם

התשנ״ט71999-

תמצית בכתב ,בשפה
המובנת להם של

 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ' .337
 7ק׳׳ת התשנ׳׳ט ,עמ' .1141

קובץ התקנות  ,8230א' בסיוון התשע״ט4.6.2019 ,
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נושא

מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

המידע בדבר הסיכונים
בעבוד ה שבה הם
מועסקים וכן קיבלו דף
מידע בדבר הסיכונים
הקיימים בתחנת
העבודה שבה מועסק
העובד; מדגם כאמור
יכלול לפחות  10אחוזים
מן העובדי ם באתר ולא
יפחת מ 5-עובדי ם;
היו באתר פחות מ5-
עובדי ם ,תבוצע הבדיקה
לגבי כל העובדי ם באתר;
בדיקה מדגמית כאמור
תבוצע ,ככל הניתן,
בכל פעם ,מול קבוצת
עובדי ם אחרת
11

אם ראית בשטח האתר
עובד העושה שי מו ש
ב ציוד (לדוגמה דיסק
חיתוך ,תבנית מתועשת,
מלטשת) או בחומר
(לדוגמה דבקים ,חומרי
מילוי) ,עליך לבדוק עמו
אם נמסרו לו הוראות
עדכניו ת ל שי מו ש,
להפעלה ולתחזוקה
בטוחים של הציוד
ו של החומר

12

אם ראית עובד בעת
ביצוע תהליך עבוד ה
(לדוגמה עיבוד אבן,
הדבקת אריחים חיצוניים
למבנה ,הרכבה ופירוק
של תבניות יציקה,
חיתוך וכיפוף של ברזל
זיון) ,עליך ל שאול
את העובד אם נמסרו
לידיו הוראות עדכניות
לשימוש ,להפעלה
ולתחזוקה בטוחים של
תהליכי עבוד ה במקום

3304
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נושא

מס׳׳ד
של הוראת
הבטיחות
3ו

הוראת בטיחות רלוונטית

תקין

לקוי

צעדים
שננקטו

הערות

בדוק בפנקס ההדרכה
המתנהל לגבי העובדים
באתר ,אם פרטי
העובדים ש צוינו על ידך
לפי סעיפים  0ו עד  2ו
לרשימה זו ,מופיעי ם
בפנקס ב אופן המעיד על
כך שהם הודרכו פעם
בשנה לפחות.
אם הרישום הקיים כולל
את שמות כל העובדי ם
בשטח האתר לרבות
עובדי קבלני משנה
ומקיים את ההוראות
האלה:
האם לפי הרישום
הקיים ,העובדים
מקבלים הדרכה לפחות
פעם בשנה?
האם הרישום בפנקס
כולל את כל פרטי
המידע הנדר שים?
הרישום צריך לכלול
את שמות העובדי ם
שהשתתפו בהדרכה,
מו עדי מתן ההדרכה,
סוג ההדרכה ,נו שא
ההדרכה ,שם המדריך,
כ שירו תו ו תפקידו של
המדריך

קובץ התקנות  ,8230א' בסיוון התשע׳׳ט 9 ,ו4.6.20
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נספח ו לרשימת התיוג :הנחיות לאופן מילוי רשימת התיוג

נושא
איסור עבוד ת נוער

מס״ד של
הוראת
הבטיחות
1

תקין

לקוי

אם לא נמצא כי

( ) 1כל מצב

צעדים שננקטו

הערות

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

באתר בנייה לרבות

עובד שנבדק מתחת

שבו נמצא

למנהל העבודה

את שמם

עבודו ת בגובה

לגיל  - 18י צוין

באתר עובד

בעל פה ובכתב

המלא של

תקנה  1לתקנות

״תקין״ לצד שמו

מתחת לגיל

על כל מקרה

העובדי ם

עבוד ת הנוער

המלא של העובד

 18שעובד

של אדם שגילו

שנבדקו

(עבודו ת אסורות

שנבדק

בגובה  -י צוין

מתחת לגיל 18

ו עבודו ת מוגבלות),

״ליקוי״.

הנמצא עובד

התשנ״ו, 1995-

( )2כל מצב

באתר.

ותקנה  ) 1(5לתקנות

שבו נמצא

עליך ל הודי ע

הבטיחות בעבוד ה

באתר עובד

לאדם שגילו

(עבוד ה בגובה),

מתחת לגיל

מתחת לגיל 18

התשס״ז2007-

 18ולא הוצג

כי הוא מפר את

לגביו אי שור

הוראות החוק

ממוסד

הקובע כי אסור

ההכשרה שבו

לו ל עבוד באתר

לומד הנער
ולפיו עבוד תו
של הנער
באתר הבנייה
היא במסגרת
תכנית
החניכות -
י צוין ״ליקוי״
גידור פתחים

3- 2

אם נמצא מקום

בכל מצב של

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

וחללים

שקיימת סכנת

גידו ר חסר או

למנהל העבודה

באיז ה אזור

תקנות  80 ,79וכן

נפילה ממנו בגובה

חלקי או מכסה

בעל פה ובכתב

באתר נבדקו

תקנות  9עד 11

של  2מטרים,

ש אינו מתאים

על כל ליקוי

גידורי ם

ו־ 81לתקנות

לרבות חלל בקיר,

לגודל הפתח

שנ מצא,ב ס מוך

(לדוגמה

הבטיחות בעבוד ה

והוא כולל את כל

 -י צוין ״ליקוי״

ל מועד גי לוי

בניין  , 1קומה

(עבודו ת בנייה),

הגידורי ם כנדר ש -

ההפרה.

 3ו הצד

התשמ״ח1988-

י צוין ״תקין״

עליך להתריע

הרלוונטי)

לפני העובדים
הנמצאים בסמוך
למקום ההפרה
כי במקום מופרת
לגביהם הוראת
בטיחות ,סמוך
ככל האפשר
למועד גילויה
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נושא

מס׳׳ד של
הוראת
הבטיחות
4

תקין

לקוי

צעדים שננקטו

הערות

אם נצפו עובדי ם

בכל מצב שבו

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

המסירים אזני יד,

לא ננקטו כל

למנהל העבודה

באיז ה אזור

אזנים תיכוניים,

האמצעים

בעל פה ובכתב

באתר מצאת

לוחות רגליים או

הנדרשים

על כל ליקוי

כי הוסרו

מכסים ש חייבים

למניעת

שנמצא ,בסמוך

גידורי ם ואם

בהם כדי לאפשר

נפילה של

ל מועד גי לוי

הם היו חלק

העברת חומר או

אדם או

ההפרה.

של פיגום

ציוד ,וראית שהם:

חומרים או

עליך להתריע

(ו) נוקטים אמצעים

ציוד  -י צוין

לפני העובדי ם

לצורך מניעת

"לי קוי"

הנמצאים

נפילה של אדם

בסמוך למקום

או חומרים ,כמו

ההפרה כי

ציו ד העובדים,

במקום מופרת

ברתמת בטיחות

לגביהם הוראת

והם מתחברים בעת

בטיחות ,סמוך

ביצוע העבודו ת לקו

ככל האפשר

חיים.

ל מועד גילוי ה,

( )2בגמר העברת

או כי הם

החומר או הציוד

עצמם מפרים

הם החזירו את

את הוראת

הגידור כנדר ש -

הבטיחות

י צוין "תקין"
עבוד ה בקרבת קווי
חשמל

5

אם נמצא כי

אם נמצא

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

מתבצעת עבוד ה

כי מתבצעת

למנהל העבודה

באיז ה אזור

סעיף  64ו( א)

בקרבת קווי חשמל

עבוד ה בקרבת

בעל פה ובכתב

באתר בוצע ה

עד (ג) לתקנות

וי ש אי שור על

קווי חשמל,

על כל ליקוי

העבודה

הבטיחות בעבוד ה

ניתוק קווי חשמל -

כאשר קווי

שנ מצא,ב ס מוך

בקרבת קווי

(עבודו ת בנייה),

י צוין "תקין"

החשמל אינם

ל מועד גי לוי

חשמל

התשמ׳׳ח 988-ו

אם לא נמצא אי שור

מנותקים

ההפרה.

כזה ,בדוק אם ננקטו

ממקור אספקת

עליך להתריע

אמצעים מיוחדים,

המתח ,ולא

לפני העובדי ם

כגון התקנת

הותקנו

הנמצאים

מחיצות או גדרו ת,

מחיצות

בסמוך למקום

המונעות מגע י שיר

או גדרו ת

ההפרה כי

או בלתי י שיר של

המונעות מגע

במקום מופרת

אדם בתילים ,וכן

אדם בתילים

לגביהם הוראת

בדוק שקיים אי שור

 -י צוין "לי קוי"

בטיחות ,בסמוך

שלפיו נותקו קווי

ככל האפשר

החשמל ב מועד

ל מועד גילוי ה

קובץ התקנות  ,8230א' בסיוון התשע׳׳ט 9 ,ו4.6.20
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נושא

מס״ד של
הוראת
הבטיחות

צעדים שננקטו

לקוי

תקין
ביצוע עבודו ת

אם נצפתה

הפירוק או ההתקנה

עבוד ה של

של המחיצות או

פירוק או

הגדרות האמורות.

התקנה של

אם ננקטו האמצעים

מחיצות או

המיוחדים האמורים

גדרו ת בלא

וי ש אי שור לניתוק

אי שור על

חשמל לגבי המועד

ניתוק קווי

האמור  -י צוין

חשמל לגבי

״תקין״

מועד ההתקנה
או הפירוק

הערות

-

י צוין ״ליקוי״
6

אם מצאת כי

אם מצאת

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

מבוצעת עבוד ה או

כי מבוצע ת

למנהל העבודה

באיז ה אזור

תנועה בקרבת קווי

עבוד ה או

בעל פה ובכתב

באתר בוצע ה

חשמל ו אין סכנה

תנועה בקרבת

על כל ליקוי

העבודה

לנגיעה או לקרבת

קווי חשמל

שנמצא ,בסמוך

בקרבת קווי

יתר ב תילי החשמל

וקיימת סכנה

ל מועד גי לוי

חשמל

או בעמודי ם ,לרבות

לנגיעה או

ההפרה.

ציוד ם ,יסודותי ה ם

לקרבת יתר

עליך להתריע

או עוגניהם  -י צוין

בתילי החשמל

לפני העובדי ם

״תקין״

או בעמודי ם,

הנמצאים

לרבות ציוד ם,

בסמוך למקום

יסודותי הם

ההפרה כי

או עוגניהם -

במקום מופרת

י צוין ״ליקוי״

לגביהם הוראת
בטיחות ,בסמוך
ככל האפשר
ל מועד גילוי ה
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נושא

מס״ד של
הוראת
הבטיחות

צעדים שננקטו

לקוי

תקין

הערות

אם נמצא כי מפעיל

מפעיל

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

העגורן שהזדהה

עגורן אשר

למנהל העבודה

את שמם

תקנה (2א) לתקנות

לפניך הוא בעל

לא נמצאו

בעל פה ובכתב

המלא של

הבטיחות בעבוד ה

תעוד ה בתוקף וכי

פרטיו באתר

על כל ליקוי

העובדי ם

(עגורנאים ,מפעילי

הסמכתו מתאימה

האינטרנט

שנמצא ,בסמוך

שנבדקו

מכונות הרמה

לעגורן ש הוא

של מינהל

ל מועד גי לוי

אחרות ואתתים),

מפעיל  -י צוין

הבטיחות -

ההפרה.

התשנ״ג1992-

״תקין״

י צוין ״ליקוי״.

עליך ל הודי ע

מפעיל עגורן

למפעיל העגורן

אשר פרטיו

כי הוא מפר

נמצאו באתר

הוראת בטיחות

הפעלת עגורן

7

האינטרנט
של מינהל
הבטיחות
ואולם הוא
מפעיל באתר
עגורן מסוג
שלא מתאים
להסמכתו -
י צוין ״ליקוי״
עבוד ה בגובה

8

עובד המבצע

עובד המבצע

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

עבוד ה בגובה וקיבל

עבוד ה בגובה

למנהל העבודה

את שמם

תקנה ) 1(5

הדרכה מתאימה,

בלי שקיבל

בעל פה ובכתב

המלא של

ו )2(-לתקנות

ו אי שור ההדרכה

הדרכה

על כל ליקוי

העובדי ם

הבטיחות בעבוד ה

לגביו נכלל בפנקס

מתאימה או

שנ מצא,ב ס מוך

שנבדקו

(עבוד ה בגובה),

הכללי  -י צוין

ש אין לגביו

ל מועד גי לוי

התשס״ז2007-

״תקין״

אי שור הדרכה

ההפרה.

בגובה בפנקס

עליך להתריע

הכללי  -י צוין

לפני העובדי ם

״ליקוי״

הנמצאים
בסמוך למקום
ההפרה כי
במקום מופרת
לגביהם הוראת
בטיחות
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נושא

מס״ד של
הוראת
הבטיחות

תקין

לקוי

צעדים שננקטו

הערות

עובדי ם משתמשים

אם נצפו

עליך לדוו ח

עליך לפרט

להבטחת בריאותם

באמצעים הנדרשים

עובדי ם

למנהל העבודה

את מהות

או בטיחותם של

(לרבות ציו ד מגן) או

שאינם

בעל פה ובכתב

הציוד או

העובדים

בהתקנים שסופקו

משתמשים

על כל ליקוי

ההתקן

סעיף  204לפקודת

או הותקנו להם -

בכל האמצעים

שנמצא ,בסמוך

שלגביו

הבטיחות בעבוד ה

י צוין ״תקין״

הנדרשים

למועד גי לוי

בוצע ה

[נוסח חדש],

או בהתקנים

ההפרה.

הבדיקה

התש״ל1970-

שסופקו להם

עליך להתריע

אמצעים והתקנים

9

או הותקנו

לפני העובדי ם

להם  -י צוין

הנמצאים

״ליקוי״

בסמוך למקום
ההפרה כי
במקום מופרת
לגביהם הוראת
בטיחות או
שהם עצמם
מפרים את
הוראת
הבטיחות

הדרכות

10

אם נמצא כי

אם י ש עובדי ם

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

כל העובדי ם

שלא קיבלו

למנהל העבודה

את שמם

שנבדקו בשטח

תמצית מידע

בעל פה ובכתב

המלא של

לתקנות ארגון

האתר קיבלו לפני

בכתב בשפה

על כל ליקוי

העובדי ם

הפיקוח על העבודה

תחילת עבודתם

המובנת להם

שנמצא ,בסמוך

שנבדקו

תקנות  6 ,3 ,2ו7-

(מסירת מידע

תמצית מידע

ודף מידע

למועד גי לוי

והדרכת

בדבר הסיכונים

בדבר סיכונים

ההפרה.

עובדים),

בעבודתם ,בכתב,

הקיימים

התשנ״ט1999-

בשפה המובנת

בתחנת

עליך להתריע

להם ,ודף מידע

העבודה שבה

לפני העובדי ם

בדבר הסיכונים

הם מועסקים

הנמצאים

הקיימים בתחנת

 -י צוין ״ליקוי״

בסמוך למקום

העבודה שבה הם

ההפרה כי

מועסקים  -י צוין

במקום מופרת

״תקין״

לגביהם הוראת
בטיחות
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נושא

מס״ד של
הוראת
הבטיחות
11

צעדים שננקטו

לקוי

תקין

הערות

אם כל העובדי ם

אם קיימים

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

קיבלו הוראות

עובדי ם שלא

למנהל העבודה

את שמם

עדכניו ת ל שי מו ש,

קיבלו הוראות

בעל פה ובכתב

המלא של

להפעלה ולתחזוקה

עדכניו ת

על כל ליקוי

העובדי ם

בטוחים של ציו ד או

ל שימו ש,

שנמצא ,בסמוך

שנבדקו

של חומר במקום -

להפעלה

ל מועד גי לוי

וביחס

י צוין ״תקין״

ולתחזוקה

ההפרה.

לאיזה ציו ד

בטוחים של

עליך להתריע

וחומרים

ציוד או של

לפני העובדי ם

נעשתה

חומר במקום

הנמצאים

הבדיקה

 -י צוין ״ליקוי״

בסמוך למקום
ההפרה כי
במקום מופרת
לגביהם הוראת
בטיחות

12

אם כל העובדי ם

אם קיימים

עליך לדוו ח

עליך ל ציין

שנבדקו אי שרו

עובדי ם

למנהל העבודה

את שמם

שקיבלו הוראות

בתהליכי

בעל פה ובכתב

המלא של

עדכניו ת ל שי מו ש,

עבוד ה שמסרו

על כל ליקוי

העובדי ם

להפעלה ולתחזוקה

כי לא קיבלו

שנ מצא,ב ס מוך

שנבדקו

בטוחים של תהליכי

הוראות

ל מועד גי לוי

ואת תהליכי

עבוד ה במקום -

עדכניו ת

ההפרה.

העבודה

י צוין ״תקין״

ל שימו ש,

עליך להתריע

שביחס

להפעלה

לפני העובדי ם

אליהם

ולתחזוקה

הנמצאים

בוצע ה

בטוחים של

בסמוך למקום

תהליכי

ההפרה כי

עבוד ה במקום

במקום מופרת

 -י צוין ״ליקוי״

לגביהם הוראת

הבדיקה

בטיחות
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מס״ד של
הוראת
הבטיחות

נושא

13

לקוי

תקין

צעדים שננקטו

הערות

אם מתנהל פנקס

אם לא מתנהל

עליך לדוו ח

עליך לציין

הדרכה כנדרש,

פנקס הדרכה

למנהל העבודה

את שמם

מתעדכן כנדר ש

כנדר ש אינו

בעל פה ובכתב

המלא של

ומתייחס לכל

מתעדכן

על כל ליקוי

העובדים

העובדים שנבדקו -

כנדר ש ו אינו

שנמצא ,בסמוך

שלגביהם

י צוין ״תקין״

מתייחס לכל

ל מועד גי לוי

בוצעה

העובדים

ההפרה

הבדיקה

שנבדקו -

בפנקס

י צוין ״ליקוי״

ההדרכה
ואשר
שמותיהם
אינם מופיעים
בפנקס הכללי.

כ״ט ב אייר התשע״ט ( 3ביוני )2019
(חמ )3-5838
א רי ה

ש מ י לו ב י ץ

מפקח עבוד ה ראשי
וראש מינהל הבטיחות
ו הבריאות התעסוקתית (בפועל)

3312
המחיר  6.48שקלים חדשים
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המפרט הכללי
לעבודו ת בנייה

מפרט כללי
לבטיחות בעבודות בנייה
אופני המדידה ותכולת המחירים
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משרד הביטחון  /אגף ההנדסה והבינוי
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משרד האוצר  /החשכ״ל
משרד התחבורה
משרד הביטחון
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מנכ״ל התאחדות בוני הארץ ־ מר אליאב בן שמעון
סמנכ״ל השתיות ובנייה חוזית התאחדות בוני הארץ  -מר גרא קאושנסקי
סגן החשב הכללי  -משרד האוצר ־ מר גבי שוחט
מנהל ואדריכל הדיור הממשלתי ־ משרד האוצר  -מר יעקב גילת
מהנדסת ומנהלת מאגרי תחזוקה ־ הדיור הממשלתי ־ משרד האוצר ־ גב׳ אניה קגן
סגן מנהל מינהל הנדסה והפעלת הביצוע  -משרד הבינוי והשיכון  -מר אייל עמרוסי
מנכ״ל נתיבי ישראל  -מר ניסים פרץ
המנהל הכללי  -אודי אדם
הנדסה ובינוי  -סגן בכיר לר׳ האגף ור׳ היחידה להתקשרויות  -אורנה רביב
הנדסה ובינוי  -סגן צבאי ומי׳מ לר׳ אגף ההנדסה והבינוי  --אורלי שטרן
הנדסה ובינוי ־ רע״ן הנדסה  -ברי כהן

הנדון :המפרט הכללי לעבודות בנייה ("הספר הכחול")  -פר? " - 97בטיחות בעבודות
בנייה"-
.1

לאחר עבודה מאומצת ,שנמשכה לאורך כל השנה האחרונה ,מפורסם בואת פרק  - 97״בטיחות
בעבודות בנייה״ ,שהינו פרק חדש לחלוטין במפרט הכללי.

.2

המפרט הכללי לעבודות בנייה (״הספר הכחול״) המו התנ׳יך של הבנייה במשק הישראלי ,ומהווה מדד
לסטנדרטיזציה אחידה בכל משרדי הממשלה ,לביצוע עבודות בנייה.

.3

מסמך זה הינו פרי של עבודה מאומצת ומשותפת בין מספר משרדי ממשלה ובהם :משרד הביטחון,
משרד הבינוי והשיכון ,משרד האוצר .בנוסף ,שותפים מלאים לעבודה זו  -התאחדות בוני הארץ .יעוץ -
עו״ד רוני שדה.

.4

מסמך זה עוסק בבטיחות בעבודות בנייה ומציב רף בטיחות גבוה ,מתוך מטרה להעלות את הבטיחות
ברמה הלאומית.

.5

יודגש ,כי בפרק אין התייחסות לתקצוב השתתפות בעלויות הבנייה ,וכן לא מופיעים בפרק ניכויים בגלל
העדר בטיחות .אלו  -יידונו בנפרד על ידי כל אחד מהגופים המזמינים.

 .6אני מבקש להודות לכל השותפים לכתיבת הפרק ,שהשקיעו רבות ,מתוך שיתוף פעולה מלא ,על מנת
שפרק זה יצא לאור ,ומקווה שרמת הבטיחות תעלה בעקבות השימוש בפרק זה.
.7

בברכה,

סמנכ׳׳לוראש אגף ההנדסה והבינוי

הוו עד ה ה בין מ ש רדי ת ל ס טנ ד ר טיז צי ה של מ ס מ כי ה חוז ה ל בניי ה ו ל מי ח שו ב ם
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 - 97בטיחות בעבודו ת בנייה
הנחיות למ תכנן
( ד ף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)
.1

המפרט הכללי לבטיחות בעבודו ת בנייה הוא פרק  97במפרט הכללי לעבודו ת
בנייה.

.2

המפרט הכללי הינו חלק בל תי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד ל בין הקבלך.
במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת י שראל
לביצוע מבנה על ידי קבלן ( מדף  ) 3210נוסח התשס"ה .2005 -

.3

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

.4

הכנ ת כ ת ב כמויות לחוזה  -בהכנת כתב כמויות לחוזה ,יסתמך המתכנן על
התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת ב סוף הפרק ויו סיף סעיפים לפי הצורך.

.5

הכנ ת המפרט המיוחד  -ה מ תכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך ע ל
פרק  , 97מהדורה ראשונה  -כ סלו תשע"ט ,נו ב מבר .201 8
כא שר מכינים א ת המפרט המיוחד ,יש ל ב חון אם נדרשים שינויים בסעיפי
המפרט כפי שפורסמו ב מ הדור ת כ סלו תשע"ט ,נו ב מבר  .2 01 8יש להביא
ב ח שבון דרישות מעו ד כנו ת במסמכים ,כגון :חוקים ותקנות ,תקנים וכד' .כמו
כן יבדוק ה מ תכנן א ת רשימת התקנים אשר ברא ש הפרק כדי לוודא שהיא
שלמה ו מעודכנ ת.
ה מ תכנן ישים ל ב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי.
על ה מ תכנן ל ב חון א ת הסעיפים הכתובים ב הנ חיו ת ל מ ת כנן ( הדף הכ חול)
של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.

.6

גידור ב א ת ר -
א.
ב.
ג.

ד.

יש לצרף תכנית ולקבוע את סוג הגידור הנדרש באתר במקרים של הפרדת
חצרים;
במקרה של עבודות תשתית ופיתוח  -יש ל הגדיר את סוג הגידור;
במקרה של שיפוצים במסגרת "אתר מאוכלס" או "מבנה מאוכלס" (המתקן
נמצא ב שימו ש) יש לפרט אם נדר שות מחיצות גב ס ומיקומן ,או אם נדרשת
הפרדה מקומית אחרת בפועל;
במקרה של אחזקה ,יש לציין גידור להפרדה בין איזור העבודה ל בין יתר החלל.

.7

ממונה בטיחות  -לציין אם נדר ש העסקת ממונה בטיחות ,מעבר לנדר ש על פי כל
דין.

.8

שימוש ביישומון (אפליקציה) לניהול הבטיחות  -לציין אם נדר ש לנהל את
הבטיחות באתר באמצעות יי שומון (אפליקצי ה) ומאפייני היישומון.
א
הוועד ה ה בין מ ש רדי ת ל ס טנ ד ר טיז צי ה של מ ס מ כי ה חוז ה ל בניי ה ו ל מי ח שו ב ם
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.9

שיפועי קרקע בחפירה  -לציין שיפועי קרקע נדרשים בע ת החפירה.

. 10

קו חיים  -בגגות תלולים או שבירים יש לציין בתכניות תוואי ל"קו חיים" או נקודות
עיגון.

. 11

ר שתות בטיחות  -לציין אם ואיפה נדרש להתקין רשתות בטיחות.

. 12

מנופים ועגורני צריח  -לציין את הגיל המירבי המותר ש ל מנופים ועגורני צריח.

. 13

אישור מוקדם ל ע בו ד ה מ סוכנ ת  -לציין אם נדרש אישור מוקדם לביצוע עבודה
מסוכנת.

 -כ סלו תשע"ט ,נו ב מבר - 2 0 1 8

ב
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הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בה שתתפות
משרד הביטחון  /אגף ההנדסה והבינוי
משרד הבינוי והשיכון  /מינהל הנדסה וביצוע
משרד האוצר  /החשכ"ל
משרד התחבורה

מהדורה ראשונה
© כל הזכויות שמורות  -משרד הביטחון  -כסלו תשע״ט ,נובמבר 2018
ני תן ל עיין במפרט באתר ה אינ טרנ ט:
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הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:
ארז כ הן

 -משרד הבי ט חון

 -יו״ ר

ברי כ הן

 -משרד הבי ט חון

 -חבר

אייל ע מרו סי

 -משרד ה בינוי ו ה שיכון

 -חבר

 -החברה הל או מי ת לדרכי ם

 -חברה

מריו בור ק

 -רכבת י שר אל

 -חבר

יע קב גיל ת

 -משרד האוצר

 -חבר

אני ה קגן

 -משרד האוצר  /החשכ״ל

 -חברה

אליעזר הראל

 -משרד הבי ט חון

נ טלי ה זל קינד

וע חב
רךר הר

^
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וועדת משנה:
אליעזר הראל

 -משרד הבי ט חון

 -יו״ ר

אלי בן עזר א

 -משרד ה בינוי ו ה שיכון

 -חבר

י איר בר

 -משרד ה בינוי ו ה שיכון

 -חבר

יצחק גו ר

 -משרד הבי ט חון

 -חבר

שמואל פרל

 -משרד הבי ט חון

 -חבר

אני ה קגן

 -משרד האוצר

 -חברה

הוועד ה נעזר ה ביי עו ץ של עו״ד רוני שדה
מר דן שרון  -חשמל
כ מו-כן השתתפו בוועד ה ו תר מו רבו ת:
ג ב׳ ע דינ ה רוזנפל ד
מר ני ר ינו שב ס קי ,התאחדות בוני הארץ
עו״ד גר א ק או שנ ס קי ,התאחדות בוני הארץ
מר צבי קה חודרלנ ד ,התאחדות בוני הארץ
ג ב׳ חמוטל בן יע ק ב ,התאחדות בוני הארץ
כ מו כן תרם ב הערו תיו:

מר ברק נ ח שון ,משרד הבי ט חון  -בנו ש א חשמל

2
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 - 97מפרט כללי לבטיחות בעבודות בנייה
אופני המדידה ותכולת המחירים
תוכן עניינים
97.01
97.02
97.03
97.04
97.05
97.06
97.07
97.08
97.09

 כללי 4 .............................................................................................................................. הכנות טרם תחילת העבודה 11 .......................................................................................... גידור ,שערים ,ושילוט14 .................................................................................................. כשירות העובדים ,הדרכתם וציוד מגן אישי 17 .................................................................. קבלני משנה וקבלנים אחרים 19 ....................................................................................... התנהלות שוטפת באתר העבודה 20 ................................................................................... כלים מכניים והנדסיים באתר 23 ...................................................................................... עבודות חשמל ושימוש בכלים חשמליים 24 ....................................................................... -כבישים ,תשתיות ופיתוח 26 .............................................................................................

 — 97.10פיגומים ,רשתות בטיחות ומתקני הרמה 28 ......................................................................
 - 97.11ביצוע עבודה מסוכנת 32 ....................................................................................................
 - 97.12עבודות שונות 33 ...............................................................................................................
 - 97.13תאונות ,אירועים חריגים וניכויים 34 ................................................................................
 - 97.00אופני המדידה ותכולת המחירים 35 ..................................................................................
נספח א' -עבודות בנייה שאין בהן חובת מינוי מנהל עבודה 36 ........................................................
נספח ב׳— סוגי גידור38 ................................................................................................................
נספח ג׳  -טופס מסירת מידע יומי לעובד בנוגע לסיכונים הייחודיים היומיים באתר 39 ..................
נספח ד׳  -תדריך בטיחות לקבלן לפני עבודה באתר מאוכלס 41 ......................................................
נספח ה׳  -אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ב44 ..................................................... -
נספח ו׳  -טופס הודעה לפיקוח על "מאורע מסוכן" שאירע באתר 46 ..............................................

מצורפים לפרק המסמכים הבאים ,שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:
הנחיות למתכנן  -להכנת המפרט המיוחד לחוזה (עמודים א׳  -ב׳ בתחילת הפרק);
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 - 97.01כללי
97.01.00
תחום הפרק

פרק זה מתייחס לבטיחות בעבודות בנייה בעת ביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית,
לרבות תשתית ופיתוח ,שיפוצים ואחזקה.
בטיחות בעבודות מינהור יהיו ,בנוסף לאמור בפרק זה ובמסמכי החוזה ,גם בת״י . 5567
עבודות תת ימיות ועבודות נוספות שאין להן התייחסות בפרק זה יהיו כאמור במסמכי
החוזה.
פרק זה הינו בנוסף לחובתו של הקבלן ,לקיים ולוודא את קיום דרישות כל דין הנוגעות
לבטיחות בעבודה ולקיים הוראה של כל רשות מוסמכת ,לרבות הוראות משרד
העבודה ,המשרד להגנת הסביבה ,חברת חשמל ,חברת בזק ,הוראות יצרן או הוראות
גורמי הבטיחות באתר העבודה (להלן :הגורמים המוסמכים) וכד׳.
לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהי על פי כל דין או של מי
מהרשויות.

97.01.02
סתירות בין
מסמכים

בנוסף לאמור בחוזה מדף  3210בסעיף ״סתירות בין מסמכים״ ,במקרה של סתירות בין
מסמכים ,עדיף הנאמר בתקנה הרלוונטית ,הוראה או נוהל של כל רשות מוסמכת ,על
האמור בפרק זה.

97.01.03
חוקים
ותקנות

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין ,הקבלן יקיים בין היתר את החוקים,
התקנות והנהלים הבאים או כל חקיקה נוספת שתידרש על פי דין וכאמור להלן:
א .חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי״ד 1954-ותקנותיו;
ב .פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש״ל 1970-ותקנותיה ;
ג .תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ״ח ; 1988
ד .פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה) 1945 ,ותקנותיה ;
ה .חוק החשמל ,תשי״ד 1954-ותקנותיו ;
ו .תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה) ,התשס״ג ; 2002 -
ז .חוק החומרים המסוכנים  ,תשנ״ג 1993-ותקנותיו;
ח .חוק חומרי נפץ תשי״ד  1954 -ותקנותיו;
ט .חוק התכנון והבנייה תשכ״ה  1965 -ותקנותיו ;
י .חוק למניעת מפגעים ,התשכ״א  1961 -ותקנותיו;
יא .חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ,התשנ״ג  1993 -ותקנותיו ;
יב .חוק עבודת הנוער  1953ותקנותיו;
יג .חוק עבודת נשים  1954ותקנותיו;
יד .חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ״ו;1996-
טו .חוק שעות עבודה ומנוחה  1951ותקנותיו;
טז .חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,תשע״ב;2012-
יז .תקנות שירותי כבאות (ציוד כיבוי אש) תשכ״ה ;1964 -
יח .חוק רישום קבלנים ותקנותיו תשכ״ט ; 1969 -
יט .פקודת התעבורה (התשע״ד  ) 2014 -ותקנותיה;
כ .נהלי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה;
כא .נהלי והוראות נציב כבאות ראשי.
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97.01.04
תקנים

בנוסף לאמור בסעיף ״טיב החומרים והעבודה״ בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה
על ידי קבלן (מדף  ,)3210להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים הנוגעים לפרק
זה.
א .תקנים ישראליים:
שם
מספר
1112
ציוד מגן אישי
חלק  2מנעלי בטיחות
פיגומים
1139
חלק  1דרישות תפקוד ותכן כללי
חלק  2פיגומים תלויים ממוכנים -דרישות בטיחות חישובי תכן ,קריטריונים
ליציבות ,מבנה ,בדיקות
חלק  3פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים
חלק  4פיגומי תורן מטפסים
1263
רשתות בטיחות
חלק  1דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
חלק  2דרישות בטיחות  -מיקום גבולות הרשת
סולמות
1847
חלק  1מונחים ,טיפוסים ,מידות פונקציונליות
חלק  2דרישות ,בדיקות וסימון
חלק  3הוראות למשתמש
חלק  4סולמות מפרקיים
5567
בטיחות בעבודות מינהור
61316
תופי כבלים לשימוש תעשייתי

97.01.05
פרקים
אחרים

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן ,חל גם על פרק זה ,וזאת כמוגדר בסעיף ״סתירות
במסמכים ועדיפות בין מסמכים״ בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן:
 - 00מוקדמות
 - 01עבודות עפר
 - 02עבודות בטון יצוק באתר
 - 03מוצרי בטון טרום
 - 04עבודות בנייה
 - 05עבודות איטום
 - 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
 - 07מתקני תברואה
 - 08מתקני חשמל
 - 09עבודות טיח
 - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 - 11עבודות צביעה
 - 12עבודות אלומיניום
 - 13עבודות בטון דרוך
 - 14עבודות אבן
 - 15מתקני מיזוג אוויר
 - 16מתקני הסקה וקיטור
 - 17מעליות
 - 18תשתיות תקשורת
 - 19מסגרות חרש
 - 20נגרות חרש וסיכוך
 - 21בנייני בטון טרומים
 - 22רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות ,תקרות ,רצפות)
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 - 23כלונסאות ואלמנטי סלארי ,לביסוס מבנים ודיפון
 - 26עוגני קרקע
 - 34מערכות גילוי וכיבוי אש
 - 36מתקני אוויר דחוס
 - 37מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה
 - 40פיתוח נופי
 - 41עבודות גינון והשקייה
 - 41.5גינון והשקייה  -אחזקת גנים
 - 43קירות תמך מקרקע משוריינת
 - 50משטחי בטון
 - 51עבודות סלילה
 - 54עבודות מנהור
 - 57קווי מים ,ביוב ותיעול
 - 58/59מרחבים מוגנים ומקלטים
 - 62שכבות מגן לביצורים
 - 66מסגרות מגן
 - 67מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

97.01.06
הגדרות

א.

אירוע חריג בתחום הבטיחות  -תאונה או אירוע בלתי צפוי באתר העבודה,
בתחום הבטיחות בעבודה ,שבגינו נגרם או עלול להיגרם נזק גופני לאדם ,לרכוש
ולציוד ,או נזק סביבתי ,או כל נזק אחר המצריך טיפול מיידי ,כגון :חריגה מתנאי
היתר כלשהו ,קריסת מנוף ,מבנה ,חפירה ,חשיפה לחומרים כימיים ,חומרים
מסוכנים ,או חומרים אחרים ,תאונת עבודה באתר ,לרבות תאונת דרכים או
שריפה באתר העבודות;

ב.

אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת  -היתר עבודה אשר יינתן על ידי
נציג המזמין במתקן לצורך ביצוע עבודה מסוכנת באתר מאוכלס שאינו נמצא
ב״הפרדת חצרים״ בטרם ביצוע עבודה ,למשך תקופה של לא יותר מ 12-שעות
ברציפות ,על מנת לבקר עבודה מסוכנת המיועדת לביצוע על ידי הקבלן שהיא
בעלת סיכון פוטנציאלי רב העלול לגרום לסיכון שאינו קביל או שחומרת התוצאה
 יש בה כדי לפגוע באדם לנציגי המזמין או לציודו ולמתקניו הנמצאים באתר אובסביבתו הקרובה .ההיתר יינתן על גבי טופס הרשאת עבודה (להלן דוגמא
מצורפת בנספח ה׳) לסוגי העבודות שהוגדרו כעבודה מסוכנת ולאחר שהקבלן
ביצע סיור במקום בו תתבצע העבודה המסוכנת;

ג.

אתר או מבנה  -המקום או המקומות בהן מתבצעות העבודות ,לרבות שטחי
התארגנות ,לפי האמור במסמכי החוזה;

ד.

אתר מאוכלס  -מצב בו לא ניתן לבצע "הפרדת חצרים״ מוחלטת ,ונדרשת
פעילות שוטפת של המזמין במקביל לעבודת הקבלן ,תוך ביצוע גידור להפרדה בין
שטח העבודות לבין האתר המאוכלס;

ה.

בטיחות בעבודה  -מכלול הפעילויות ,תהליכי העבודה ,תזמונם והאמצעים,
שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות ,בהתאם לפקודות ,לחוקים ולתקנות
הבטיחות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר;

ו.

בטיחות בתנועה  -מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה ,המיועדים
להסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר ,לצורך מניעת
תאונות דרכים;

ז.

בנייה ובנייה הנדסית  -כהגדרתן בפקודת הבטיחות בעבודה;

ח.

גידור  -הפרדה פיזית (גידור לבטח) בין האתר לבין שטחים שאינם שטח אתר
העבודה ,לרבות שטחי המזמין ,בין אם בהפרדת חצרים ובין אם באתר מאוכלס
(ראה הגדרת ״אתר מאוכלס״);
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ט.

היתר חפירה  -עבודת חפירה מעל  40ס״מ או בכל מצב מיוחד אחר ,בו לדעת
מזמין העבודה קיימת תשתית תת קרקעית )חשמל ,תקשורת ,גז ,דלק ,מים וביוב
וכד'( ,שבגינה נדרש היתר חפירה בכתב ,אליו תצורף תכנית שבה ניתן לקבוע
בוודאות את התשתיות התת קרקעיות לעיל ,הידועות ביום מתן האישור לתכנית.
ההיתר יהיה חתום על ידי הגורמים המוסמכים מטעם המזמין או הרשויות
המוסמכות;

י.

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

יא .העבודות  -כל העבודות כפי שהוזמנו על ידי המזמין בהזמנה או במסמכי החוזה;
יב.

הפרדת 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 העבודות שלא באישור
הקבלן וכאשר ההפרדה מותנית בביצוע גידור ושערי כניסה (להלן נספח ב׳ -
גידור) בטרם ביצוע העבודות;

יג.

מאורע מסוכן  -תאונת עבודה ,או תאונה או אירוע חריג בתחום הבטיחות ,מקרה
מסוכן (ראה להלן ערך ״תאונה״ ,״תאונת עבודה״" ,אירוע חריג בתחום
הבטיחות״ ו״מקרה מסוכן״);

יד.

מבצע בנייה  -ה״מזמין״ או ה״קבלן הראשי״ ,המבצע את העבודות כהגדרתן
באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו ;

טו .מגיש מאומן  -כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות
עבודה);
טז .מחלת מקצוע  -כהגדרתה בפקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה)1945 ,
ותקנותיה;
יז.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  -כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על
העבודה;

יח .מכין תכנית לניהול הבטיחות  -כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(תכנית לניהול הבטיחות) ;
יט .ממונה על הבטיחות  -כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ובתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות ,התשנ״ו ,)1996-בעל אישור כשירות
לממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה .הממונה על הבטיחות יהיה בוגר
השתלמות ענפית בבנייה ובנייה הנדסית;
כ.

מנהל עבודה  -מי שעונה לכל שלושת התנאים הבאים:
 .1הוסמך כדין כמנהל עבודה באחד משני התחומים הבאים:
א) בנייה ובנייה הנדסית;
ב) כבישים ,תשתיות ועבודות עפר.
 .2מונה על ידי מבצע הבנייה לכך שהעבודות יתבצעו בהנהלתו הישירה
והמתמדת;
 .3רשום במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כמנהל עבודה באתר לעבודה
המוגדרת:

כא .מפקח  -נציג מזמין העבודה ,שהתמנה על ידי המזמין;
כב .מקרה מסוכן  -כהגדרתו בפקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה)1945 ,
ותקנותיה;
כג.

נוהל מינהל הבטיחות  -מסמך רשמי ,נושא מספר ותאריך אשר נכתב ופורסם על
ידי מפקח עבודה ראשי באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית;

^ - ) £18תהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי,
כד .ניהול סיכונים
להערכה ולבקרת סיכונים ,במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים ;
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נציג המזמין ,במקרה של אתר מאוכלס  -נציג המזמין במתקן המחזיק בשטח,
האחראי על המתקן בו מתבצעת העבודה;
סיכון (^ - ) 8316^ £18כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית
לניהול בטיחות);
עבודה חמה  -עבודות הלחמה ,ריתוך או חיתוך (אוטוגני או חשמלי) ,זיפות,
הבערת אש גלויה ,עבודות חיתוך או השחזה באמצעות דיסק;
עבודה בחלל מוקף  -כהגדרתה בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש״ל-
 1970ובתקנותיה ,כגון :עבודה בתוך מיכלי דלק ,בתוך דוודים לסוגיהם ,בתוך
מחילות ושוחות ,בתוך מערכות ביוב;
עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי  -כהגדרתה בתקנות החשמל (עבודה
במיתקן חי או בקרבתו);
עבודה בסביבה נפיצה  -עבודה תוך שימוש בחומרי נפץ ,עבודה בקרבת קווי
ומצבורי דלק או גז;
עבודה מעל גגות שבירים ותלולים  -כהגדרתן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה
על גגות שבירים או תלולים);
עבודה 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:
 .1עבודה חמה;
 .2עבודה בסביבה נפיצה;
 .3עבודה בחלל מוקף;
 .4עבודה על גגות שבירים ותלולים;
 .5עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי;
 .6עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות (חשמל ,גז ודלק);
 .7עבודה שהוגדרה במסמכי החוזה כמסוכנת.
עבודה מסוכנת דורשת ,במקרה של ביצועה באתר מאוכלס ,אישור בטיחות
מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ובלעדיו חל איסור לבצע את העבודה המסוכנת;
עבודות לאחזקת מערכות  -עבודות בקשר לתיקונן או קיומן של מערכות במבנה
קיים ,לרבות עבודה לאחזקת מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,הסקה ,תקשורת,
מיזוג אוויר ,מערכות אוויר דחוס ,תיקון גגות ,אחזקת תרני תקשורת;
עבודות 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;
עבודות בנייה ,עבודות בנייה הנדסית  -כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ובצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית) ,לרבות עבודות
להתקנת מערכות המבוצעות אגב הקמת המבנה;
עבודות תשתית ופיתוח  -עבודות עפר ,חיצוב ,קידוח ויציקת כלונסאות ,דיפון,
בניית קירות תומכים ,סלילת כבישים ,עבודות אספלט ,הנחת קווי תקשורת,
חשמל ,ביוב ,מים וניקוז ,ביצוע עבודות תיעול ,הנחת קווי דלק או גז ועבודות
כיוצא באלה;
עבודה בגובה  -כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,לרבות
גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  2מטרים ,ולרבות
עבודה כאמור להלן:
 .1עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תיקני;
 .2עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 450-מעבר לגדר או למעקה של
משטח העבודה או מדרכת המעבר ,לפי העניין;
8
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 .3עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת ,סל להרמת אדם או פיגום
ממוכן.
לח .פנקס הדרכה  -כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע
והדרכת עובדים) ,בין בכתב ובין במתכונת דיגיטלית;
לט.

מ.
מא.
מב.

מג.
מד.

מה.

מו.

מז.

מח.

פנקס כללי  -פנקס המתנהל באתר העבודה על פי סעיף  198של פקודת הבטיחות
בעבודה ולפי צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) ,בין בכתב ובין במתכונת
דיגיטלית;
קבלן/קבלן ראשי  -מי שמתקשר בהסכם חוזי עם המזמין לבצע עבודות בנייה או
בנייה הנדסית;
קבלן משנה  -מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודת בנייה או
בנייה הנדסית;
קו עיגון ( -להלן גם ״קו חיים״) התקן אורכי העשוי מפרופיל קשיח ,כבל פלדה או
חבל סיבים סינתטי המותקן בכיוון אנכי או אופקי ,שמתקיימות בו דרישות תקן
ישראלי  1849חלק  3.01ו ,3.02-והמיועד לאפשר לעובדים המצוידים בציוד מגן
אישי לנוע במקביל אליו לאורך מסלולי תנועה שאינם משטחים מגודרים ,כשהם
מאובטחים מפני נפילה מגובה לכל אורך המסלול;
תאונה  -כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול
הבטיחות);
תאונת עבודה  -תאונה שאירעה לעובד או למבקר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו
באתר בגינה נפצע העובד או המבקר ושבעקבותיה נעדר העובד או המבקר
מעבודתו מעל  3ימי עבודה קלנדריים;
תדריך בטיחות לקבלן הראשי  -תדריך בטיחות לקבלן הראשי ,בנוגע לסיכונים
הכלליים באתר במקרה של ״אתר מאוכלס״ ושיבוצע על ידי נציג המזמין במתקן
בטרם תחילת עבודות הקבלן באתר;
תדריך בטיחות של קבלן ראשי לקבלני משנה  -תדריך בטיחות לקבלני המשנה
או לקבלנים נוספים העובדים באתר ושהינם תחת אחריותו הקבלן הראשי בנושא
הבטיחות .התדריך יבוצע על ידי ממונה על הבטיחות (של הקבלן הראשי)
כהגדרתו לעיל או על ידי מנהל העבודה  -שניהם מטעם הקבלן הראשי ,בטרם
תחילת עבודות קבלני המשנה או קבלנים נוספים העובדים באתר .התדריך
מתייחס לסיכונים הכלליים והייחודיים הקיימים באתר וסביבתו;
תכנית לארגון בטיחותי של אתר הבניה  -כמשמעותה בסעיף  166לתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ובנוהל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
מס׳  114682מיום ( 17.1.2006להלן בנספח א׳) ולרבות הפרקים הנכללים בתכנית
לארגון בטיחותי של אתר הבניה;
תכנית לניהול הבטיחות  -כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית
לניהול הבטיחות);

97.01.07
אחריות
כללית
לבטיחות
97.01.07.00
כללי

בנוסף לאמור בחוזה מדף  ,3210הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים בעבודות
בנייה ,בנייה הנדסית ועבודות תשתית ופיתוח ,ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים
לפי דין ,מסמכי החוזה ,נהלי מנהל הבטיחות או הוראות רשות מוסמכת אחרת ,כדי
למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ,לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות
החקיקה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית.
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97.01.07.01
נקיטת
אמצעי
בטיחות
נוספים

הוראות פרק בטיחות זה ,אינן מנחות ואינן ממצות את כלל סיכוני הבטיחות באתר.
בנוסף לאמור בפרק  - 00מוקדמות ,סעיף  ,00.01.05על הקבלן להביא בחשבון את כל
דרישות הבטיחות הכלליות הנדרשות לפי כל דין ואת דרישות הבטיחות היחודיות
הנדרשות לאתר לצורך ביצוע עבודתו ,לפי שיטות העבודה והציוד.
על הקבלן להתריע בפני המפקח על כל סיכון שייוודע לו בעת מהלך העבודה ,בנוגע
לתשתיות הקיימות של המזמין ,אשר לגביו אין התייחסות בפרק זה ,ולהציע פתרון
הולם לצורך בטיחותם ,שלומם ובריאותם של העובדים ,אנשי צוות הפיקוח ,המבקרים
והמשתמשים באתר.

97.01.07.02
התחייבות
הקבלן

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי כל דין ומהמפורט בחוזה ,מובהר בזאת כדלקמן:
א .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו,
ולהבטיח את שלום המשתמשים במקום האתר ובדרכי הגישה אליו;
ב .אם כתוצאה מפעילות הקבלן ,ייגרמו הפרות לתנועה ,או לעבודות קבלנים אחרים
או שייגרם מפגע בטיחותי וכד' ,רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן ,עד אשר
ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה ,לשביעות רצונו
המלאה של המפקח.

97.01.08
אחריות קבלן
ראשי

אם נדרש במסמכי החוזה וכאמור בחוזה מדף  , 3210הקבלן מתוקף הגדרתו לעיל
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

בנוסף לאמור בפרק  - 00מוקדמות ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתר ,חייב הקבלן
למלא את הבורות והחפירות ,ליישר את הערימות ולסלק את כל המכשולים שנשארו
באתר כתוצאה מהעבודה.
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 - 97.02הכנות טרם תחילת העבודה
97.02.01
מינוי מנהל
עבודה והודעה
ב.
על ביצוע
פעולות הבנייה
ג.
א.

ד.

97.02.02
תכנית לניהול
הבטיחות

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לאתר ,אם נדרש על פי החוק ,נוהל מינהל
הבטיחות ,או במסמכי החוזה;
הקבלן יודיע למפקח עבודה איזורי לפי כל דין ,על ביצוע פעולות בנייה ומינוי מנהל
עבודה בטופס המיועד לכך ,בדואר רשום;
הקבלן ימסור לידי המפקח תצלום של ההודעה על תחילת ביצוע עבודות בניה ועל
מינוי מנהל עבודה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום הממוען למינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה ,או בכל דרך אחרת שתיקבע בדין מעת
לעת ,לרבות אם נדרש ,הודעה על ביטול מינוי קודם של מנהל העבודה ,באתר עבודה
קודם;
רק הקבלן בעצמו ולא קבלן משנה ,הוא שיירשם כמבצע הבנייה בטופס ההודעה
לעיל.

א .במקרים בהם נדרש על פי דין או במסמכי החוזה ,יגיש הקבלן למפקח ,קודם
להתחלת עבודתו ,״תכנית לניהול הבטיחות״ כהגדרתה לעיל;
ב .תכנית לניהול הבטיחות תוכן על ידי מי שהוסמך לכך לפי כל דין ותאושר בחתימת
הקבלן .הקבלן יקצה את המשאבים הדרושים לביצועה;
ג .התכנית תהיה ייעודית לאתר בו מבוצעות העבודות ותכלול את כל שלבי ביצוע
העבודות העתידות להתבצע על ידי הקבלן;
ד .בתכנית יפורטו את כל הסיכונים בכל שלבי ביצוע העבודות ויש לעדכן אותה מעת
לעת בהתאם לסיכונים החדשים שיתגלו באתר .הקבלן יוודא כי התכנית לניהול
הבטיחות באתר עודכנה אחת לשנה לפחות;
ה .התכנית תהיה בתוקף החל מהיום הראשון לתחילת העבודות באתר ,ללא כל תלות
במספר העובדים המועסקים ואשר יועסקו באתר;
ו .בכל מקרה אחר ,יפעל הקבלן להצגת תכנית לניהול בטיחות המנהלת את סיכוני
האתר ואשר בקיומה הוא מחויב ,בכל עת בה הוא מעסיק בו זמנית  50עובדים
לפחות (שכירים ועובדי קבלני משנה) ,העובדים מטעמו בכל אתרי הבנייה בהן הוא
פועל;
ז .במקרה שהקבלן לא יפעל לקיומה של התכנית לניהול הבטיחות ,לרבות הקצאת
המשאבים אשר אושרו על ידו ודרושים לקיומה של התכנית ,תהא זאת הפרה
יסודית של החוזה;
ח .התכנית לניהול הבטיחות תכלול בין היתר ,התייחסות לנושאים הבאים:
 .1תיאור הפרויקט;
 .2זיהוי ,הערכת וניהול הסיכונים בפרויקט;
 .3קביעת הסיכונים הקבילים בפרויקט;
 .4קביעת האחראים על ביצוע עבודות פיקוח ובקרה;
 .5תיעוד מסמכים;
 .6ניהול סיכונים בעבודה עם קבלני משנה;
 .7ביצוע ההדרכות הנדרשות לפי דין לכלל עובדיהם טרם כניסתם לאתר;
 .8מערכת תחקור ובקרה לאירועי "מאורע מסוכן״.
ט .על הקבלן להפיץ לקבלנים הנוספים באתר עליהם הוא אחראי ולקבלני המשנה
העובדים מטעמו את התכנית לניהול הבטיחות;
י .הקבלן יוודא שכלל קבלני המשנה או הקבלנים עליהם הוא ממונה באתר מבצעים
את הוראות התכנית לניהול הבטיחות במהלך כל תקופת ביצוע העבודות באתר.
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קודם להתחלת העבודה ,יקיימו המפקח והקבלן פגישת תיאום ובה ישתתפו:
א .המפקח;
ב .הקבלן ומנהל העבודה;
ג .במקרה של עבודות באתר מאוכלס  -נציג המזמין במתקן שבו מתבצעת העבודה;
ד .נציגים נוספים לפי הצורך.
במקרה של עבודה באתר מאוכלס בו מבוצעות העבודות ,יוודא המפקח שבפגישת
התיאום ,הקבלן מקבל תדריך בטיחות מנציג המזמין במתקן (אם קיים) ,לרבות:
א .עיקרי הסיכונים בשטח בו יבוצעו העבודות ,הנוגעים לעובדי הקבלן;
ב .נהלי השגרה של נציג המזמין במתקן ,לרבות :חניית כלי רכב ,נהלי הסדרת כניסה
וליווי עובדי הקבלן או מי מטעמו;
ג .נהלי החירום של נציג המזמין במתקן ,לרבות :מענה רפואי ומצבי חירום ,כגון:
שריפה ,אזעקות וכו׳;
ד .נהלי נציג המזמין במתקן המחייבים עצירת עבודה או הפסקת שהיית הקבלן בשטח.
טופס התדריך ,כאמור להלן בנספח ד׳ ,יכלול את עיקרי הסיכונים הרלוונטיים של נציג
המזמין במתקן ,נהלי שגרה וחירום.

97.02.04
מתקן חשמל
ארעי באתר

מתקן החשמל הארעי באתר יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל (מתקן חשמלי
ארעי באתר בנייה) וכאמור להלן בתת פרק .97.08

97.02.05
מעלית להסעת
עובדים

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

97.02.06
התקנת תאורה
לעבודה
בחשיכה

לצורך ביצוע עבודות בשעות החשיכה או במקום חשוך ,יתקין הקבלן במקום העבודה
ובמעברים הסמוכים לו תאורה מלאכותית מתאימה בעלת עוצמת אור מספקת.
בנוסף ,ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם ,יש להציב פנסים שצבעם
אדום.
בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן כאמור להלן:
א .מנורות חשמל ואבזריהן יותקנו בגובה של  2מטרים לפחות מעל פני הקרקע,
הרצפה ,או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם;
ב .מנורות חשמל ואבזריהן יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית וחדירת נוזלים במקומות
שסכנה כזאת קיימת;
ג .מנורות חשמל מיטלטלות המוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד;
ד .מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים (זרקורים) יופעלו במתח נמוך מאוד,
או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של  30^ 4 .לכל היותר;
ה .על אף האמור לעיל בסעיף א ,יכול שמנורות המורכבות על מכונות ועל ציוד
תעשייתי אחר יהיו בגובה של פחות מ 2-מטרים .במקרה כזה יהיו המנורות מסוג
 11או מסוג  ,111או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של  30^ 4לכל
היותר.
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עם הקמת האתר ,הקבלן יתקין ארון עזרה ראשונה שיצויד כנדרש בתקנות עבור 50
איש לפחות ,ויוחזק במקום נוח לגישה .ארון עזרה זה יתוחזק כל העת.
הארון יהיה עשוי מפלסטיק קשיח ויקובע לקיר משרד באתר.
בנוסף ,יחזיק הקבלן במקום העבודה:
א .ערכת עזרה ראשונה ניידת אחת עד  20עובדים לפחות;
ב .ערכת חילוץ ומילוט לכל  50איש או חלק מהם.
לפחות אחד מעובדי הקבלן הנוכחים באתר יהיה עובד מיומן במתן עזרה ראשונה ושמו
יהיה רשום בפנקס הכללי.
שילוט עמדת עזרה ראשונה יהיה כאמור להלן בסעיף .97.03.02.02
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 - 97.03גידור ,שערים ,ושילוט
97.03.01
גידור ושערים
97.03.01.00
כללי

בנוסף לאמור בחוזה מדף  - 3210ביצוע מבנה על ידי קבלן ,ואם לא נאמר אחרת,
הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולבצע :גידור ושערים ,תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות נדרשים.
אמצעי הזהירות יסופקו על ידי הקבלן כנדרש ,בכמות מספקת לבטיחות העבודות,
בטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים ,ובכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש
על ידי המפקח ,או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ,וכמפורט בסעיפים
הבאים.
אם נדרש במסמכי החוזה ,הקבלן יבצע הפרדת חצרים כהגדרתה ,בין אם חיצונית ובין
אם פנימית (בתוך מתקן כלשהו) ,כאמור בסעיפים הבאים.
בעבודות בנייה ובנייה הנדסית שאינן עבודות תשתית ופיתוח  -האתר יהיה מגודר
וסגור בכל עת ,על מנת למנוע כניסה חופשית של אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה.
בתום יום עבודה ,האתר יינעל.
בעבודות תשתית ופיתוח ,סוג הגידור ייקבע במסמכי החוזה.

97.03.01.01
גידור סביב
עבודות
תשתית

אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ,יהיה
באמצעות גדר רשת גמישה (כתומה או אדומה) בגובה של  1מ׳ עשוייה מפלסטיק,
ומותקנת לפי הוראות יצרן .הקבלן מחויב בקיום כל מלאי נדרש (להלן נספח ב׳ שורה
.)1
כל סוג גידור אחר שיידרש ,יבוצע לפי תכנית ,כאמור במסמכי החוזה.

97.03.01.02
גידור סביב
מכשולים
(שוחות,
בורות וכד׳)

אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות סביב בורות ,שוחות או
לצורך הפרדה בין הקבלן לבין נציגי המזמין כאשר העבודה מתבצעת בתוך מבנה ,יהיה
באמצעות גידור קשיח בגובה של  1מ׳ לפחות שיותקן לפי הוראות יצרן .הקבלן מחויב
להחזיק מלאי מספק של גידור זה זמין באתר (להלן בנספח ב׳ שורה .)2

97.03.01.03
גידור
באמצעות גדר
מתכת

אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות זמניות בשטח חיצוני בתוך
מתקן יהיה באמצעות גדר הפרדה לאירועים .הגדר תהיה עשוייה ממתכת בגובה  1מ׳,
ברוחב  1.5מ׳ ,ומותקנת לפי הוראות יצרן (להלן בנספח ב׳ שורה .)3

97.03.01.04
גידור
באמצעות גדר
בגובה  2מ׳

אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות למשך זמן ארוך שלא
בתוך מבנה אך בתוך שטח האתר ,יהיה באמצעות גדר רשת בגובה של  2מ׳ .הגדר תהיה
עשויה מתכת מיוצבת על גבי בסיסים ניידים מבטון .התקנה תהיה לפי הוראות יצרן,
לפי תרשים במסמכי החוזה (להלן בנספח ב׳ שורה מס׳ .)4

97.03.01.05
גידור
באמצעות
מחיצות עץ
/גבס

בכל עת בה תתבצע עבודת הקבלן במתכונת של ״אתר מאוכלס״ כמוגדר לעיל ,תבוצע
הפרדה בין אתר עבודות הקבלן לבין אתר המזמין באמצעות גידור וכדלקמן:
אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע עבודות למשך זמן ארוך בתוך
מבנה ,יהיה באמצעות מחיצות עץ ,גבס ,פח וכד׳ ,ולפי תרשים במסמכי החוזה (להלן
בנספח ב׳ שורה .)5

97.03.01.06
גידור הפרדת
חצרים בתוך
מתחם

אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצרים פנימית ,בתוך שטח
מתקן המזמין ,יהיה באמצעות גדר פח אטומה בגובה של  2.0מ׳ ,לרבות שער דו כנפי
ברוחב לפי הצורך ,סגור ונעול  24שעות ביממה (להלן בנספח ב׳ ,שורה  ,)6כמפורט לפי
תרשים במסמכי החוזה .לשער יהיה מנגנון לפתיחה לשעת חירום.
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97.03.01.07
גידור
בהפרדת
חצרים
חיצונית
למתחם
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אם לא נאמר אחרת ,אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצרים חיצונית ,מחוץ
לשטח מתקן המזמין ,יהיה באמצעות גדר פח אטומה בגובה של  2.0מ׳ .הגדר תהיה עם
קרן כפולה באורך של  60ס״מ ומעליה גדר תלתלית (להלן בנספח ב׳ ,שורה  ,)7לפי
תרשים במסמכי החוזה.

97.03.02
שילוט
אזהרה
והוראות
בטיחות
97.03.02.00
כללי

השלטים באתר יהיו מהסוגים הבאים:
א .הוראות בטיחות והתנהלות באתר;
ב .שלטים לפעילות חובה  -כגון :״חובה להרכיב מסכה״;
ג .שלטי אזהרה  -כגון :״זהירות אש״ ,״התפוצצות״;
ד .שלטי איסור  -כגון :״אסור להדליק אש״;
ה .שלטי מידע  -כגון :״יציאת חירום״ ,״עזרה ראשונה״ ,חיצי הכוונה ,דרכי גישה.
סוג השלטים וכמותם יהיו לפי הנחיות ממונה הבטיחות של הקבלן ולא פחות מאמור
להלן:
א .הוראות בטיחות והתנהלות באתר  -שלט אחד לפחות בכל כניסה לאתר .השלט
יהיה בגודל מזערי של  100*80ס״מ .על השלט יכתבו הוראות בטיחות בנוגע
להתנהלות עובדים ומבקרים באתר והוראות המתייחסות לשימוש בציוד מגן אישי
ונהלי חירום;
ב .שלטי פעילות חובה ,אזהרה ,איסור ומידע  -כמות השלטים לא תפחת משני שלטים
מכל סוג לכל  500מ״ר בנוי .לכל  500מ״ר נוספים  -יהיה שלט אחד נוסף לפחות,
מכל אחד מהסוגים האמורים לעיל .השלטים יהיו במידות ובנוסח השלטים
הניתנים לרכישה באמצעות המוסד לבטיחות וגיהות.

97.03.02.01
שילוט חוץ
ובכניסה
לאתר

על כל סוגי הגדרות המופיעים להלן בנספח ב׳ ,יש להתקין שלט ״סכנה  -כאן בונים
הכניסה אסורה״ .בהיעדר אלמנט גידור יציב שעליו ניתן לתלות את השלט ,יש להתקין
את השלטים לאורך הגדר בכל  10מ׳ לפחות.
בכניסה לאתר יהיה שלט שיכלול הוראות בטיחות והוראות המתייחסות לשימוש בציוד
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.
השילוט המסמן את העמדות הנ״ל יהיה במידה . \ 3

97.03.03
פתחים
97.03.03.01
פתח ברצפה

פתח ברצפה הוא חלל שמידתו הקטנה ביותר עולה על  10ס״מ.
כל פתח ברצפה ,במשטח עבודה ,במדרכת מעבר ,ברצפת פיגום ,בגג ,במסלול מדרגות
או בפיר מעלית ,חייב להיות מכוסה במכסה חזק דיו כדי למנוע נפילת אנשים או ציוד
או הזזתו המקרית של המכסה.
לחילופין ,ניתן שסביב הפתח יותקן מעקה חזק דיו עם אזן יד ואזן תיכון ,למניעת
נפילתו של אדם.
אזן היד יהיה בגובה של  115-90ס״מ ,והאזן התיכון בגובה של  50-40ס״מ מעל פני
הרצפה או משטח העבודה הסמוכים.
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יש להתקין לוחות רגל למניעת נפילת חומרים וציוד .הלוחות ייקבעו בצד הפנימי של
המעקה וגובהם לא יפחת מ 15 -ס״מ מעל פני המשטח או הרצפה.
97.03.03.02
פתחים
בקירות
ובמשטחי
עבודה

פתחים בקירות ששפתם התחתונה נמוכה מ 90-ס״מ מגובה פני הרצפה ,משטח עבודה
או מדרכת מעבר ,שאפשר ליפול דרכם לגובה של יותר משני מטרים  -יגודרו במעקה
בעל אזן יד ואזן תיכון.

97.03.03.03
הסרת גידור

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו ,אלא אם הדבר נחוץ להעברת
ציוד וחומרים .הגידור יוסר בכפוף להנחיות מנהל העבודה.
אם הגידור הוסר לצורך העברת ציוד או חומרים ,יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים
למניעת נפילתם על אדם (לרבות שימוש בציוד מגן אישי למניעת נפילה מגובה) או ציוד,
ולהחזיר את הגידור למקומו מוקדם ככל האפשר .אין להשאיר את הפתח פתוח ללא
השגחה.

97.03.03.04
פתחי תאי
בקרה

בכל מקרה של עבודה בתאי בקרה לסוגיהם או בסמוך להם ,וחשש נפילה לתוכם ,על
הקבלן להסדיר מיידית כיסוי של פתח התא ,בין אם הוא זמני ובין אם הוא קבוע.
כיסוי זמני יהיה יציב ויותאם לעומס של כלי רכב והולכי רגל.
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 - 97.04כשירות העובדים ,הדרכתם וציוד מגן אישי
97.04.00
כללי

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

97.04.01
כשירות
לעבודה
בגובה

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

97.04.02
מסירת מידע
בנוגע
לסיכונים

הקבלן יוודא כי טרם תחילת ביצוע העבודות ,נמסר לכל אחד מעובדיו באתר מידע בנוגע
לסיכונים הכלליים והיחודיים באתר העבודות ,לרבות :בטיחות בציוד ,כלים ,מכונות,
בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה.
תדריך לעובדים בכל הקשור לאופן ביצוע עבודות באופן בטוח ,יבוצע על ידי בעל מקצוע
מתאים.
הקבלן יוודא כי העובדים באתר הבינו את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודות אליהם
ייחשפו וכי הם יפעלו על פיה באמצעות החתמה על טופס מתאים.
תדריך בטיחות יומי לעובדים בדבר סיכונים במקום העבודה  -ראה להלן סעיף .97.06.05
מסירת מידע למבקרים באתר  -ראה להלן סעיף .97.06.07

97.04.03
מסירת
תמצית מידע
בכתב

על הקבלן למסור לעובדים ולמבקרים תמצית מידע בכתב על הסיכונים האפשריים
בעבודה ,בשפה המובנת לעובד או למבקר.

97.04.04
ציוד מגן
אישי
לעובדים

הקבלן יספק לעובדיו ,ולכל מי שמועסק על ידו (לרבות קבלני משנה ועובדיהם) ,ציוד מגן
אישי כנדרש לפי כל דין ,בהתאם לסוג העבודה ,לרבות:
א .מנעלי בטיחות;
ב .קובע מגן;
ג .סנטרייה;
ד .אפודים זוהרים;
ה .משקפי מגן;
ו .אטמי אוזניים;
ז .כפפות;
ח .ציוד למניעת נפילה מגובה;
ט .נשמיות;
י .ציוד מגן אישי אחר.
ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה ,חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה
מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי המתאים ובהעדר תקן ישראלי  -לאחד התקנים
 81א ^  18 0 ,׳ א 1ם ,א.£
הקבלן יוודא כי עובדיו משתמשים בציוד מגן אישי בהתאם לייעודו.
עובדי הקבלן יהיו לבושים בבגדים מתאימים וינעלו מנעלי בטיחות ממוגנות המותאמות
לביצוע העבודות כנדרש בתקנות.
עובדים ילבשו אפודי עבודה זוהרים כנדרש בתקנות ולפי דרישות נוספות במסמכי החוזה.
עובדי הקבלן העוסקים בפעולות היוצרות גיצים ,רשפים או מייצרים נתזים ,יהיו
מצוידים בציוד מגן אישי מתאים ,לרבות במסכת מגן לפנים ובביגוד מתאים ,עמיד באש.
הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
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97.04.05
ציוד מגן
אישי
למבקרים
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הקבלן יחזיק במשרדו באתר  10קובעי מגן בצבע אחיד למבקרים ו 10-אפודים זוהרים.
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 - 97.05קבלני משנה וקבלנים אחרים
97.05.00
כללי

קבלני המשנה שיועסקו על ידי הקבלן יהיו קבלנים רשומים (אם קיים רישום קבלני
לעבודות המבוצעות באמצעות קבלן המשנה) ,בעלי ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות
שיימסרו להם.
בסמכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח ,לסלק ממקום ביצוע העבודות כל קבלן
משנה ,יצרן ,וספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות
כל דין או חוזה זה בנוגע לבטיחות.
עובדים יהיו בעלי הסמכה לביצוע עבודות המחייבות הסמכה ,כגון :חשמלאי בודק,
מטפס תרנים וכד׳.

97.05.01
בטיחות
בעבודות
קבלני משנה
וקבלנים
עצמאיים

בנוסף לאמור בחוזה מדף  3210ובתכנית לניהול הבטיחות בנוגע להעסקת קבלנים נוספים
באתר ,הקבלן יוודא כי כל קבלן חדש העובד באתר ,בין אם הוא קבלן משנה ובין אם הוא
קבלן עצמאי הכפוף אליו בנושאי הבטיחות ,יקבל תדריך בטיחות מקיף לרבות היבטי
בטיחות ייחודיים לאתר.
תדריך הבטיחות יינתן על ידי ממונה על הבטיחות או מנהל העבודה מטעם הקבלן ,אשר
יכלול את כלל הסיכונים באתר ואת הנחיות הבטיחות ,לרבות תנועה באתר ,תיאומים
וכד׳.
הקבלן יוודא כי עובדי קבלני המשנה או עובדי קבלנים אחרים עליהם הוא אחראי ,הבינו
את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפו וכי הם יפעלו על פיה.
הקבלן יוודא כי הם קיבלו תמצית מידע בכתב על הסיכונים ,כנדרש לפי תקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).
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 - 97.06התנהלות שוטפת באתר העבודה
97.06.00
כללי

ההתנהלות השוטפת באתר תהיה כאמור להלן:
א .הנחיות בטיחות:
בישיבות עבודה המתקיימות באתר ,הקבלן ייחד פרקי זמן לבטיחות ,לרבות עם
המפקח .במהלך הישיבות יימסרו לכלל המשתתפים הוראות ,הנחיות ,רענון נהלים,
עדכונים שוטפים ,מפגעי בטיחות אם קיימים והסדרי תנועה חדשים.
אין לדרוש מעובד להימצא או לבצע עבודה במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף,
מקיר לא יציב או במקומות מסוכנים אחרים;
ב .ציוד וכלי עבודה:
לפני תחילת שימוש בציוד או בכלים ,יבצע הקבלן בדיקה של שלמות הציוד והכלים
ותקינותם .כל כלי שיובא לאתר יהיה תקין ולפי הצורך  -גם בעל אישור תקינות.
אין לעשות שימוש בכלים שאינם בטיחותיים או שלא עברו תסקיר בדיקה כנדרש
בחוק .כלים או ציוד שאינם תקינים בטיחותית ,יסומנו בבירור עם תו השבתה או
שילוט האוסר על שימוש בהם ,ויישמרו במקום נעול עד לתיקונם;
ג .אחסנה באתר:
ציוד אשר לגביו נדרש קיומו של תסקיר בודק ,לא נעשה בו שימוש לצורך הפעילות
השוטפת באתר ואין לו בנמצא תסקיר בודק בתוקף ,ניתן יהיה להשאירו באתר ובלבד
שהוא יסומן באופן בולט וברור כי אין להשתמש בו לביצוע העבודות.
תסקירים לכלים וציוד יהיו כאמור להלן בתת פרק .97.07
תסקירים לכלים חשמליים  -יהיו כאמור להלן בתת פרק .97.08

97.06.01
נוכחות
קבועה
ומתמדת של
מנהל עבודה
באתר

אם לא נאמר אחרת ,במקומות בהם נדרש להיות מנהל עבודה על פי דין ,או כאמור
במסמכי החוזה ,על מנהל העבודה להימצא באתר בכל שעות פעילות האתר .נוכחותו
תהיה קבועה ,ישירה ומתמדת.
בידיו יהיו כל המסמכים הנדרשים להימצא באתר ,כנדרש בחוק.
בכל מקרה בו נבצר ממנהל העבודה הרשום על האתר להיות נוכח באתר מכל סיבה
שהיא ,וברצון הקבלן להמשיך את ביצוע העבודות ,על הקבלן למנות מנהל עבודה חלופי
(אחד או יותר) ביחד עם מנהל העבודה הרשום ,ולהודיע על מינויו כדין למפקח עבודה
אזורי.
הקבלן ימסור לידי המפקח את תצלום ההודעה על המינוי החדש ואישור משלוח ההודעה
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.
היקף העסקתו יהיה על פי דין או כאמור במסמכי החוזה (המחמיר מביניהם).

97.06.03
איתור
מפגעים
באתר

טרם תחילת העבודה ,בפרט לאחר ימים גשומים או סוערים ,יבצע הקבלן בדיקה לאיתור
מפגעים בטיחותיים באתר.
בקרה עצמית בעבודות עפר תהיה כאמור להלן בסעיף .97.09.06
בקרה עצמית לבדיקת פיגומים תהיה כאמור להלן בסעיף .97.10.05

97.06.04
תנאי מזג
אוויר

בעת תכנון העבודה היומי ,יתחשב הקבלן בתנאי מזג האוויר הצפוי.
במקרה שיש בתנאי מזג האוויר הצפוי סכנה לנפש או לרכוש ,כגון :בעת עבודה על גבי
פיגומים ,גגות ,שימוש במנופים במזג אוויר סוער ,במקומות בהם צפויים הצפה,
שיטפונות וכד׳ ,יפעל הקבלן כדי לבטל את הסיכון ,לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים.
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97.06.05
מסירת מידע
יומי בדבר
סיכוני
הבטיחות

בנוסף למסירת מידע לעובדים האמור לעיל בסעיף  ,97.04.02בכל יום ,טרם תחילת
העבודה ,ימסור הקבלן לכל העובדים את המידע בנוגע לסיכונים הקיימים באותו יום
באתר.
הקבלן ימלא טופס מסירת מידע יומי לעובדים בנוגע לסיכונים היומיים הקיימים באתר
הבנייה (להלן נספח ג׳) ובו יציין תקציר של תיאור הסיכונים הקיימים לפיהם הוא תידרך
את העובדים באתר הבנייה.

97.06.06
כניסת
עובדים לאתר
העבודה

הקבלן יאשר כניסת עובדים לאתר בתנאים הבאים בלבד:

97.06.07
כניסת
מבקרים אתר
העבודה

א .לבוש מתאים ,לרבות ציוד מגן אישי;
ב .מתן תדריך בטיחות לסיכונים באתר העבודה;
ג .תדריך בטיחות לסיכונים העלולים לקרות בגין העבודה המוגדרת.
בנוסף לאמור בסעיף  97.06.06לעיל:
א .מבקרים יורשו להיכנס לאתר רק לאחר שהתקבל אישור גם ממנהל העבודה או
מממונה הבטיחות של הקבלן ובכפוף לשימוש בציוד מגן אישי מתאים;
ב .הקבלן יוודא כי כל מבקר העומד להיכנס למקום האתר קיבל תדרוך לגבי אופן
תנועתו באתר;
ג .הקבלן יוודא באמצעות החתמת המבקרים על טופס מתאים ,כי הם הבינו את
ההדרכה ואת הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפו וכי הם יפעלו על פיה;
ד .הקבלן יוודא כי המבקרים קיבלו תמצית מידע בכתב על הסיכונים.

97.06.08
דוח בטיחות
חודשי

הקבלן יפיק למפקח דו״ח בטיחות אחת לחודש ובו יציין:
א .תיאור כללי של הסיכונים הצפויים;
ב .ליקויי בטיחות ומאורעות מסוכנים שהתרחשו באתר והאופן בו טופלו;
ג .ביקורות בטיחות שהתבצעו;
ד .צפי לפעילות בתחום הבטיחות לחודש עוקב ,לרבות לוח זמנים לתיקון ליקויי
הבטיחות.

97.06.09
ניהול פינקס
כללי

על הקבלן לנהל פנקס כללי כהגדרתו בדין.

97.06.10
שימוש
ביישומון
לניהול
הבטיחות

אם נדרש במסמכי החוזה ,הקבלן ינהל את מערך הבטיחות באתר באמצעות יישומון
(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׳.
הקבלן יציג לפי דרישת המפקח נתונים וממצאים על ניהול מערך הבטיחות באתר
באמצעות היישומון.

97.06.11
רכב חירום

הקבלן יעמיד באתר לפחות רכב אחד שישמש כרכב חירום.
רכב זה יהיה זמין בכל שעות הפעילות באתר לצרכי חירום או לפינוי רפואי.

97.06.12
שמירה על
בטיחות
באתר באופן
שוטף

הקבלן מתחייב להחזיק את מקום האתר בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה ולרבות התקנת
דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך אתר העבודות.
בכל מקרה בו יימצא מפגע בטיחותי כלשהו ,יפעל הקבלן באופן מיידי לגידורו ולסימונו
ויפעל מוקדם ככל האפשר לנטרולו ולסילוקו ממקום האתר.
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פינוי פסולת

פרק  - 97בטיחות בעבודות בנייה מרחשוון תשע״ט ,נובמבר 2018

הפסולת תרוכז באיזורים מוגדרים ובהתאם לתכנית ארגון בטיחותי של האתר ,ככל
שנדרשה לפי דין.
ריכוז פסולת באתרי בנייה ייעשה באמצעות שוקת (מגלשה) ,שרוול לפינוי בטיחותי של
פסולת בניין ,או באופן בטיחותי אחר .באחריות הקבלן לוודא שלא יווצרו בסביבה
מפגעים תברואיים או אחרים ,בעקבות ריכוז הפסולת.
פינוי הפסולת מהאתר ייעשה כאמור בפרק  - 00מוקדמות.
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 - 97.07כלים מכניים והנדסיים באתר
97.07.00
כללי

97.07.01
אמצעי מיגון

הפעלת כלים מכניים והנדסיים תיעשה בתנאים הבאים:
א .יופעלו אך ורק כלי צמ״ה עם רישיון מתאים ובתוקף;
ב .יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף;
ג .לכלים וציוד ,המחויבים על פי חוק ,יהיו תסקירים תקפים של בודק מוסמך.
תסקירים אלו יהיו זמינים באתר בכל עת ,לצורך ביקורת;
ד .הציוד והכלים יופעלו על ידי מפעילים מוסמכים על פי כל דין .באחריות הקבלן לוודא
כי הם יהיו בעלי רישיון תקף וכנדרש על פי חוק ,ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים
להפעלת הכלים.
לא יורשה שימוש בכלי צמ״ה שאינם עומדים בדרישות בטיחות אלו ,ועל הקבלן לסלקם
מן האתר ולהחליפם בכלי צמ״ה תקינים.
על הקבלן לוודא תקינות אמצעי המיגון הבאים:
א .אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות ,השרשראות והגלגלים ושאר החלקים הנעים
והמסוכנים ,באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית;
ב .מראות פנים וצד בכלים המכניים ,כדי לאפשר שדה ראייה מירבי למפעיל הכלי;
ג .צופר-זמזם אוטומטי בעת נסיעה לאחור ,על כל כלי רכב המחוייב על פי חוק;
ד .שתי מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכניים (מחפרים ,מפלסות,
מקרצפת ,ממחזרת ,מגמר ,אספלט ,מכבשים וכד׳) .המנורות המהבהבות ייראו גם
מלפנים וגם מאחור .המנורות המהבהבות יותקנו בנקודות הגבוהות משני צידי
הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה ,בין אם בתנועה ובין אם במצב נייח
(כשהרכב מונע) .מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח
העבודה;
נסיעה לאחור תתבצע עם הכוונה.

97.07.02
הרחקת ציוד
או רכב כבד
מקצות
חפירה

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

97.07.03
אחסון דלק

אחסון דלק יהיה כאמור להלן:
א .מאצרה  -מיכל דלק הממוקם באתר ,ימוקם בתוך מאצרה שנפחה יהיה לפחות 1100/0
מנפח המיכל .המיכל יכלול הארקה וצינור אוורור;
ב .מטפה  -בסמוך לכל מיכל דלק באתר ,ייקבע מטפה אבקה יבשה לכיבוי אש;
ג .שילוט  -בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר ,לרבות מיכלים נגררים ,יותקנו שלטים
ובהם הוראות בטיחות לתדלוק ושלטי אזהרה באותיות בולטות ״זהירות  -נוזל
דליק״ ,״אסור לעשן״ ;
ד .מאגר חול  -יש להקפיד ולהימנע מלשפוך דלק בעת פעולות תדלוק מיכלי הדלק
באתר .יש להכין מאגר חול ליד נקודת מילוי הדלק;
שימוש בגז בישול (בוטן  -פרופן) באתר  -אסור.
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 - 97.08עבודות חשמל ושימוש בכלים חשמליים
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
חשמל.
בנוסף לדרישות בתקנות החשמל ,חלות על העבודות גם תקנות הבטיחות בעבודה
למיניהן .להלן מספר תקנות הנוגעות לעבודות חשמל:
א .עבודות חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי תקנות החשמל
(רשיונות) ,התשמ״ה ; 1985 -
ב .עבודות במיתקן חי או בקרבתו יבוצעו לפי התנאים והדרישות של תקנות החשמל
(עבודה במיתקן חי או בקרבתו) ,התשע״ד  2014 -ולרבות:
 .1הוראה בכתב (פקודת עבודה) מחשמלאי בעל רישיון ״הנדסאי חשמל מורשה״ או
״מהנדס חשמל מורשה״ בהתאם לגודל המיתקן;
 .2קבלת אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ,כאמור לעיל בסעיף
 97.01.06ב׳.
הקבלן יוודא טרם תחילת העבודות כי קיימת בידו תוכנית מאושרת לביצוע ,חתומה
על ידי מתכנן החשמל.

ג.
97.08.01
עבודה בסמוך
לקווי חשמל

97.08.02
מתקני חשמל
ארעיים
באתר

בנוסף לאמור לעיל ,חל איסור לבצע עבודה בסמוך לקווי חשמל כאמור בסעיף א׳ להלן,
אלא אם יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף ב׳ להלן:
א .מקומות בהם חל איסור לבצע עבודות בסמוך לקווי חשמל:
 .1במרחק קטן מ  3.25 -מ׳ מתילים של קווי חשמל במתח של עד ;33,000¥
 .2במרחק קטן מ  5.0 -מ׳ מתילים של קווי חשמל במתח העולה על .33,000¥
ד .התנאים בהם מותר לבצע עבודות בסמוך לקווים האמורים בסעיף א׳ לעיל:
 .1הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה;
 .2במקרה שלא ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח ,יותקנו מחיצות או
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
החשמל מנותקים ממקור אספקת המתח.
מיתקן חשמל ארעי באתר יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל (מיתקן חשמל ארעי
באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) ,התשס״ג  ,2002 -ובנוסף ,כאמור להלן:
א.
ב.
ג.
ד.

97.08.03
מכשירים
חשמליים
מיטלטלים
המוחזקים
ביד

לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד ,יצוייד
במפסק מגן המופעל בזרם דלף ,ברגישות של  30^ .לכל היותר .מפסק זה יופעל
לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו;
בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים
המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של ;30^ .
לוח חשמל מיטלטל יהיה מסוג ;11
בדיקות ואישור לחיבור המתקן הארעי למתח  -יהיו כאמור להלן בסעיף .97.08.07

מכשיר עבודה חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יתאים לדרישות בתקנה  6בתקנות
הבטיחות בעבודה (חשמל) ,התש״ן  ,1990-ובנוסף ,כאמור להלן:
א .מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו ,יהיה מסוג  11או מסוג ;111
ב .במקרים בהם אין לכלים בידוד כפול ,הם יחוברו למעגל חשמלי ,קבוע או ארעי ,המוגן
באמצעות מפסק מגן לזרם דלף (״מימסר פחת״) ברגישות ; 30^ .
ג .תסקירים לכלים יהיו כאמור להלן בסעיף .97.08.07
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כבלי חשמל (המיועדים לביצוע עבודות) יעמדו בדרישות תקנה  10של תקנות החשמל
(מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) ,התשס״ג ,2002 -
ובדרישות ת״י  .61316התופים יעמדו בדרגות הגנה מינימליות של .1 0 8 ,1? 44
התוף יכלול גם מפסק מגן בזרם דלף בשל .30^ 4
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.
אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים.

97.08.05
רשתות
חשמל עיליות

97.08.06
ניתוק הזנת
מתח למתקן

עובדים המבצעים עבודות ברשתות חשמל עיליות יהיו בעלי ההכשרות הבאות:
א .רישיון חשמלאי המתאים לעבודה;
ב .הסמכה לעבודה בגובה.
עבודה על עמוד עץ או בטון תבוצע אך ורק בעזרת סל הרמה או כל אמצעי הרמה אחר .סל
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.
לפני ביצוע עבודה במתקן חשמל ,על הקבלן לנתק את הזנת המתח למתקן.
ההזנה תיעשה לפי השלבים הבאים:
א .זיהוי מקורות המתח למתקן :יש לזהות כל מקור מתח אפשרי המזין את המתקן
(חברת חשמל ,גנרטורים קבועים וניידים , ^ ? 8 ,מצברים ,קבלים ,משנה מתח בקווים
לא מופסקים ,קווי מתח גבוה ,מתח השראה);
ב .ניתוק בפועל של כל מקורות המתח למתקן;
ג .בדיקת העדר מתח במתקן :הבדיקה תבוצע באמצעות רב מודד .אין להסתמך על רבי
מודדים המותקנים באופן קבוע באתר ,בשל חשש לאי תקינותם;
ד .מניעת חיבור חוזר :יש לנעול את ידית ההפעלה של המנתק המופסק באמצעות מנעול,
או אמצעי אחר ,שימנע חיבור חוזר של המנתק בזמן ביצוע עבודות;
ה .הצבת שלטי אזהרה :לאחר הניתוק ובדיקת העדר מתח ,יש להציב שלטי אזהרה ״לא
לחבר  -עובדים בקו״ על ידית ההפעלה של המנתק;
ו .ביצוע קצר יזום באזור העבודה :במקרה שקיימת אפשרות ,יש לקצר את אזור
העבודה כך שכל מקור מתח אפשרי שיחובר למקור באופן לא מכוון ,יהיה מחובר
למקצרים .הנחת המקצרים תיעשה עם ציוד מגן אישי ,לרבות :כפפות ,משקפי מגן
וקסדה:
 .1להלן סדר פעולות הנחת מקצרים.
א) חיבור מוליך הארקה של המקצר אל פס ההארקה;
ב) חיבור מוט מבודד אל אחד המוליכים של מערכת המקצרים;
ג) פריקת המתח תיעשה על ידי נגיעה בשלוש הפאזות;
ד) חיבור קבוע למקצרים תיעשה בעזרת מוט מבודד או ידנית ,תוך שימוש
בכפפות.
 .2עבודה על כבל תת קרקעי תיעשה לאחר שהוא קוצר בשני קצותיו בנקודות
הניתוק.

97.08.07
בדיקות
ותסקירים

א.
ב.

מיתקן חשמלי לא יחובר למתח לפני שנבדק על ידי חשמלאי בודק ,וקיבל את אישורו
לחיבור מתח;
לכלים וציוד חשמלי המחוייבים על פי דין ,יהיו תסקירים תקפים של חשמלאי בודק.
תסקירים אלו יהיו זמינים באתר בכל עת ,לצורך ביקורת.
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 - 97.09כבישים ,תשתיות ופיתוח
97.09.00
כללי

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה ,לפי כל דין ,לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ״ח 1988-וכאמור להלן.
כלי צמ״ה (ציוד מיכני הנדסי) המופעלים בסמוך לחפירות יורחקו משפת החפירה ,כאמור
לעיל בסעיף .97.07.02

97.09.01
חפירה
בסמוך לקווי
תשתיות
חשמל ,ביוב,
טלפון ,גז וכו׳

חפירות בסמוך למערכות תת קרקעיות (חשמל ,מים ,ביוב ,גז ודלק ,תקשורת וכד׳),
יבוצעו בכפוף לקבלת היתר חפירה.
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
לביצוע עבודה מסוכנת.
לפני התחלת חפירה או חציבה ,על הקבלן לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל ,ביוב,
טלפון ,גז ,דלק וכד׳.
אין להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים.
על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם
חשמלי ,אדים מזיקים ,או מים פורצים וכד׳.

97.09.02
דיפון חפירה
97.09.02.00
כללי

עבודות חפירה או מילוי חייבות להיעשות בצורה שתמנע פגיעה בעובד.
עבודת החפירה תיעשה לפי שיפועי הקרקע אשר הוגדרו במסמכי החוזה ,כיציבים לצרכי
החפירה.

97.09.02.01
דיפון בחפירה

בחפירה שעומקה עולה על  1.20מ׳ ,ושלא ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור ,יש להתקין
דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות.
דיפון חפירה בעומק העולה על  4.0מטרים ,ייעשה על פי תכנית שהכין הקבלן ותימצא
באתר העבודה .העתק יימסר למפקח.
אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון ,על העובד הנמצא בחפירה להשתמש
בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע.

97.09.02.03
תעלות
באדמה
חולית

דיפון תעלות באדמה חולית ייעשה כאמור בתקנות התכנון והבנייה.
יש להתקין בתעלה דפנות עומדות המכסות את כל צידי התעלה ,חודרות לעומק מספיק
בקרקעיתה ,ובולטות  15ס״מ מעל פני הקרקע הסמוכים.
אופן בניית דפנות התעלה ,לרבות משענות וחיזוקים ,וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם
יהיו כאמור בתקנות לבטיחות בעבודה.

97.09.03
הרחקת חומר
המוצא
מהחפירה

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

97.09.04
ירידה ועליה
לבור או
חפירה
שעומקם
עולה על 1.2
מ׳

הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  1.2מ׳ תהיה באמצעות דרך ששיפועה
יאושר על ידי המפקח או על ידי סולם או באמצעות מדרגות מתאימות.
המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על  20מ׳.
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97.09.05
התקנת
מעברים על
גבי תעלות

משטחי עבודה ומדרכות מעבר יותקנו כיאות למטרות להם הם מיועדים ,ובאופן המונע
התמוטטות או שבירתם המלאה או החלקית או נפילת אדם או חפץ מהם.
מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  60ס״מ ,יש להתקין מעברים בטוחים ובמספר מתאים.

97.09.06
בקרת
בטיחות
בעבודות עפר

חובה על הקבלן לערוך בקרת בטיחות עצמית באתר שבו מבוצעות עבודות חפירה ,מילוי,
חציבה ,או דיפון ,כאמור להלן:
א .מדי יום;
ב .אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים  -לפני חידוש העבודה;
ג .אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה  -לפני חידוש העבודה.

97.09.07
בטיחות
בעבודה
במדרונות

יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון באמצעות
כלים ושיטות עבודה ,שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.
חציבת קירות במדרון תהיה כאמור במסמכי החוזה.
על מנהל העבודה לבדוק מידי יום ,לפני תחילת העבודה ,את יציבותו של קיר חצוב,
ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף.
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 - 97.10פיגומים ,רשתות בטיחות ומתקני הרמה
97.10.00
כללי

במקרים בהם אין אפשרות לבצע את העבודה בביטחון ,תוך עמידה על הקרקע או על
משטח עבודה יציב ובטוח ,חובה להתקין פיגומים מתאימים.
כל עובד המבצע עבודה על גבי פיגומים נייחים ,מחוייב להיות בעל אישור בר תוקף
לעבודה בגובה.
פיגומים יעמדו בדרישות ת״י  1139על חלקיו ,בהתאם לנדרש על פי דין.

97.10.01
איכות
הפיגומים

פיגומים יהיו מחומר באיכות טובה וללא פגם.
פיגום עשוי מעץ ,יהיה ללא קליפה ,צבע ומסמרים בולטים ,ומוגן מהתפקעות עקב מצב
הסיבים.
פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת.

97.10.02
התקנת
פיגומים

הצבה ופירוק של פיגום שגובהו עולה על  6מ׳ ,ייעשו אך רק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה
של בונה פיגומים מקצועי.
בונה פיגומים מקצועי יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ,שעמד
בהצלחה במבחן מינהל הבטיחות ,או לחילופין בעל הסיווג הממשלתי הגבוה ביותר
בטפסנות.
על הקבלן להגיש למפקח את תכניות הפיגום ,שאושרו על ידי מהנדס מבנים במקרים
הבאים:
א .פיגום מעץ שגבהו עולה על  18מטר;
פיגום זקפים מפלדה שגבהו עולה על  50מטרים;
ב.
פיגום מיוחד (כהגדרתו בתקנות);
ג.
ד.

בכל התקנת מתקן הרמה על גבי פיגום כלשהו.

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

א .השטח שעליו יוקם פיגום זקפים ינוקה ,ייושר ויהודק ולא יימצאו בו או בקרבתו
הסמוכה שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו;
ב .פיגום המוקם על אדמת מילוי  -יש להדק את משטח הביסוס שלו כראוי ,לפני
הקמתו;
ג .השטח שעליו יוקם הפיגום ינוקז באופן המונע הצטברות מים ,ולא יימצאו בו או
בקרבתו ,ברז מים או מוצא צינור ניקוז של המבנה.

97.10.03.02
אדני פיגום
זקפים

זקפי הפיגום יועמדו על אדני עץ אשר יונחו בניצב למבנה .האדנים יהיו ברוחב של 20
ס״מ ובעובי של  4.5ס״מ לפחות;
האדנים יהיו מאוזנים וצמודים לבסיס הפיגום או לתשתית בכל שטחם התחתון
ויבלטו באורך של  10ס״מ לפחות מעבר לזקפים;
הזקפים לרוחב הפיגום יועמדו על אדן אחד ,במרכז רחבו;
זקפים מצינורות לא יועמדו ישירות על האדנים אלא על תותבים מרותכים לבסיסים
קבועים ממתכת שמידותיהם  10*10ס״מ ועובים  0.5ס״מ לפחות;

א.
ב.
ג.
ד.

פיגום המוקם על יד מדרון  -יהיה המרחק בין קצה האדן לבין שפת המדרון  50ס״מ
לפחות ושיפוע המדרון יהיה  2אפקי ל 1-אנכי לפחות ,למעט מקרה שהמדרון הוא סלע או
שהוא מחוזק על ידי דיפון או שיגומים.
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97.10.03.03
גובה רצפת
פיגום

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

97.10.03.04
רצפת פיגום
זקפים בפינה

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

א .זקפי פיגום ייקבעו במאונך או כשהם נוטים קלות לצד המבנה וקרוב זה לזה במידה
הדרושה להבטחת יציבות הפיגום;
ב .במפגש בין שני פיגומים בפינת בנין או בבליטה שבחזית בנין ,יותקן זוג זקפים נוסף;
ג .זקפי פיגום עשויים מצינורות פלדה שגבהם מעל  20מטרים יהיו מצינור כפול וכנדרש
בתקנות.

97.10.03.06
אזני פיגום

א .אזני פיגום ייקבעו במאוזן ויחוברו לזקפים באופן המונע עיתוקם המקרי ממקומם;
ב .קצוות של שני אזנים יחוברו על זקף או בשיטה אחרת שיש בה לפחות אותה מידת
בטיחות.

97.10.03.07
א .סמוכות הרוחב של פיגום יהיו ישרות ויותקנו במאוזן או תוך נטיה קלה לצד הקיר
סמוכות רוחב
ומחוברות היטב לזקפים .סמוכות הרוחב שבין הזקפים יחוברו היטב לאזנים;
ב .המרחק בין סמוכות הרוחב שעליהן רצפת הפיגום יהיה מותאם לרצפה ולעומס
המירבי שבו היא עלולה להיות נתונה .המרחק בין שתי סמוכות רוחב לא יעלה על
האמור להלן:
 0.80מטר  -אם עובי לוחות הרצפה הוא פחות מ 4-ס״מ;
.1
 1 .2מטר  -אם עובי לוחות הרצפה בין  4ל 4.5-ס״מ;
 2 .3מטרים  -אם עובי לוחות הרצפה עולה על  4.5ס״מ.
97.10.03.08
חיזוק פיגום
זקפים

א.
ב.
ג.
ד.

97.10.03.09
חיבור לבנין
או לגוף יציב
אחר

א .פיגום זקפים יחובר לבנין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו
חובר לבנין;
ב .בנוסף:
 .1כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבנין עד לנקודה
הגבוהה ביותר שלו;
 .2הקשירות יהיו ,במידת האפשר ,לסירוגין בשני הכיוונים;
 .3המרחק בין הקשירות לא יעלה בכיוון האופקי על  5מטרים ובכיוון האנכי על 6
מטרים;
 .4בפיגום שגובהו עולה על  20מטרים לא יעלה המרחק האנכי בין הקשירות על 4
מטרים.
ג .הזקפים הסמוכים למבנה של פיגום מצינורות מתכת ,יחוברו אל רגלי המתכת בתוך
המבנה באמצעות קשירות אופקיות מצינורות מתכת אופקיים הזהים לצינור שממנו
עשויים זקפי הפיגום; החיבור ייעשה באמצעות מצמדות ולא ישתמשו לכך בלוחות
עץ ,חוטי ברזל מכל סוג שהוא או בחוטים אחרים;

לפיגום זקפים יהיו חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום;
החיזוקים האלכסוניים יותקנו בד בבד עם התקדמות התקנת הפיגום;
החיזוקים האלכסוניים יחוברו לפחות לשלושה זקפים בזוית הקרובה ל 45-מעלות;
בפיגום מצינורות או ממסגרות מתכת ישתמשו לחיזוקים אלכסוניים בצינורות מתכת
בלבד ,אשר יחוברו לזקפים באמצעות מצמדות ,הניתנות לסגירה ולהידוק ,ולא
ישתמשו לכך בחוטי ברזל שזורים או אחרים .המצמדות יהיו סגורות ומהודקות היטב
לפיגום.
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ד.
ה.
ו.
ז.

97.10.04
פיגום ממוכן
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רגל מתכת כאמור בסעיף ג׳ לעיל ,תהיה לחוצה היטב לרצפה ולתקרת הקומה,
ותמוקם ,ככל האפשר ,בצמוד לקיר החוץ של המבנה;
לא יהיה מגע בין שטחי ההצמדה של הרגל לבין הרצפה והתקרה אלא באמצעות לוח
עץ;
הקשירה האופקית ,כאמור בסעיף ג׳ לעיל ,יכולה להתחבר למבנה גם בצורת חביקה
לעמודים יצוקים או כל רכיב איתן אחר;
פיגום זקפים יובטח מפני התקרבותו למבנה; המרחק האופקי והאנכי בין אבטחות
אלה לא יעלה על  6מטרים.

שימוש בפיגום ממוכן (המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכני,
חשמלי או הידראולי) ייעשה כאשר בידי הקבלן יהיה:
א .אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום;
ב .תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים
הממוכנים.
תעודות אלו יימצאו באתר שבו מוצב הפיגום.
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.
את תסקיר הבדיקה של הפיגום יש לשמור באתר בעותק קשיח או ממוחשב.
אסור להעתיק פיגום ממוכן ממקום למקום באתר ,אלא על פי תכנית או מפרט היצרן
הנשמרת באתר בפנקס הכללי.

97.10.05
בדיקה של
הפיגומים

חובה על הקבלן לבצע בקרת בטיחות של הפיגומים ,לבדוק את יציבות הפיגום ושהשימוש
שייעשה בו ,מתאים למטרה שלשמה הוא נועד ,טרם השימוש בו.
לאחר מכן ,הפיגום ייבדק כאמור להלן:
א .אחת ל 7-ימים לפחות;
ב .אחרי כל הפסקת עבודה של  3ימים או יותר;
ג .אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.
הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו בפנקס הכללי .תסקירים יישמרו בתיק
הבטיחות באתר.

97.10.06
מתקן הרמה
על פיגום

חל איסור להתקין מתקן הרמה על פיגום ,אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך ,ואושר
על ידי מהנדס קונסטרוקציה כאמור לעיל בסעיף  ,97.10.02וננקטו אמצעים שימנעו
פגיעה בפיגום או באדם שעליו ,על ידי מתקן ההרמה.

97.10.07
עבודה על גבי
פיגומים

עבודות על גבי פיגומים יבוצעו לפי כל דין.

97.10.08
פירוק
פיגומים

פירוק הפיגום יבוצע מלמעלה למטה ,תוך הבטחת יציבות החלק הנותר ,והרחקת
האנשים הנמצאים בסביבה .את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק
אותם אל הקרקע מכל גובה שהוא.
יש להציב צופה למטה ,לאזהרה ולהרחקת אנשים.
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97.10.09
רשתות
בטיחות
97.10.09.00
כללי

אם נדרש במסמכי החוזה ,יותקנו רשתות בטיחות להגנה מפני נפילה.
שיטת התקנת הרשתות תהיה לפי אחת מ 4-האפשרויות האמורות בת״י  1263חלק 1
וכאמור במסמכי החוזה:
א .שיטה  :8רשת בטיחות בעלת כבל בכל היקפה;
ב .שיטה ד :רשת בטיחות המחוברת ל 2-מוטות בקצותיה .השיטה מיועדת לשימוש
אופקי;
ג .שיטה ים :רשת בטיחות המחוברת בצמוד לשלד או מסגרת ,ומיועדת לשימוש אנכי;
ד .שיטה  :¥רשת בטיחות אנכית בעלת חבלים בשני קצותיה ,המחוברת לזרוע
המרחיקה אותה מהמבנה.

97.10.09.01
חומרים
והתקנה

סוג החומרים ,הרשתות והמידות בהתאם לאופן ההתקנה ,ייעשה על ידי מתכנן מטעם
הקבלן המוסמך לבצע תכנון זה .התכנון יעמוד בדרישות ת״י  1263חלק  .1עותק מהתכנון
יועבר למפקח.
מיקום גבולות הרשת יתוכנן כאמור בת״י  1263חלק .2
התקנת הרשתות תיעשה לפי התכנון.
בכל מקרה על הרשתות להיות מתוחות ומקובעות למבנה בכל עת ,כך שיוכלו למנוע
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.
הקבלן יערוך בדיקה זו בתכיפות הנדרשת לעיל בסעיף .97.10.05
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
ואבזרי הרמה
97.10.10.00
כללי

הקבלן יוודא כי טרם הפעלת כלי הרמה ,לרבות מנופים ועגורני צריח ,אבזרי הרמה ,הם
נבדקו טרם הפעלתם באתר על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בדין וקיים לגביהם תסקיר
בדיקה בפנקס הכללי.

97.10.10.01
עגורני צריח

הקבלן יקים עגורן צריח ויפעילו רק לאחר אישור היצרן ,המעיד על הדגם לפיו בנוי
העגורן ותעודה מהמפקח הראשי במשרד העבודה שהדגם רשום בפנקס דגמי העגורנים.
הגיל המירבי של עגורני צריח אשר ייעשה בהם שימוש באתר ,יהיה כאמור במסמכי
החוזה.
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 - 97.11ביצוע עבודה מסוכנת
97.11.01
אישור
לביצוע
עבודה
מסוכנת

במקרה של עבודה מסוכנת כהגדרתה לעיל בסעיף  97.01.06סעיף קטן ל״ב׳ ,באתר
מאוכלס ,המבוצעת שלא בהפרדת חצרים ,הקבלן יבצע את העבודה רק לאחר קבלת
אישור מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת כאמור לעיל בסעיף  97.01.06ב׳.
האישור לביצוע עבודה מסוכנת ,יהיה על גבי טופס הרשאת עבודה מתאים (להלן נספח
ה׳) שימולא על ידי נציג המזמין במתקן ויימסר לקבלן על ידי המפקח.

97.11.02
עבודה חמה

אם במסגרת העבודות ,ישתמש הקבלן באש גלויה כהגדרתה ,בתוך ובקרבת מבנים שיש
בהם אנשים או ציוד העלול להיפגע או שהעבודות עלולות לפגוע בסובבים או בסביבה
כתוצאה מפרוץ שריפה ,יקיים הקבלן את ההוראות כדלקמן:
א .יבצע עבודה חמה רק לאחר קבלת אישור לביצוע עבודה מסוכנת;
ב .ימנע פגיעה ,התלקחות או התפשטות אש לציוד ,אבזרים ומתקנים וכל הנמצא באתר
העבודות בסמוך למקום העבודה באש גלויה;
ג .הקבלן יעסיק במקום העבודה לפחות עובד אחד נוסף ויוודא כי בזמן העבודה ,יימצא
ברשות עובד זה ציוד הדרוש לכיבוי אש בהיקף ,ובסוג ובכמות המתאימה;
ד .הקבלן יפעל לפי האישור לביצוע עבודה מסוכנת ויפעל במהירות לכיבוי האש.
למפקח הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות אלו.

97.11.03
עבודה
בסביבה
נפיצה

עבודה בסביבה נפיצה תהיה לפי כל דין.
במקרה של אתר מאוכלס ,בו נדרש הקבלן לבצע את העבודה בקרבת המבנים ,הן יבוצעו
בכפוף לקבלת אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ,כאמור לעיל;

97.11.04
עבודה בחלל
מוקף
97.11.04.00
כללי

עבודה בחלל מוקף (תאי בקרה לסוגיהם ,מיכלים וכו׳) תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות
בעבודה.
העבודה תיעשה על ידי צוות המונה שני אנשים לפחות ,כאשר אחד מהם יישאר מחוץ
לחלל המוקף.

97.11.04.01
תאי בקרה
לביוב

חל איסור לחלוטין לרדת לתוך תאי בקרה לביוב שהיו פעילים בעבר או בהווה ,ללא ציוד
מתאים .תאי בקרה לביוב מכילים גזים רעילים שעלולים לגרום למוות.

97.11.05
עבודה על
גגות שבירים
או תלולים

עבודות על גגות שבירים או תלולים יבוצעו לפי כל דין לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה.
העבודה על גגות שבירים או תלולים תיעשה באמצעות התחברות ל״קו חיים״ אם קיים,
או ריתום לנקודות עיגון .בהעדרם ,יש לבצע את העבודה באמצעות עיגון זמני.
אם יבוצעו עבודות על גגות תלולים או שבירים ,הן יבוצעו בכפוף לקבלת אישור בטיחות
מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת.

97.11.06
עבודה
במתקן חי או
בקרבתו

עבודה במתקן חי ,תיעשה כאמור לעיל בתת פרק .97.08

97.11.07
עבודות
חפירה
בסמוך
למערכות תת
קרקעיות

עבודות חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות (חשמל ,גז ודלק) ראה לעיל בסעיף
.97.09.01
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 - 97.12עבודות שונות
97.12.01
עבודה בגובה

בהמשך לאמור לעיל בסעיף  ,97.04.01על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לפי כל
דין למניעת נפילת אדם מגובה ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ולכללי הזהירות
המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

97.12.02
הריסות

הקבלן יבצע את עבודות ההריסה לפי כל דין.
מנהל עבודה הממונה מטעם הקבלן על מקום האתר ,חייב להיות בעל ניסיון של שנה אחת
לפחות בביצוע הריסות.
על הקבלן לוודא בטרם ביצוע עבודת ההריסות:
א .המקום ריק מאדם ,בעלי חיים או ציוד שאינו מיועד להריסה;
ב .נותקו כל התשתיות ,כגון :מים ,חשמל ,תקשורת ,גז ,דלק וכדו׳.

97.12.03
סולמות
97.12.03.00
כללי

סולמות באתר יהיו מחומר טוב וללא פגם.
אם אורך הסולם עולה על  2מטרים ,הוא יהיה גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה
ביותר שאליה יגיע המשתמש בסולם ,אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם
הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.
אין להשתמש בסולם שאינו תקני ,לרבות סולמות בהם חסר שלב בסולם.

97.12.03.01
סולם
מיטלטל

סולם מטלטל (נייד) יעמוד בדרישות ת״י  1847חלק .1
סולם נייד יוצב במקום ישר ,ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת
השימוש בו.
שני הזקפים של הסולם יושענו באופן יציב הן מלמעלה והן מלמטה.
אסור להשעין סולם על אחד משלביו כתחליף להשענתו על זקיפיו.
סולם נייד יועמד בשיפוע של  1אופקי ל 4-אנכי ,ויינקטו אמצעים נאותים למניעת
התהפכותו או החלקתו.

97.12.03.02
סולמות עץ

סולמות עץ שאורכם עולה על שני מטרים יחוזקו באמצעות ברגי קשירה או חיזוקי עץ
אחוריים ,כל  1.5מטר לכל הפחות.
אסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים.
המרווחים בין השלבים יהיו זהים .המרווחים בין השלבים לא יפחתו מ 30-ס״מ ,ולא יעלו
על  35ס״מ.

97.12.03.03
סולמות בין
קומות באתר
בנייה

סולמות בין קומות באתר ,ייקשרו בין שתי קומות או שני משטחי עבודה ,לכל היותר.

97.12.04
טפסות

טפסות לבטון יבוצעו כאמור בפרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר.
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 - 97.13תאונות ,אירועים חריגים וניכויים
97.13.00
כללי

בכל מקרה של ״מאורע מסוכן״ כהגדרתו או אזעקה של צוותי הצלה (מד״א ,כיבוי והצלה
ומשטרת ישראל) ,ידווח הקבלן למפקח ,לרבות על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים
עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה.
הדיווח ייעשה על גבי ״טופס הודעה על מאורע מסוכן״ (להלן נספח ו׳) ויכלול:
א .שמות מעורבים ראשיים;
ב .פרטי האירוע;
ג .פעולות שננקטו על ידי הקבלן בעקבות האירוע.
הדיווח יועבר מיידית בעל פה למפקח.
בתוך  24שעות יימסר למפקח דו״ח מפורט בכתב.
הקבלן ינהל רישום ביומן העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים והתאונות שבהם
מעורבים עובדיו או משתמשים באתר.

97.13.01
עצירת עבודה
בגין ליקויי
בטיחות

המפקח רשאי להפסיק את עבודת הקבלן כאשר זו מתבצעת בתנאים בטיחותיים
וגהותיים לא מתאימים או לא נאותים.
אם נעצרה העבודה באתר בהוראת המפקח ,בגין ליקויי בטיחות ,יש לפעול כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הוראה על עצירת עבודה תימסר לקבלן על ידי המפקח באופן מיידי בעל פה;
במקביל ,ירשום מפקח את ההנחיה האמורה ביומן העבודה;
חידוש העבודה לאחר העצירה ,ייעשה לאחר שהמפקח ווידא שהקבלן טיפל בליקוי,
באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי לעובדים באתר או למשתמשים באתר;
עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי ,על פי
הנחיות המפקח;
במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי באתר שבאחריותו,
רשאי המפקח להפעיל קבלן חלופי ,בהתאם למסמכי החוזה.
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אופני המדידה ותכולת המחירים
עלות הבטיחות על כל מרכיביה על פי כל דין או רשות מוסמכת ,כאמור בחוזה מדף 3210
ובפרק  00מוקדמות  -כלולות בהצעת הקבלן ואינן נמדדות בנפרד ,אלא אם נאמר אחרת
במסמכי החוזה.
בנוסף ,בכלל מחירי היחידה כלולות הוראות פרק זה ,פרקים אחרים בנוגע לבטיחות,
מסמכי החוזה וכאמור להלן:
א .תכנית לניהול הבטיחות;
ב .גידור ושערים זמניים ,כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם לנספח ב׳ להלן ,לרבות
מלאי;
ג .גידור מקומי למניעת נפילה;
ד.
ה.
ו.
ז.

פיגומים ורשתות בטיחות;
תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות נדרשים;
שילוט והוראות בטיחות;
בדיקת מתקן חשמל זמני על ידי חשמלאי בודק מוסמך;

ח .הכשרת והדרכת עובדים;
ט .ציוד מגן אישי (לרבות ציוד מגן אישי למבקרים);
י .דיפון חפירה;
יא .הסדרת ויישור פני השטח למניעת מפגעי בטיחות בתום העבודה;
יב .עזרה ראשונה באתר;
יג .רכב חירום באתר;
יד .אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה ,תאורה בעבודות לילה ובמקומות בהם נדרשת
תאורה.
הסדרי תנועה ואבזרים לכך יימדדו בנפרד ,כאמור במסמכי החוזה.
97.00.01
ממונה
בטיחות

העסקת ממונה הבטיחות ,כנדרש על פי דין או במסמכי החוזה ,כלולה במחיר העבודות.

?*ו * *
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המפרט הכללי לעבודות בנייה

נ ס פ ח א' -עבודות בנייה שאין בהן חובת מינוי מנהל עבודה
סימוכין  448106מתאריך 11.2.2014

יא אדר תשע״ד
1 1/02/2014
מספר מסמך 4 4 8 1 0 6 :

לכבוד
מפקחי עבודה אזורים
ראשי קבוצות בניה
באמצעות מייל
שלום רב,

הנדון :עבודו ת בה ם איו חובת דרי ש ה ל מ מוי מנהל עבודה בעבודו ת בני ה
א .מטרה:
הגדרות ״עבודות בניה ובניה הנדסית״ בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות שנקבעו מכוחה ,מאפשרות
פרשנות רחבה ביותר באשר למשמעות ותחולה של עבודות אלה.
כנגזר מכך ,יוצא כי נדרש למנות מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית בכל אחת מהעבודות
המוגדרות כעבודות בניה ,ג □ א □ מדובר בעבודות בעלות סיכון נמוך.
מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות בהו לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בניה ובתנאי שהן עונות על
כל הקריטריונים הבאים וכפי שיפורט בהמשך המסמך :
.1

עבודות קלות יחסית שהסיכון בהן נמוך.

 , 1על העבודות חלות ממילא דרישות מסוימות ומפורטות מתוקף תקנות ייעודיות ,כדוגמת תקנות
הבטיחות בעבודה לעניין עבודה על גגות שבירים או תלולים ,עבודה בגובה ,עבודות חשמל ,ציוד מגן
אישי ,וכן תקנות ארגון הפיקוח על העבודה לעניין מסירת מידע והדרכת עובדי□ וכיו״ב.
.3

משך העבודה המבוצעת קצר.

ב .פירוט:
.1

עבודות בניה ובניה הנדסית לגביהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה:
א) ״עבודות שיפוץ״ -תיקונו או קיומו של מבנה קיים ,לרבות עבודות להתקנת מערכות למים ,לביוב
וניקוז ,לחשמל ,להסקה ,לתקשורת  ,למיזוג אוויר ,תיקון גגות ,חידוש□ של מילוי המשקים או
של הקישוט ,וניקוי חיצוני של המבנה< שיפוץ חיצוני של מעטפת מבנה ,שגובהו אינו עולה על 3
מטרים מהקרקע.
ב)

הקמת מבנה שגובהו אינו עולה על  3,0מטרים ,ובלבד שתקרתו אינה יצוקה בבטון והחפירות
להקמתו הינן בעומק שאינו עולה על  1.20מטרי□.

ג)

הקמת מבנים יבילים ,לרבות ביסוסם,

ד)

הקמת מבנה חד קומתי על מפלס קרקע ,מקונסטרוקציה קלה ,במפתח אופקי בין העמודים שלא
יעלה על  4מטרים ושגובהו הסופי אינו עולה על  6מטרים .
מסמך מם׳ 4-48106

עמוד  1מתוך  2עטודיס
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עבודו ת ת ש תי ת ופי תוח לגביהן לא נדר ש מינוי מנ הל ע בוד ה:
א)

ה ק מ ת קירו ת תו מכי ם  /גדרו ת שגוב ה ם אינו עול ה על  3מ טרי □ (ב תנ אי שעו מ ק ה חפיר ה אינו
עולה עד  1.2מטר),

ב)

פי תו ח ס בי ב תי ,לרבו ת ריצוף משתלב ,גינון

ג)

ביצוע חפירו ת שעומקך אינו עול ה על  1.2מ טרים,

ח

סליל ת כביש ,לרבו ת סליל ת מגרש חני ה או הנ ח ת מ סיל ת ב רזל .

ה)

ביצוע קידוחי קר ק ע ש קו טר ם אינו עול ה על  60ס״מ ובלבד ש ה קידו חי ם אינם מ הווי ם חל ק
מ ת הליך ה ק מ ת בניין,

 . 3נוסף על ה א מור ב סעיפי ם  1ו 2 -לעיל ,להלן תנ אי חוב ה ב סי סיי ם שצריכי ם לה ת קיי ם ב מצ טבר על מנת
שלא ידרש מינוי מנהל עבוד ה בעבודו ת בני ה ובני ה הנד סי ת:
א) יש ל מב צע י סוד מ קצועי סביר ל הני ח ש הבניה או הבניה ה הנד סי ת תו של ם תוך פ חו ת מ ש ש ה
שבועות.
ב)

העבודו ת ה מבוצעו ת אינן גור מו ת  ,ו איו ח שש שיגר מו לפגיע ה ב שלד מבנה קיי ם ( שינוי או תו ספ ת)

ג)

עו מ ק חפיר ה או ח ציב ה אינו עולה על  1.20מ טרי ם

ח

אין מדובר בעבודו ת ה מבוצעו ת אגב ה ק מ ת מ בנ ה( ב ע בו דו ת כ א מור -חלה חוב ה ל מנו ת מנהל
עבודה).

יודגש כי בעבודו ת בניי ה ב הן לא נדרש מינוי מנ הל עבוד ה בבניי ה על פי מ ס מך וה ,י חולו על מב צע הבניי ה
כל הדרי שו ת ה מו טלו ת ב ת קנו ת על מנ ה ל העבודה.

ב כ בו ד

רב
ורדה אדוארדס

מפ קח ת עבוד ה ר א שי ת ב פוע ל
ור .ה מינ הל

העתקים

ו אב דיב ס ק
גבי שרון בן גל
ארי אל בן ש מעון  ,מנכ״ל ,ה ת א חדו ת בוני ה ארץ  ,כ תוב ת  :אחד הע ם  9מגדל שלו ם ת״א
סיגל מרד אברגייל  ,מחי מ שפ טי ת ,מ שרד הכלכל ה  ,כ תוב ת :בנק י שר אל  5ירו שלי ם
אינג׳ בוריס קיי קוב
מסמן טסי *4* 810

עטוד  2טתוך  2עמודים
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נספח ב'  -סוגי גידור
סוג
הפעילות

סוג הגידור
גדר רשת גמישה (כתומה
או אדומה) בגובה של  1מ׳
עש וייה מפלסטיק,
ומותקנת לפי הוראות
היצרן.

גידור קשיח בגובה של  1מ׳
עש וי מפלסטיק ומותקן לפי
מפרט
עבודה
בתוך
מבנה או
מתקן
מאויישים

גדר הפרדה עשוייה
ממ תכת גובה  1מ׳ ,רוחב
יחידה  1.5מ׳ .התקנה לפי
הוראות היצרן.

דוגמא

הערות

לעבודות תשתית ופיתוח

סביב בורות ,שוחות או
להפרדה בין קבלן לבין
נציגי המזמין במתקן,
בחלל שבו מתבצעת עבודה.
על הקבלן להחזיק מלאי
של  50מטר לפחות
בעת ביצוע עבודות זמניות
בשטח חיצוני בתוך מבנה
או אתר מאויישים

גדר רשת בגובה של  2מ׳
עש וייה מתכת מיוצבת על בעת ביצוע עבודות למשך
גבי בסיסים ניידים מבטון .זמן ארוך באתר
התקנה לפי הוראות היצרן

11:

יי

.׳••-י "^ 0) 5

<.״

-י-

סגירה מבנית של איזור
עבודת הבנייה באמצעות בעת ביצוע עבודות למשך
מחיצות עץ  /גבס וכד׳ לפי זמן ארוך בתוך מבנה
תרשים
הפרדת
חצרים
מלאה
(בתוך
מתקן
המזמין)
הפרדת
חצרים
מלאה
(מחוץ
למתקן
המזמין)

גדר פח אטומה בגובה של
 2.0מ׳ ,לרבות שער דו כנפי ״הפסים״ בפחים יהיו
ברוחב לפי הצורך ,סגור אנכיים (על מנת להקשות
ונעול  24שעות ביממה.
על הטיפוס)
לשער יהיה מנגנון לפתיחה
לשעת חירום.
גדר פח אטומה בגובה של
״הפסים״ בפחים יהיו
 2.0מ׳ עם קרן כפולה
אנכיים (על מנת להקשות
בא ורך של  60ס״מ ומעליה
על הטיפוס)
גדר תלתלית
גיד ור אחר לפי תכנית
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נספח ג׳  -טופס מסירת מידע יומי לעובד בנוגע לסיכונים הייחודיים היומיים באתר
____________________________
המיקום
חתימה יומית
של מוסר המידע

________________________________נכון לחודש
תאריד תקציר של תיאור הסיכונים הקיימים
[התחשמלות ,נפילת משאות ,נפילה מגובה,
התמוטטויות ,התפוצצויות ,הרעלה ,מכת חום וכדו׳]
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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תאריך תקציר של תיאור הסיכונים הקיימים
[התחשמלות ,נפילת משאות ,נפילה מגובה,
התמוטטויות ,התפוצצויות ,הרעלה ,מכת חום וכדו׳]
.16

המיקום

חתימה יומית
של מוסר המידע

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
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המפרט הכללי לעבודות בנייה

נספח ד׳  -תדריך בטיחות לקבלן לפני עבודה באתר מאוכלס
 .1כללי:
א .בתאריך __

התקיימה פגישת תיאום לפרויקט  /משימה:
נוכחים בפגישה:

ב .שם הקבלן:
ג.

נציג המזמין :שם

תפקיד

ד .נציג הקבלן :שם .
ה .אחר :שם

תפקיד
תפקיד

 . 2מטרות הפגישה :
א .תיאום תכולת העבודה  ,אופי העבודה ותהליכי הביצוע.
ב .תיאום נהלי העבודה במקום ותיאום הציפיות מול הקבלן בתחומי הבטיחות.
 . 3מהלך הפגישה:
א .תכולת העבודה:
ב .אופי העבודה (גובה ,חשמל ,אש ,חומ״ס ,מכונות ,בניה ,קרינה וכו׳ ):
ג.

אזור העבודה המיועד:

ד .ההזנות שהמזמין יספק לקבלן ומיקומן:
מים _________________________ -
חשמל ________________________ -
אחר _________________________ -
ה .קבלנים נוספים העובדים באתר:

ו.

הנחיות ודרישות עיקריות העולות מחוזה ההתקשרות מול הקבלן :

ז.

עיקרי ההיערכות המוקדמת הנדרשת מהמזמין:
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ח .נהלי מתקן המזמין אשר הקבלן מחוייב לפעול על פיהם :
 ) 1שגרת המתקן:
א) שעות פעילות (חריגה מהן מחייבת אישור בכתב מנהל המתקן);
ב) אזורים שחל איסור לנוע בהם;
ג)

צירי תנועה וחניית כלי הרכב  /אמצעים;

ד) שירותים ,כלכלה ,טיפול רפואי וכדומה;
 )2מקרים ותגובות בשעת חירום :כגון :שריפה ,רפואי.
 ) 3בטיחות במתקן:
א) עבודה בהתאם להוראות ,החוקים והתקנות המחייבות לפי חוק בתחום עיסוקו בהיבט :
כח אדם ,כלים ,מיגון;
ב) כלי העבודה וציוד המיגון יעמדו בתקנים ובהוראות המחייבות לפי חוק;
ג)

הקבלן לא יעשה שימוש בציוד המתקן כלל אלא אם כן קיבל אישור מפורש לכך ובכתב
מנציג המזמין;

ד) פסולת המהווה תוצר העבודות תטופל ותפונה עלידי הקבלן לאתר מורשה תואם לסוג
הפסולת.
 .4אני מצהיר בזאת כי קיבלתי תדריך והסבר על:
א .אודות הסיכונים הנמצאים במתקן _____________ אשר נמצא ב ______________ .
ב .מסרתי לנציג המתקן את כל הסיכונים שיכולים לנבוע כתוצאה מעבודתי ולסכן את עובדי המתקן
או את הציוד  /תשתיות של המתקן ולהיפך  -גורמים העלולים לסכן את עבודתי.
ג.

קיבלתי הסבר על נהלי השגרה והחירום של המתקן אשר קשורים לעבודתי ,לרבות היבטי הפינוי
הרפואי במידת הצורך.

ד .ביכולתי ,בסמכותי והכשרתי לבצע את המשימה בהתאם לדרישות על פי דין ,הנחיות המנהל,
ובהתאם לנספחי הבטיחות שבמסמכי בחוזה.
ה .כל הציוד שברשותי מתאים לביצוע העבודה.
ו.

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

ז.

כל העובדים החתומים מטה שמבצעים איתי את העבודה מוסמכים ועברו את כל ההכשרות
וההדרכות הנדרשות על פי דין ,לביצוע העבודה.

ח .בדקתי את העובדים החתומים מטה שמבצעים איתי את העבודה טרם ביצוע המשימה וכי כל
העובדים כשירים לביצוע העבודה.
ט .אני מחזיק ברשותי מסמכים המתעדים ומאשרים את ההצהרות שהצהרתי ,במידה ואדרש לכך
אציגם לאימות ובקרה בכל זמן שאדרש.
י.

ידוע לי כי נציג המזמין הח״מ או מי מטעמו ,יכול לעצור את עבודתי במקרה שעבודתי תסכן את
הסביבה או את שלומם של העובדים הנמצאים בסביבה.
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תפקיד

שם מלא

חתימה

תאריך

נציג המזמין
הקבלן

 . 5רשימת עובדי הקבלן :
שם העובד

ת.ז

תפקיד

חתימה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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המפרט הכללי לעבודות בנייה

נספח ה׳  -אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ב___________ -
יש להציג היתר זה במקום בולט באזור ביצוע העבודה
חלק א׳
פרטי הקבלן
תאור העבודה

ימולא ע"י מזמין
העבודה

 .1תאריך הגשת הבקשה. :
שם מזמין העבודה____ :
שם נציג המזמין במתקן, :

תפקיד, :
טלפון נייד, :

 .2שם הקבלן___________ :
טלפון נייד, :

איש הקשר מטעם הקבלן_________ :

_טלפון נייד_:

שם עובד הקבלן האחראי על הביצוע:

מס' העובדים בצוות המבצע. :

 . 3תאור העבודה _________________ :
מיקום מדויק לביצוע העבודה ,

חלק ב
§מ1ממ? 13
תכנון מקדים
למטלה

ימולא ע״י
המפקח יחד עם
הקבלן המבצע

 :משך זמן עבודה משוער, :

 .4סוג העבודה המתבצעת □ :עבודה בסביבה נפיצה
□ עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי

□ עבודה בחלל מוקף

( .עד  12שעות)

□ עבודה על גגו ת שבירים ותלולים

□ עבודת חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות (חשמל ,גז ,דלק)

□ עבודה חמה

□ עבודה אחרת שהוגדרה במסמכי העבודה כמסוכנת ___________________________( פ ר ט סוג העבודה)

 .5סיכונים בביצוע העבודה
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 .6אמצעי בטיחות  /בקרה נדרשים
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ר1
□
□
□
□
□
□
□

נפילה מגובה
נפילת חפצים /מטענים
התמוטטות חפירה
פיגומים (הקמה והריסה)
ציוד וכלי הרמה (במות ,עגלות)
רעש מזיק (מעל  85דציבל)
נפיצות
חשמל חי
סכנת כוויה
דליקות
החלקה  /מעידה  /התקלות
אבק מזיק
אדים מסוכנים
עבודה עם חומרים מסוכנים  /רעילים
חנק או חוסר חמצן
עובד בודד
עבודה בקרבת עובדים אחרים במפעל
מזג אוויר קיצוני
קרינה מייננת  /בלתי מייננת /
מלגזות
מזהמי דם פתוגניי ם או חומר מדבק אחר
ציוד עבודה וכלים מיוחדים:
אחר

אפוד זוהר
קובע מגן
משקפי מגן
נעלי בטיחות
אזניות  /אטמי אוזניים
נעילה ותיוג
 ^ 8 0 8לכל חומ״ס
הנחיות לפעולה בחירום
כפפות ייעודיו ת
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
מטפי כיבוי  -פירוט נדרש
צופה אש
איזור בטוח בעבודות חמות
פיקוח על איזור העבודה  1/2שעה לאחר סיום עבודה חמה
ניטור אוויר  -רמת חמצן שנמדדה
ציוד חילוץ
אישור בודק מוסמך ע״פ התקנות
אחר
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חלק ג'
אישור המפקח
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תוקף ה הי תר־ מתאריך6^16! 3 ^316. :ס!  0110^^ 616עד תאריך16! 3^ 16. :מ6ס!0110^ 11616

 .7תאריך מתן ההיתר:
הערות והגבלות:
חתימת המפקח
שם המפקח המאשר:

חלק ד'
הצהרת הקבלן
ימולא ע״י
הקבלן

 . 8הצהרת הקבלן :אני מתחייב לעבוד עפ״י כל כללי הבטיחות ואדווח על כל ליקוי או מפגע למפקח .אני בעל הסמכה מתאימה
לבצע את העבודה המתוארת לעיל.
תאריך:
חתימה:
שם:
 . 9אישור הקבלן לגמר העבודה :העבודה בוצעה והושלמה.
תאריך

שם וחתימה

שעה

*** את הטופס המלא יש להעביר למפקח עם סיום העבודה ***
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נספח ו׳  -טופס הודעה לפיקוח על "מאורע מסוכן" שאירע באתר
(תאונה ,מקרה מסוכן ,מחלת מקצוע ,כמעט תאונה(
 .1מס׳ הזמנה____________________________________ :
 .2תיאור העבודה _________________________________
 .3שם הקבלן___________________________________ :
 .4שם מנהל העבודה_____________________________ :
 .5תאריך ה״מאורע המסוכן" _______________________ :שעה____________ :
 .6מעורבות כלי רכב :כן/לא
 .7תיאור "המאורע המסוכן"

 .8גורמי המאורע המסוכן:

 .9המלצות איך למנוע אירועים דומים:

 .10שם מנהל העבודה _____________ חתימה __________ :תאריך:
 .11שם ממונה הבטיחות___________ חתימה __________ :תאריך:
 .12שם הקבלן _________________ חתימה __________ :תאריך. :
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