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 פתח דבר
 

עם הנתונים לא ניתן להתווכח , בשנים האחרונות נהרגו מספר רב של פועלי בניין ונפצעו עוד עשרות 
 פועלים באתרי הבניה ברחבי הארץ.

הנושא אף עלה לסדר יומה של הכנסת וישיבות רבות של בשל מספר ההרוגים הרב מתחילת השנה,  
 ועדת העבודה מוקדשות לנושא זה.

 יש להבין כי תאונות עבודה אינן גזרת שמיים ואפשר לעשות בנושא והרבה.

התאחדות בוני הארץ שמה לה כמטרה לפעול בנושא הבטיחות באתרי הבניה והעלות לסדר היום את 
 ת וקבלני מדינת ישראל.הנושא בקרב ציבור חברי ההתאחדו

לשם השגת מטרה זו התאחדות בוני הארץ, בשיתוף פעולה עם הסתדרות עובדי הבניין והעץ 
ובאמצעות הקרן לעידוד ענף הבניה , משקיעה בשנים האחרונות מאמצים וכסף רב בהכשרות 

 מקצועיות לשיפור הבטיחות באתרי הבניה.

ות בענף הבניה ומתכננת לבצע פעולות נוספות כשנת הבטיח 2016ההתאחדות אף הכריזה על שנת 
 בנושא שיסייעו לקבלנים לשפר את הבטיחות באתרי הבניה ויצמצמו את מספר התאונות בענף.

: משרד הכלכלה שאינו ביניהםאין ספק כי האשם אינו רק בציבור הקבלנים , ולכישלון אבות רבים , 
י שעות ארוכות במעברים ועוד סיבות רבות עושה די , הפועלים הפלסטינאים שמגיעים עייפים אחר

וטובות, אך על אף האמור יש לזכור כי בסוף האחריות היא של כל אחד ואחד מהחברים ורק על ידי 
 לקיחת אחריות נגיע לתוצאות טובות יותר.

 בחוברת זו ריכזנו עבורכם את ההנחיות להכנת תכנית בטיחות, כך שהנושא יהיה ברור ונגיש לכל.

 

 "מרים על כללי הבטיחותוש –די לתאונות העבודה !!! "                               

 

 התאחדות בוני הארץ                                                       
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 מבוא

 
, ומספור בנית גנרית לתוכנית ניהול בטיחות המותאמת לאתרי בניה הנדסיתתמסמך זה כולל 

מסמך יש התייחסות לנושא הכנת בתחילת ההסעיפים בתבנית תואם את מספור סעיפי התקנות. 

 ידי הכנת שתי תוכניות-ידי חברה שלה מספר אתרים פעילים, וזאת על-תכנית ניהול בטיחות על

תוכנית ניהול  –ה י: האחת ברמת החברה ובה מאפיינים הקבועים לכל האתרים, והשנימשלימות

תכנית הבטיחות לפרויקטים ואתרים של בניה הנדסית המוצגת ות ספציפית לכל אתר ואתר. בטיח

במסמך זה עונה על הדרישות המפורטות בחוק ובתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול 

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,   166, וכן עונה לדרישות תקנה  2013-הבטיחות(, התשע"ג

סעיפי התבנית והנחיות מפקח עבודה ארצי לגבי תכנית ארגון בטיחותי של האתר.  1988-התשמ"ח

שאושרה מתכונת , במשרד הכלכלה ידי מנהל הבטיחות-המומלצת עלמתכונת המוצעת זהים ל

מותאמת לאתרי בניה  במסמך זה כחומר לימודים בקורסים למכני תכנית. עם זאת, התבנית

מאות, וכן הנחיות, שיש להם זיקה ישירה לבטיחות באתר בניה הנדסית, בכך שמוצגים בה דוג

פי הנדרש בכל סעיף -תכנית הבטיחות היא שלדית, ויש לפרט אותה )עיבוי התוכן( עלהנדסית. 

 בהתאם לתנאי העבודה, גורמי הסיכון בה, ונהלי הבטיחות של מבצע הבניה.

 

 

 

 

 

להכנת  "מנחה  בחוברת ר בפירוט במנחה נפרדמוסבאתרי בניה הנדסית  בנושא ניהול הסיכונים 

האגודה "ידי -עלאף הוא אבי גריפל, שהופק ד"ר בניה הנדסית" מאת אתרי לניהול סיכונים בתכנית 

שני המסמכים  ."קרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל", במימון וגהות בע"מ ותהישראלית לבטיח

ניהול הבטיחות. יחד עם זאת, אין לראות ליקלו על מכין התוכנית לעמוד בדרישות התקנות לתוכנית 

יש כמובן לנהוג לפי הדרישות  –במדריך זה כתחליף לדרישות של התקנות, ובמקרה של סתירה 

 .המופיעות בתקנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אינן חלק הערות בתוך מסגרת המופיעות בהמשך בתוכנית השלדית 
 מהתוכנית עצמה; הן נועדו למתן הסברים והנחיות למכין התוכנית
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 דבר העורך
 ,ותשתיות מנהלים באתרי בניה ומוגש במתכונת שמתאימה לפעולות של ךשלפניכם ערו מסמך

למכני וממונים על הבטיחות בעבודה ,להנדרשים היום ליישם את תכנית ניהול הסיכונים באתרים 
 תכנית לניהול הבטיחות.

 הם משני סוגים : המסמךמקורות התוכן שסייעו לכתיבת 

 שפורסמו מכח חוק ארגון  18.8.2014תקנות "תכנית לניהול הבטיחות " שנכנסו לתוקף ב ,
 . 2013הפיקוח על העבודה , התשע"ג 

  נוגעים להערכת סיכונים ו מורסופשבבטיחות בענף הבנייה  מקצועייםספרות עזר ופרסומים
מוסד ה"טכניון" ,המכון הלאומי לחקר  מחקר יישומי שלוניהול סיכונים בענף . לרבות 

ופרסומים חשובים אחרים של המכון שסייעו רבות לכתיבת פרופ' יחיאל רוזנפלד הבנייה , 
 .התבנית

 
 תודות

במסגרת פרויקט מקיף ' הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראלע"י '  ,מומן ובתחומ ץחלו המסמך
עבור התאחדות  ,ובמימון קרן מנוף וגהות בע"מ "שהוכן באמצעות " האגודה הישראלית לבטיחות 

 בוני הארץ..
 

תודה נתונה לאינג' נתן חילו ,ראש האגף הטכני בהתאחדות בוני הארץ , למר בן ציון משולם מנהל 
בחברת לשעבר הבטיחות של חברת סולל בונה )שיכון ופיתוח(, מר יונה שמר ,מנהל הבטיחות 

אהרונסון וחברי ועדת הבטיחות של התאחדות בוני הארץ. כמו כן שלוחה תודה מיוחדת לאינג' דני 
אילן כרמון בטיחות בע"מ וכן לפרופ' יחיאל רוזנפלד ראש התכנית לניהול הבנייה במכון ופדידה , 

 הלאומי לחקר הבנייה בטכניון.
 

מר דויד שפי )שחף(  :ת בוני הארץ וצוותו, מנכ"ל התאחדו אליאב  בן שמעוןלעו"ד  נתונהתודה 
 שיתוף הפעולה הפורה .על אמון ה ולעו"ד קובי פלקסרסמנכ"ל ומנהל האגף  

 

 ד"ר אבי גריפל. התבניתתודה מיוחדת למחבר 
 

 :הערה
 תהליכים והוראות המחייבים במקום עבודה כלשהו.ל כתחליףבאה  ו, אינ מסמך זה

 לקיים בכל מקום בו הן קיימות.הוראות ייחודיות למקום עבודה יש 
ראוי להדגיש עוד כי למרות שהוראות הבטיחות בחוברת מתמקדות בהבטחת בריאותו ובטיחותו של 
העובד , הרי שנזקים כלכליים כתוצאה מליקויי בטיחות עלולים לעיתים להיות משמעותיים  מאוד 

 לחברה..
 

 בברכה,
 נחום טיר

הות בע"ממנכ"ל האגודה הישראלית  לבטיחות וגי         
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 שתי רמות להכנת תכנית לניהול הבטיחות בענף בניה ההנדסית
 

תוכנית ניהול בטיחות רצוי מאד שחברת בניה שיש לה כמה אתרים ופרויקטים של בניה, תקיים 

לכל אתר בניה, אלא אם מדובר באתרים שהדמיון ביניהם הוא כזה שמתאפשר לנהל אותם  נפרדת

בתוכנית בטיחות משותפת )עם תרשים נפרד לכל אתר, פירוט ממלאי תפקידים בכל אתר וכדומה. 

 2,000של תקנות בטיחות בבנייה(  166דוגמה לתוכנית בטיחות לאתר )העונה גם עד דרישות תקנה 

 .בהמשך מסמך זה

 

על -תוכניתחברה יכולה להחליט לקיים, בנוסף לתוכניות הבטיחות השונות של אתרי הבניה, גם 

. אין דרישה מחייבת לכך, אולם זה עשוי לסייע לניהול לניהול הבטיחות בכל אתרי החברה

 על לניהול הבטיחות הינו:-הבטיחות בחברה מרובת אתרים. מבנה אפשרי לתוכנית

כולל כתובת, תיאור קצר של הפרויקט, בניה של החברה  ם רויקטיתיאור פרטי האתרים / פ .א

שם מנהל עבודה ראשי, קבלן השלד, ממונה הבטיחות של האתר, וכדומה. חשוב לציין אופני 

 תקשורת בין ממלאי תפקידים באתר לממלאי תפקידים בחברה.

התכנית של  תבניתמדינות זו דומה או זהה לדוגמה המופיעה ב – מדיניות הבטיחות והבריאות .ב

אתר הבניה, וניתן להוסיף לה מדינות של דרישות מקבלנים, ובמיוחד נושאי תיאום ארגוני 

ובטיחותי עם קבלני משנה )כולל נוהל קבלה של קבלנים וקבלני משנה שיפרט דרישות מינימום 

ל נוה –ידי החברה(, נוהל ארגון ויישום הבטיחות באתר, ואם נחוץ -מקבלנים המועסקים על

ת של מפעל בו מבוצעות תוספות בניה )כגון תוספת לבית ותיאום הסדרי בטיחות בתוך גדר

בבטיחות ברמת החברה, וכן  יעדים ומדדיםחולים, בית ספר וכדומה(. לסעיף זה ניתן להוסיף 

 לציין סדרי עדיפויות להפחתת סיכוני בטיחות ובריאות באתרי החברה.

תיאור המערך ברמת החברה, ולא ברמת  –וקתית תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעס .ג

באתרי החברה: מי  מבדקי בטיחות ובריאותהאתר הבודד. בסעף זה ניתן לפרט את אופן ביצוע 

 מבצע, תדירות, נושאים למבדק, רשימות תיוג למבדקים וכדומה.

ת ראוי לציין אילו שיטות ניהול סיכונים נדרשות באתרים, שיטו –ם בחברה ניהול הסיכוני .ד

איתור ודיווח מפגעים, כלי וטפסים, היתרי עבודה )אם יש( וכדומה. יש לפרט את אופן הביצוע 

 של ניהול הסיכונים, אך לא את תוצרי ניהול סיכונים. אלה יפורטו ברמת האתר הבודד

 נוהל החברה הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית .ה

 נוהל החברה לבדיקות תקופתיות לציוד וחומרים .ו

 לגבי בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים נוהל החברה .ז

 , כולל הסמכות, מינויים, וכדומה.נוהל החברה לקביעת וחידוש היתרים ואישורים .ח

)כגון תחרויות פרסי בטיחות  פעולות ומשימות שונות לקידום הבטיחות ברמת החברה .ט

 באתרים, בחירת עובד מצטיין וכדומה(.

)בנוסף לנהלים שצוינו לעיל(: כגון  – ל החברהרשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות ש .י

נוהל ביצוע ניהול סיכונים, נוהל איתור וסילוק מפגעים, נוהל ציוד עובדים בצמ"ה, נוהל ביצוע 

עבודות מיוחדות )כגון הריסה בחומרי נפץ, חפירות עמוקות(, נוהל דיווח על תאונות עבודה 

 ומחלות מקצוע, נוהל מצבי חירום ועוד.
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 בטיחות"הלניהול כנית ת "תבנית להכנת

 
 על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

 2013-)תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג
 

 מותאמת לחברות בניה הנדסית
 
 

 אתר/פרויקט ______  _________ חברה
 

 ________ _____ ת. סיום מתוכנן_ ת. תחילת פרויקט
 
 

 _________חתימה שם מכין התוכנית _________    
 

 תאריך ________ חתימה __________ שם מאשר התוכנית________
 

 _________ שם ממונה הבטיחות באתר _________ חתימה
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 הבטיחותלניהול של תכנית  תוכן עניינים
 עמוד נושא

 2 (פתח דבר)התאחדות הקבלנים 

 3 המחבר-מבוא 

 4 דבר העורך 

 8 והקצאת משאביםתכנית האישור  

 

 

 

 תכנית

 בטיחות

 

 8 האתר / הפרויקטתיאור א. 

 13 מדיניות הבטיחות והבריאותב. 

 14 תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתיתג. 

 18 נוהל ארגון ויישום הבטיחות

 21 תנאים להתחלת עבודה והפסקתה

 24 ניתוח גורמי סיכון והערכת סיכוניםד. 

 34 תעסוקתיתהדרכות בטיחות ובריאות ה. 

 42 בדיקות תקופתיות לציוד וחומריםו. 

 44 בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדיםז. 

 45 קביעת וחידוש היתרים ואישוריםח. 

 46 פעולות ומשימות שונות לקידום הבטיחותט. 

 47 רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאותי.  .יא

 נספחים

 ונוהלים

 ()דוגמאות

 53 ני משנהקבלי עם ארגוני ובטיחותתיאום א:  .א

 57 דוגמה לתדריך בנושא בטיחות לקבלן עבודות עפרב:  .ב

 58 נוהל הדרכות ותוכנית הדרכה בבטיחות ובריאותג: 

 59 ד: הוראות בטיחות לעבודות מינהור

 איתור גורמי סיכון באמצעות סקר סיכונים תקופתיה:  
 )רשימת בידוק למצב בטיחות(

64 

 66 נוהל איתור מפגעיםו.  

 ז נוהל קבלת עובד חדש 
 

67 

 68 ח. נוהל קבלת קבלן משנה... 

 69 ם(נוהל הרכבת קורות)אלמנטים טרומייט.  

 70 היערכות חורף י'  

 72 י"א המרחב הציבורי 
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 אישור התוכנית והקצאת משאבים למימושה
 

 מטעמומנהל הפרויקט  אומבצע הבניה ידי -על

 

 

 

 

 

 

 

( בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית 4.)ב()3בהתאם לדרישות סעיף 

, ולאחר שהתייעצתי עם ועדת הבטיחות,  2012-לניהול הבטיחות(, התשע"ג

 הריני מאשר את תכנית הבטיחות לחברת ________________________ 

 

 ידי_________________ בתאריך __________.-שהוכנה על

 

 ______  שם חותם:   ______________________ חתימה _________

  

 תפקידו ______________________  תאריך _____________

 

 החלטה על הקצאת משאבים

 

( בתקנות, החלטתי להקצות ליישום התוכנית 5.)ב()3בהתאם לדרישות סעיף 

 השנתית סך של ________________ שח.

 

 חתימה _______________  שם חותם:   ______________________ 

  

 תפקידו בחברה ______________________  תאריך _____________
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 האתר / הפרויקטתיאור א. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 האתרתיאור 
 .(YYYYYחברת  -)קבלן משנה שלד  XXXהעבודה מבוצעת ע"י חברת 

 דונם  .   10 -שטח האתר כולל שטח של כ

 דוגמה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גליל מערבי –כתובת או מיקום האתר/ים: הר גילון 
 
 

 
 

 תכנית אתר הבניה
 

 ובה מסומנים: 1:250בקנה מידה של מצורפת תכנית  אתר הבניה 

 האזורים בהם יוקם מבנה; - אזורים המיועדים לבנייה .1

 

 (:5דרישות התקנות )סעיף 
 פרק תיאור מקום העבודה שבו יפורטו נושאים אלה: (1)

 ייעוד מקום העבודה; )א(
 תיאור מאפייני הפעילות העיקריים; )ב(
 היקף המועסקים ועיסוקיהם; )ג(
מיקומם ופריסתם הגאוגרפית של מיתקני מקום  )ד(

 העבודה והפעילויות העיקריות המתבצעות בהם;
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דרכי מיקום דרכי מעבר של בני אדם, דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו,  – דרכי מעבר .2
מתקנים שונים. נדרש תכנון מראש תוך לציוד מכני, ולרכב,  כלי, דרכים לפינוי פסולת

מראש  הפרדה, במידת האפשר, בין דרכי מעבר של אנשים ודרכי מעבר של כלי רכב, וסימון 
 של מסילות של עגורנים ומתקני הרמה אחרים.

מבנים , מיקום אחסון חמריםכולל  – ומבנים זמנייםשטחי אחסון, מחסנים, מתקנים  .3
ורווחה מנהלה, מבני שירות  :המשמשים לעבודות מסוימות המתבצעות באתר, כגון

 לעובדים, בתי מלאכה ועוד, ומתקנים כגון עגורן.
דרך או דרכי גישה )ויציאה( מרכזיות, המתחברות במידת הצורך  – דרכי גישה לאתר וממנו .4

 לדרכים הפנימיות.
נת זרם חשמל למבנה לשם באתר ובסביבתו הקרובה, כולל פרטי  הז  – מיקום קווי חשמל .5

 בצוע העבודה וחלוקת הזרם בתור המבנה
קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר. ובנוסף:  סימון מבנים – תנאים מקומיים .6

ציבוריות וכל החשמל, מפלסי מי תהום, מערכת מים, מערכת ביוב, כבישים ודרכים  רשת
 הספציפיים לאתרים שונים. הגורמים

 כגון מטפי כיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה, וכדומה. סימון מיקום ציוד חירום .7

 :הערה
 מבנה שגובהו עולה הקבלנים(, או שיש באתר ם שלעובדי עובדים )כולל 50אם באתר מועסקים מעל 

 בתוך מתבצעת בו שהעבודה באתר ומעלה, וכן צריח עגורני שני או שמוצבים בו סופי(,  )גובה 25על 
בכל אלה יש צורך  –המפעל  של הפעיל החלק לבין בינו הפרדה ואין פעיל תעשייתי מפעל של תוגדר

לתקנות הבטיחות בעבודה   166בהכנת "תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבנייה" כנדרש בתקנה  
 בידי חתומה תהיה התכנית; ראשי בודהע מפקח, ובהתאם להנחיות 1988-)עבודות בניה(, התשמ"ח

 .הבנייה מבצע ובידי המתכנן
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 תיאור שלבי העבודה והיקף מועסקים
 

 שלב ההתארגנות באתר
 מספר עובדים שלב

 12 פריצת דרכים, הקמת חניון ויישור שטחים;

 4 הסדרי תנועה, שילוט, תמרור וגידור;

 4 התקנת גנרטור ומערכות חשמל ותאורה;

 8 מתקנים / מחסן / סככת מוסך;הצבת 

 6 גשם.-סידורים לניקוז מי

 
 

 מנהור – 1דוגמה 
 מספר סוג עובדים שלבי העבודה

 8-כ עובדי צמ"ה, פועלים פשוטים חישוף והכנת דרכי גישה
 4-כ פועלים פשוטים העתקת עצים

חפירה למפלס תחתית מנהרה בפורטל 
 המערבי

 עובדי צמ"ה, נהגי משאיות, מודדים,
 פועלים פשוטים

 20-כ

ביצוע אלמנטים מבטון )קירות תומכים, 
 בטון מותז, הסדרת שיפועים(

עובדי צמ"ה, טפסנים, מודדים, ברזלנים, 
 מתיזי בטון

 20-כ

 3-כ מודד, עוזר מודד עבודות מדידה וסימון למנהרות
מפעילי מכונת קידוח, ממוני בטיחות,  עבודות פיצוצים

 טועני חומר נפץ
 12-כ

 5-כ מפעילי צמ"ה, נהגי משאיות פינוי חומר חצוב
 3-כ מהנדס מנהור, גיאולוגים בדיקות )יציבות, דיוק(

 3-כ מתיזי בטון, פועלי קבלן עוגני סלע זמני למנהרה תמוך
 8-כ פועלים פשוטים איטום

 20-כ טפסנים, ברזלנים תימוך סופי למנהרה

 
 עבודות סלילה – 2דוגמה 

 שלבי העבודה
בקרבת  –הידוק, מצעים וכדומה באמצעות ציוד מכני הנדסי –עבודות תשתית 

 צירי תנועה ציבוריים
 ביצוע כריתת והעתקת עצים

 
עבודות שלד קונבנציונאלית  בביצוע מעבירי מים ועבודות תשתית וניקוזים, 

 קירות תומכים/ אקוסטיים
"בוקסים", כלונסאות, גישור ומבנים: עבודות בגובה בבניית מעברים חקלאיים, 

 קירות תומכים
 בניית שכבות ומבנה דרך

 
 יישום שכבות של תערובות אספלטיות וציפוי אמולסי ביטומני מאחה

 
 ריהוט הדרך, התקנת עיני חתול, תמרור ושילוט

 
 עבודות חשמל רמזור ומערכות שליטה

 
 נוף ושיקום סביבתי
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 גישור -3דוגמה 
 שלבי העבודה

 השטח וארגון אתר העבודההכשרת 

 ביצוע כריתת והעתקת עצים

 ביצוע ביסוס ומבנה תחתון של הגשר

 הקמת מבנה עליון של הגשר מרכיבים טרומיים

 התקנת מעקים וריהוט הדרך

 
 

 : שלבי עקירת ושינוע עצים4דוגמה 
 

 ביצוע עבודות חפירה היקפית סביב שורשי העצים.

 ידניים )מסור(.חיתך שורשים באמצעות כלים 

 טכני ורצועות.-עטוף שורשים בד גאו

 שינוע באמצעות עגורן העמסה עצמית/עגורן נייד בהתאם למשקל המוערך של העץ ורגבי האדמה.

 

 : שלבי עבודה אופייניים בעבודת ביוב5דוגמה 
 

 שלבי העבודה

 בדיקת השטח ושיפועים

 עבודות עפר מקדימות

 שינוע ופיזור צינורות

 הנחת צינורות

 עבודות עפר עם סיום העבודה

 

 

 :(אופציונלי) רשימת ציוד, כלים וחומרים לביצוע העבודות
 

  מבער \מכונת קידוח\מכונת ניסור בטון\מטלטלים\חשמליים\ידניים –כלי עבודה

 לחימום יריעות )אישורים וטפסי בדיקה ימצאו בתיק הבטיחות באתר(.

  מכבש דרכים, עגורן להעמסה עצמית, מחפר דו אופני, משאבת בטון מורכבת  –צמ"ה

 על מרכב משאית )רישיונות ואישורים ימצאו בתיק הבטיחות באתר(.

  בטון, ברזל בניין, קורות פלדה , אמצעי חיפוי , אבזרי גמר . –חומרים 
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 :ציוד עזר עיקרי לגישור )דוגמה(

 :ציוד מכני הנדסי 
, דחפורים, גרדים, מכבשים, באגרים, משאיות, דמפרים, מיכליות מים, מחפרונים שופלים

 מקדח כלונסאות, מכונות קידוח, משאבות בטון,מכונות התזה.
 
 עגורנים ניידים, עגורנים להעמסה עצמית.עגורנים : 

 כננות חשמליות, מכניות, ידניות.מכונות הרמה : 

 ויברטור וכו'. ,מסורים םפטישוני : דיסקים,כלים חשמליים מיטלטלים, 

 גנרטורים, גנרטור "פקפק".חשמל : 

  קונבנ' + מתועשות. טפסות 

 .רתכות אוטוגן / חשמלי 

 .מכבשים גרדים, פינישר 

 .במות הרמה, סלים להרמת אדם 
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 ב. מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובניה הנדסית באמצעות עובדיה ועובדי קבלן. חברת _______________ עוסקת בעבודות בניה 
מדיניות החברה היא לקיים תהליכי עבודה שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים. החברה 

רואה בבטיחות ובבריאות בתעסוקה ערך עליון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מכל פעילות, ותנאי 
הנדרשים כדי לתפעל את אתרי הבניה  הכרחי לעמידה ביעדי האיכות. החברה תשקיע את המשאבים

 באופן בטוח ובריא לעובדיה, לעובדי קבלן, לאורחים, ולספקים.
 

החברה תקיים, לגבי כל אתר בניה, תכנית בטיחות שיטתית ופרואקטיבית לניהול נושאי הבטיחות 
 והבריאות בתעסוקה כנדרש בתקנות.

 
ל מניעה מראש של תאונות ופגיעה מדיניות הבטיחות ובריאות בתעסוקה של החברה מבוססת ע

ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה -בבריאות העובדים על
קבילה. הליכי איתור והערכת סיכונים יבוצעו בהתייחס לכל אתרי העבודה, הפעילויות, מתקנים, 

ש את החברה. לא יאושרו לביצוע חומרים, תהליכים, מכונות, מתקנים וכל ציוד או אמצעי המשמ
 פעילויות שקיים חשש כי יש בהן סיכון בלתי קביל לעובדים או לאחרים.

 
החברה תגבש ותכשיר צוות אשר יבצע חקירה לאיתור גורמי שורש במקרה של אירוע בטיחותי או 

 תאונת עבודה, וינקוט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.
 

 את מדיניות הבטיחות ובריאות בתעסוקה, יושם דגש על הפעילויות הבאות:כדי לממש 
 

: מנהלים בכירים ומנהלי פרויקטים נדרשים להפגין את מעורבותם בבטיחות מעורבות הנהלה -
ידי השתתפות בסיורי בטיחות, קיום שיחות בטיחות, העלאת נושא הבטיחות -ובריאות בתעסוקה על

חת חלק בחקירת תאונות, ועמידה ביעדי הבטיחות שנקבעו. כל מנהל בישיבה שבועית/חודשית, לקי
 יהווה דוגמא אישית בהקפדה על נושאי בטיחות ובריאות.

: ההנהלה תשתף את העובדים, הקבלנים, ועובדי הקבלן שהיא מעסיקה באופן פעיל שיתוף עובדים -
דת הבטיחות המשותפת בכל נושאי השמירה על הבטיחות ובריאות בתעסוקה, וזאת הן במסגרת וע

להנהלה ולעובדים, והן באמצעות שיתוף העובדים, הקבלנים, או נציגיהם בסיורי בטיחות, חקירת 
 תאונות, כתיבה או שינוי נוהלי בטיחות.

: הנהלת החברה תביא לידיעת כל העובדים את הסיכונים מסירת מידע לעובדים על סיכונים -
 צד ניתן להתגונן בפניהם.הנשקפים להם בעבודתם, ותדריך אותם כי

הנהלת החברה תספק לעובדים ציוד וכלי עבודה תקינים   ציוד עבודה בטיחותי וציוד מגן אישי: -
ובטוחים לשימוש, העומדים בדרישות התקנים, וכן תספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש בחוק, 

 בתקנים, בנהלים, ובהוראות היצרן או הספק.

של ניתוח סיכונים הכולל זיהוי פרואקטיבי ות שיש בהם סיכון יעברו הליך פעילויניתוח סיכונים:  -
 גורמי סיכון בעבודה, הערכת רמת הסיכון, ויישום בקרות להפחתת הסיכון.

ידי מבצע הבניה או מנהל -עבודות ברמת סיכון גבוהה מאושרות רק עלקביעת רמת סיכון קביל:  -
ידי מנהל העבודה הראשי -ית מאושרות לביצוע עלהפרויקט מטעמו; עבודות ברמת סיכון בינונ

 באישור ראש צוות / עובד מקצועי וכדומה. –באתר. עבודות ברמת סיכון נמוכה 

  

(: פרק פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות 2)5סעיף 
התעסוקתית של מקום העבודה, כולל לעניין יעדים, מדדים, 
סדרי עדיפויות, תקנים והנחיות; מדיניות הבטיחות תכלול 

 גם את הגדרת רמת הסיכון הקביל במקום העבודה;
 

 המתייחסת למרכיבים עיקריים במדיניות. דוגמה חלקיתלהלן 
 

 
 



 

 

15 
 

 יעדים ומדדים )דוגמאות(
 

 מדד יעד
 מספר תאונות מוות באתר אפס תאונות מוות;

מתועדים  מספר ניהולי סיכונים ביצוע ניהול סיכונים לפני התחלת כל שלב חדש בבניה;
בהשוואה לשלבי העבודה 

 העיקריים
העסקת עובדים בעלי כישורים והסמכות הנדרשות 

 (100%לביצוע העבודות בלבד )יעד = 
אחוז עובדים שיש להם כישורים 

 והסמכות כנדרש

שימוש מלא של כל העובדים באמצעי המגן האישיים 
 (100%הנדרשים בעבודות )יעד = 

ש תוצאות מבדק חודשי של שימו
 בציוד מגן אישי )אחוז משתמשים(

מספר סיורים באתר בהשוואה  ידי איש בטיחות אחת לשבוע-סיור בטיחות באתר על
 למספר השבועות בהם האתר פעיל

יידוע כל העובדים ועובדי הקבלן על סיכונים בעבודתם 
 (100%ומתן הדרכת בטיחות )יעד = 

אחוז עובדים ועובדי קבלן באתר 
אותם כנדרש שיידעו והדריכו 

 בחוק
דיווח על כל תאונה ועל כל אירוע בטיחותי באתר )יעד = 

100%) 
מספר תאונות עבורן מולא טופס 
דיווח בהשוואה למספר תאונות 

לפי רישומי כ"א / דיווח מנהל 
 עבודה

גורמי שורש לכל תאונה עם נפגעים )יעד =  תחקירביצוע 
100%) 

אחוז תאונות עם נפגעים שנחקרו 
ממונה בטיחות או מנהל ידי -על

 הפרויקט
לפני כל  מערכת שליטה בטיחותית )ארגז כלים(קיום 

 ביצוע עבודה חדשה
 

 אחוז שבוצעו

תכנון לפני ביצוע  – PTP ((Pre Task Planningביצוע 
 המטלה עם הערכת סיכונים לכל מטלה חדשה

 

 אחוז שבוצעו

 

 
 סדרי עדיפויות

 סיכוני בטיחות ובריאות באתרי החברה, בסדר יורד של העדפה:אלו הם סדרי העדיפויות להפחתת 
 

  ,טיפול בגורמי סיכון היכולים לגרום לקטסטרופה: קריסת והתמוטטות מבנים ומתקנים
 דליקה רבתי, וכדומה.

 ;טיפול בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומידית למי מהעובדים 

 את הציון שקיבלו בלוח ההחלטות של  טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפות התואם
 הערכת סיכונים

 

 : סדרי העדיפות לעיל לא ימנעו טיפול בסיכונים שניתן לתת להם מענה מידי.הערה

 
 תקנים והנחיות

החברה מחויבת לעמידה בדרישות כל דין, וכן בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים, 
 על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה 
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 ג. מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 הדרך המקובלת לנהל את הבטיחות באתרים בינוניים וגדולים היא באמצעות:

 ממונה בטיחות באתר;אשר לה  מטעם הקבלן המבצעא( חברה חיצונית 

ביקורות מעת לעת  ידי-ב( פיקוח מערכתי על עבודת ממונה הבטיחות החיצוני על

נציג מזמין העבודה )למשל: בקרי בטיחות של מע"צ, או מפקח בטיחות  של

: בדיקת הניירת . מקובל לבצע בעת הביקורשל רכבת ישראל, וכדומה(

הראשי בנוגע לטיפול ל העבודה הקשורה בבטיחות, סיור בשטח ודיון עם מנה

ם חדשים.  דוחות וגם לאפשרויות טיפול במפגעי ,ות קודמיםדוחבמפגעים מ

למנהלת הפרויקט של הקבלן המבצע וכן בדרך כלל מביקורי הפיקוח נשלחים 

 לאגף הבטיחות של המזמין

ג( בחברות גדולות של קבלן מבצע )כגון שפיר(: ביקור פיקוח של ממונה בטיחות 

של הקבלן המבצע, בנוסף לממונה הבטיחות של החברה החיצונית המועסק 

 באתר.

חות בשטח על ידי מנהל העבודה הכללי באתר. יש לציין כי יש ( אכיפת הבטיד

מקרים בהם מנהל העבודה אחראי על מספר אתרים מרוחקים, יחסית, ואינו 

 נמצא במקום בכל עת בזמן ביצוע העבודה.

 

 משנה.  עבודה מול קבלני
ידי קבלני משנה של -כמעט כל העבודות באתרי בניה הנדסית מבוצעות על -

הקבלן המבצע, ולמעשה עבודה באמצעות קבלני משנה היא הדרך 

 הנורמטיבית לעבוד.

החברה המזמינה עוסקת בהתקשרות עם קבלנים ובפיקוח עליהם באמצעות  -

 או מפקחי בטיחות )בחברות מזמינות גדולות(. בטיחות בקרי 

למנהל העבודה הראשי באתר יש אחריות על כל העובדים ועל עובדי קבלני  -

כולם כפופים לנוהלי הבטיחות באתר, ולכולם ניתנות הדרכות  .המשנה

 ידי מנהל העבודה.-בבטיחות על
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 המבנה הארגוני של מערך הבטיחות ()א(3)5סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמה -מבנה ארגוני של מערך הבטיחות 
 

 
 

 פיקוח מטעם המזמין
 בקר בטיחות

 

 קבלן מבצע
 )מנהל הפרויקט(

 ראשי מנהל עבודה

ראשי  ממונה בטיחות
 של הקבלן / החברה

 צוות
 בטונים

 צוות
 אבטחת
 תנועה

 צוות
 שינוע

 

 מפעילי
 צמ"ה

צוותי 
העתקת 
 תשתיות

צוות 
 הריסה

 חיצוני ממונה בטיחות
 מטעם הקבלן )לאתר( 

 המזמין 

 

הכנס כאן את תרשים המבנה הארגוני של 
מערך הבטיחות והגהות בארגון )תפקידים, 

וקשר  \פויות מנהלתיות ומקצועיותיוכפ
 להיררכיה בחברה(
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 ממלאי תפקידים במערך הבטיחות ()ב(3)5
 

 טלפון שם תפקיד
   מנהל / מהנדס הפרויקט

   מנהל עבודה ראשי באתר

   ממונה בטיחות ראשי בחברה

   ממונה בטיחות )באתר(

   מהנדס תעבורה / מתכנן תנועה

   בתנועהבקר / יועץ בטיחות 

   מגיש מאומן )ע"ר( באתר
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 :)אופציונאלי( נוהל ארגון וישום הבטיחות. דוגמה ל1
 

באתרים מתבצעות עבודות בניה תשתית שיפוץ ושימור מבנים ועל כן חלים עליהם כל חוקי 

 תקנות המדינה בדגש על תקנות הבטיחות בבנייה.

קבלן. כחלק מתוכנית הבטיחות  באתר יועסקו מנהלים ועובדים שהם עובדי חברה ועובדי

מדיניות ההנהלה המצהיר על פעילות מניעה לצמצום מקסימאלי של אירועים ותאונות 

 עבודה, יש לרתום את כלל המנהלים והעובדים למחויבות זו, עובדי חברה וקבלן כאחד.

 
 :מטרה .1.1

 הגדרת מערך הבטיחות באתר וישומו, בעלי תפקידים, הגדרות תפקיד ופעילות. .1.1.1

 וליצור מחויבות מצד המנהלים והעובדים לפעילות הכוללת של: לפרט .1.1.2

 שותפות בפעילות הבטיחות הכוללת. .1.1.2.1

 דיווח וסילוק מפגעי בטיחות וגהות. .1.1.2.2

  עידוד כלל העובדים לשיפור מצב הבטיחות והגהות  .1.1.2.3

 באתר.

 :אחריות .1.2

מנהל הפרויקט שבשטח האחריות שלו  -אחריות כוללת לביצוע הנוהל באתר  .1.2.1

 ה וכן על מנהל העבודה של האתר.מתבצעת העבוד

 

 :הגדרות .1.3

אשר ממונה גם על פעילות  XXXXמנהל בכיר מטעם חברת  -מהנדס ראשי  .1.3.1

 הפרויקט.

הינו הסמכות הבכירה ביותר בהיררכיה הארגונית מטעם החברה  - מנהל הפרויקט .1.3.2

 באתר.

של הפרויקט באתר  הבניה והבטיחותהאחראי על ביצוע פעולות  - מנהל עבודה .1.3.3

 הבנייה.

הינו הסמכות לאישור / שינוי תוכניות והגדרת סדר העדיפות  - מהנדס ביצוע .1.3.4

 כפוף למנהל הפרויקט. -לביצוע פעולות הבניה 

כפיפות ניהולית  -מהווה סמכות מקצועית בתחום הבטיחות  -יועץ בטיחות  .1.3.5

 למהנדס הראשי של החברה.

 כפוף למנהל העבודה. -אחראי על קבוצת עובדים או תחום מקצועי  - ראש צוות .1.3.6

 כפוף לראש צוות. -מהווה גוף ביצועי  - עובד .1.3.7

חברות / עובדים המיועדים לבצע פעילות מוגדרת באתר והתקשרו  – קבלני משנה .1.3.8

 בחוזה מול חברת צ. לנדאו.

 הזריחה. משך הזמן המתחיל חצי שעה לפני השקיעה ועד חצי שעה לאחר - לילה .1.3.9
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 :שיטה .1.4
 כלל העובדים יעברו הדרכת בטיחות בתחום הבטיחות המותאם לדרישות החוק, .1.4.1

והפיקוח. ההדרכה תועבר על ידי מנהל העבודה. בסיום ההדרכה  XXXXחברת 

 יחתמו העובדים על טופס קבלת הדרכה.

במהלך הפעילות באתר יבצעו יועץ הבטיחות ומנהל העבודה סיור ויצביעו על  .1.4.2

הקיימים. מנהל העבודה יתקן את הליקויים בשוטף ויפעל לטיפול במפגעי  ליקויים

 בטיחות.

באם הוחלט על ביצוע עבודות לילה, מנהל העבודה יאשר את העבודה ויהיה נוכח  .1.4.3

 בה.

אחת לשבועיים תתבצע על ידי יועץ הבטיחות  סקר סיכונים באתר אשר ידגום  .1.4.4

תו( וינחה את מנהל העבודה לגבי הטיפול מדגמית באתרי העבודה )על פי שיקול דע

 במפגעים.

כל תקרית בתחום הבטיחות עם / בלי פגיעה בעובד או נזק לציוד  -אירוע בטיחות  .1.4.5

 ידווח מידית למנהל הבטיחות של החברה.

כל אירוע בטיחות, יתוחקר על מנת להבין את ההשתלשלות והגורמים למצב וכיצד  .1.4.6

 ניתן למנוע אירוע דומה בעתיד.

 יש לדאוג לתאורה נאותה ומספקת. -י עבודות לילה לגב .1.4.7
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 השירותים הרפואיים המספקים שירותי בריאות לעובדים ()ג(3)5
 

 
 תיאור השירות הרפואי )קופ"ח( סוג עובדים
  עובדי חברה

  עובדי קבלנים מקומיים

  עובדים זרים

  

 
 

 מערך טיפול ותגובה לאירועי בטיחות ומצבי חירום ()ד(3)5
 
 

 ממלאי תפקידים בחירום
 תפקיד שם

  מנהל הפרויקט

  מנהל עבודה ראשי

  מגיש ע"ר

  

  

 
 .( של התוכנית10)5בסעיף  במנהור)ראה נוהל לדוגמה לתגובה בחירום 

 
 
 :ורמי חוץ בחירוםג
 

 טל. נייד טלפון שם / כתובת גורם החוץ
    מגן דוד אדום

    איגוד ערים -תחנת כיבוי אש 

    ישראלמשטרת 

    המשרד להגנת הסביבה
    הכלכלהמפקח עבודה משרד 

    ענף חומ"ס -פיקוד העורף 
 מרכז למידע בהרעלות

 ביה"ח רמב"ם
   

    מרפאה תעסוקתית

/ רכבת  חברת נתיבי ישראל
 ישראל

   

    רשות מקומית

    נציג צ.ה.ל. / משרד הביטחון

    גורם נוסף
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 ()אופציונאלי עבודה ולהפסקתהתנאים להתחלת  .2

 

 על מנת להבטיח פעילות בתצורה בטוחה יש לדאוג טרם תחילת הפעילות ועד לסיומה

 להדרכת עובדים, תקינות ציוד המגן והעבודה ותקינות התהליכים השונים.

 

 תנאי כניסה לאתר .2.1

 לבוש מלא )חולצות עם שרוולים קצרים/ארוכים ומכנסיים ארוכים(. .2.1.1

 נעלי בטיחות. .2.1.2

 כובע מגן  תקין ותיקני. .2.1.3

 כפפות עבודה בהתאם לסוג הסיכון. .2.1.4

 משקפי מגן בהתאם לסוג הסיכון. .2.1.5

 אטמי אוזניים בהתאם לסוג הסיכון. .2.1.6

 תעודת זהות של העובד. .2.1.7

 אפוד )ווסט( זוהר תקני בעבודות לילה ובכבישים וצידי דרך. .2.1.8

 קבלת הדרכת בטיחות ממנהל העבודה של האתר. .2.1.9

 זאת מול הנהלת הפרויקט ומנהל העבודה.לפני הגעה לאתר יש לתאם  .2.1.10

 2ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה חובה!!!! בגובה עבודה בעומק העולה על  .2.1.11

הבטיחות בעבודה ,במקום שאין גידור או מעקה  מטר בהתאם לתקנות

 .2007בטיחות)עבודה בגובה ( 

 ציוד מגן אישי חובה בהתאם לסוג הסיכון. .2.1.12

 בהתאם לדרישות החוק. הרשאות רישיונות והסמכות חובה .2.1.13

 

 הערכות מונעת .2.2

 מינוי מנהל עבודה לאתר הבנייה. .2.2.1

 מינוי מנהל פרויקט לאתר. .2.2.2

 מסירת מידע והדרכת עובדים ע"י מנהל העבודה. .2.2.3

 ניהול פנקס כללי ויומן הדרכה. .2.2.4

 תדרוך והחתמת עובדים וספקים על תדריך בטיחות. .2.2.5

 מעקב וכשירות כלים ציוד ומפעילים. .2.2.6

 בדיקות תקופתיות. .2.2.7

 דור ותמרור.גי .2.2.8

 שימוש בציוד מגן אישי. .2.2.9

 בקרה יומית ושוטפת ע"י מנהל עבודה. .2.2.10

 גידור ורתום למניעת / בלימת נפילה. .2.2.11

 דיפון חפירות / גידור שילוט מתאים. .2.2.12

 משטחי עבודה / טפסות / סולמות עפ"י התקן והחוק. .2.2.13

 הסדרי תנועה )לפי הצורך(. .2.2.14

 ציוד כיבוי אש ועזרה ראשונה באתר. .2.2.15
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 עבודהציוד וכלי  .2.3

והציוד  טרם הבאת הציוד יש להציג את מכלול הטפסים והתסקירים של המערכת

מנהל העבודה יתעד את המסמכים  -הנלווה ולהביאו לרשות מנהל העבודה של האתר 

 בפנקס הכללי של האתר)ירוכז ויתועד בתיק בטיחות(.

 : רישיונות וביטוח מתאימים ובתוקף.נושא רכב .2.3.1

 מכות מתאימים ובתוקף.: רישיונות/הסמפעיל/ נהג .2.3.2

 : בעלי הכשרה ורקע מקצועי מתאים לסוג הפעילות שתבוצע.עובדים .2.3.3

 ציוד וכלי עבודה תקניים, תקינים ועם תסקירים: .2.3.4

 ציוד מכונות ואביזרי הרמה. .2.3.4.1

 ציוד מיטלטל חשמלי. .2.3.4.2

 כלי לחץ וקולטי אויר. .2.3.4.3

 ציוד מכני הנדסי. .2.3.4.4

 פיגומים וסולמות. .2.3.4.5

 מוסמך )עם מסמכים  ובתוקף(.ציוד חשמלי לאחר בדיקה ע"י חשמלאי  .2.3.4.6

 הגנות לציוד סובב ונע, ביטול נזילות, אבטחת צנרת לחץ, מנגנוני בטיחות. .2.3.4.7

 העובדים יצוידו בציוד מגן אישי .2.3.5

 מגן פנים / משקפי מגן )מותנה בסוג הפעילות(. .2.3.5.1

 אטמי אוזניים / אוזניות )מותנה בעוצמת הרעש(. .2.3.5.2

 שמית )מותנה בסוג הפעילות(.ימסכות מגן / נ .2.3.5.3

ד מגן אישי בסיסי המוגדר על ידי הנהלת האתר קסדה ונעלי בטיחות ציו .2.3.5.4

 חובה תמיד!

 יש לעבור הדרכת בטיחות טרם תחילת העבודה אצל מנהל העבודה. .2.3.6

 פעילות תהליכים בתצורה בטוחה תתבצע על ידי בקרה של מנהל העבודה: .2.3.2

 עבודה חמה. .2.3.7.1

 עבודה בגובה. .2.3.7.2

 יקה(.עבודות עם אנרגיה עצורה )חשמל אוויר והידראול .2.3.7.3

 עבודות הנפה. .2.3.7.4

 עבודה במקום מוקף. .2.3.7.5

 עבודות צמ"ה. .2.3.7.6

 תעבורה ושינוע. .2.3.7.7

 עבודה עם חומרים מסוכנים. .2.3.7.8
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 שילוט באזור העבודה .2.4

 וסביבתו: במתחם שונים לסיכונים אזהרה שלטי יותקנו 2.4.1

 ויציאה. כניסה

 מילוט. דרכי

 חניה.

 

 

 :יותקנו שלטים לציוד מגן אישי נדרש 2.4.2

 .קסדת מגן 

 .נעלי עבודה 

 .ביגוד 

 .הגנת שמיעה 

 .חובת שימוש ברתמת בטיחות 

 .חובת שימוש בכפפות 

 חובת שימוש בציוד מגן לרתכים 

. 

 

 

 חירום במקרה ופינוי ראשונה עזרה .3
 

 נגיש יהיה הוא העובדים, לכל ייוודע מיקומו עת, בכל באתר יהיה ראשונה עזרה ארגז 3.1

 העבודה. מנהל באחריות ויהיה העבודה שעות בכל לעובדים

 מד"א. ידי על או מראש יוגדר אשר פינוי רכב ע"י חרום בשעת פינוי 3.2

 חירום. בשעת טלפון מספרי עם שילוט יוצב 3.3
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( 4)5)סעיף  תוכנית כללית –ניתוח גורמי סיכון, והערכת סיכונים ד. 
 בתקנות(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )"לוח החלטה"(: טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים 1לוח 
 
 

 -)נמוכה מאד 
1) 

 
עלול לקרות, 

אך כנראה לא 
 יקרה אף פעם

 (2 -)נמוכה 
 

עלול לקרות, 
אך רק 
לעתים 
 רחוקות

 (3 -)בינונית 
 

עלול לקרות מדי 
 פעם

 (4 -)גבוהה 
 

עלול לקרות 
 בכל יום

 

 הסתברות 
 לתרחיש              

 
 חומרת
 פגיעה

 (4 –)חמורה  16 12 8 4
 נכות תמידיתמוות או 

 (3 -)בינונית  12 9 6 3
פגיעה רצינית או מחלה 

יום  30של  יותר מ 
היעדרות / תיתכן נכות 

 זמנית
 (2 –)קלה  8 6 4 2

טיפול רפואי וימי אי כושר 
יום לא צפויה  30-פחות מ

 נכות
 (1 -)שולית  4 3 2 1

 נחוצה רק עזרה ראשונה

 מקרא
גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך ויש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון  סיכון לא קביל  - 12-16

 .העבודה
 

נדרש אישור ממבצע בניה או מנהל פרויקט מטעמו, ויש לפעול  סיכון שעשוי להיות קביל  - 8-9
 .גם אם הדבר מצריך השקעת משאבים נוספיםלהקטנת רמת הסיכון 

 
 

נדרש אישור ממנהל העבודה הראשי באתר, צריך להוריד , סיכון שעשוי להיות קביל לא קביל    - 4-7
 את הסיכון.  ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל  אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם מניעה.

 
, יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו, כגון הדרכת עובדים, הוראות סיכון קביל     -  1-3

 קבע בבטיחות.
 

ויותר בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים אינם קבילים, יש  12ו ציון של תרחישי פגיעה אשר קיבל
 .להפסיק את הפעילות ולחדשה לאחר ביצוע תהליכי הפחתת סיכון לרמה קבילה

 
 

 פרק ניהול סיכונים במקום העבודה שבו יפורטו נושאים אלה: (4) 
 שיכלול את השלבים האלה:ניתוח סיכונים מקצועי  )א(

 זיהוי גורמי סיכון; (1)
 הערכת סיכונים; (2)
 ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים; (3)
 קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים; (4)
 יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים; (5)
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 קביעת אחראי על ביצוע עבודה בסיכון )קביעת רמת סיכון קביל( ()ב(4)5
 

 לכל גורם סיכון:הגדרת אחראים על אישור רמת סיכון קביל ויישום אמצעי בקרה 
 

 גורם הסיכון
 

בעל תפקיד המוסמך לאשר 
ביצוע העבודה ברמת סיכון 

8-9 

בעל תפקיד המוסמך לאשר 
 4-2ביצוע העבודה ברמת סיכון 

. גורמי סיכון כלליים 1
 בבטיחות

 מנהל הפרויקט או
 מהנדס ראשי או

 מנכ"ל החברה

 מנהל עבודה ראשי באתר

.  סיכונים בעת עבודות 2
בקרקע )חפירות, עפר 

 קידוחים, וכד'(

 וכןיועץ קרקע 
 מנהל הפרויקט או

 מהנדס ראשי או
 מנכ"ל החברה

 מנהל עבודה ראשי באתר

.  סיכונים בעת חיבור 3
ראשוני של מערכת 

 לרשת החשמל

 וכןמהנדס חשמל 
 מנהל הפרויקט או

 מהנדס ראשי או
 מנכ"ל החברה

- 

4.   

 
 
 ביצוע הערכת סיכונים בשלוש רמות ()א(4)5
 

 ניתוח גורמי סיכון והערכת סיכונים יבוצעו באתר בשלוש רמות משלימות:

 

א. ניתוח סיכונים ראשוני באתר לפני תחילת העבודה בשטח באחריות משותפת של מנהל עבודה 
 וממונה הבטיחות של האתר/הפרויקט;

ת הבניה, וכאשר מגיע קבלן חדש לבצע עבודה ב.  ניתוח סיכונים כאשר מתחילים שלב חדש בעבוד
 מבוצע שינוי או מוכנס גורם סיכון חדש שיש לו השלכה על בטיחות העובדים., או כאשר באתר

ראה  – ידי ממונה הבטיחות-ג.  ניתוח סיכונים בעת ביצוע סיורי בטיחות ובדיקת רמת בטיחות על
 .נספח ה'

 
 

כאחראי לכך לגבי כל גורם סיכון בתוכנית הבטיחות. כלל מנחה ידי מי שנקבע -סיכון קביל יוגדר על
ויותר בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים אינם  12הוא כי תרחישי פגיעה אשר קיבלו ציון של 

 ראה לוח. –קבילים 
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 ניתוח סיכונים ראשוני באתר )לפני תחילת העבודה בשטח(
 

באתר  לגבי כל אחד מגורמי הסיכון הבאיםיש לבצע תהליך של ניתוח סיכונים )"סקר סיכונים"( 
, ולהעריך את רמת הסיכון, ולעצב מענים לבקרת הסיכון. הערכת לפני תחילת העבודההבניה 

סיכונים מפורטת לכל גורם סיכון המצוין כאן מופיעה בחלק השני של תוכנית הבטיחות העוסק 
 בגורמי סיכון ספציפיים.

 
 גורם הסיכון

 
מי מבצע את סקר 

 ניםהסיכו
 וודא ביצועמבעל תפקיד ה

 הסקר
תאריך ביצוע 

 הסקר

 או הפרויקטמנהל  ממונה הבטיחות באתר .  אש1
ממונה הבטיחות הראשי 

 בחברה

 

ממונה הבטיחות באתר  / תעבורה.  שינוע 2
קצין בטיחות או 

 )אם קיים( בתעבורה

 מנהל הפרויקט או
ממונה הבטיחות הראשי 

 בחברה

 

/ עצמים  .  נפילות3
נופלים / עבודה 

בגובה וסיכוני 
בטיחות כליים 

 אחרים
 

 מנהל הפרויקט או אתרבממונה בטיחות 
ממונה הבטיחות הראשי 

 בחברה

 

.  התמוטטות קרקע 5
 / חפירה

ממונה בטיחות האתר / 
 )אם נחוץ( יועץ קרקע

 מנהל הפרויקט או
ממונה הבטיחות הראשי 

 בחברה

 

 
 
 

 עבורם יש לבצע הערכת סיכוניםשלבי הבניה השונים באתר 
 

יש לרשום את שלבי העבודה השונים המצריכים תהליך של ניתוח סיכונים. בחלק השני של תוכנית 
 הבטיחות יופיע ניתוח סיכונים מפורט לגורמי הסיכון בכל שלב ושלב בעבודה.

 
 דוגמה לסלילה

 התארגנות הקמת חניון / מוסך/ משרדים

 כריתת והעתקת עצים

 הריסת מבנים/ קירות/ קונסטרוקציות עבודת

 עבודות חפירה/מילוי והחלפת קרקע

 הקמת מעברי מים, ניקוזים/קירות תומכים/מעברים חקלאיים

 בניית קירות תומכים / בוקסים

 בניית קירות בוקס מעבירי מים

 ריבוד וצביעה

 התקנת תשתית חשמל / תאורה גשרי שילוט
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 :לשלבי מינהורדוגמה 
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 בעבודות באתרואמצעי בקרה טופס דוגמה לרישום והערכת סיכונים 
 

 ________________ מבצע ניתוח הסיכונים: ______________________  גורם מאשר עבודה בסיכון קביל   ______________   תחום/נושא:
 

רמת סיכון  (3) בקרות בטיחות קיימות (2) זיהוי הסיכון (1)
 ראשונית

המלצות לבקרה  (4)
 וצמצום הסיכון

 יישום (6) וריתשי (5)

שלב 
 בפעילות/תהליך

פרוט תרחיש  גורם הסיכון
 פגיעה ספציפי

 ניהוליות -
 הנדסיות -
 ציוד מגן -
 תגובתיות -

נקודות 
לשיפור בבקרות 

 הקיימות

 סיכוי
(1 – 4) 

חומר
 ה

(1 – 
4) 

רמ
 ת

סיכ
 ון

כול
 לת

 

המלצות 
לצמצום הסיכוי 

 לתאונה

המלצות 
 להפחתת

 נזקי התאונה

 סיכוי
1( – 4) 

 חומרה
(1 – 4) 

 רמת
 סיכון

 כוללת
 

אחריות 
 ליישום

 מועד סיום
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 דוגמה -סיכוני נפילה 

 
 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית

סיכוני נפילה )תקינות משטחי סקר 
 עבודה, מעברים, פיגומים וכדומה(

 מנ"ע אחת לשבוע

 מנ"ע אחת לשבוע סקר תקינות סולמות
 מנ"ע יומית סקר סיכוני נפילה מגובה

הדרכות להגנה מפני נפילה / עבודה 
 בגובה

מנ"ע או ממונה  בתחילת כל שלב עבודה
 בטיחות באתר

)כיסוי יישום הגנות מפני נפילה 
בורות ופתחים, גידור, סימון, 

 יישור וכדומה(

מיידי אם קיימת סכנה ממשית 
 לנפילה לבור/מגובה;

 בהקדם האפשרי בכל מקרה אחר

 מנ"ע

 
 

 דוגמה -סיכוני עבודות מנהור )פיצוצים, כרייה( 
 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית

סקר שגרתי ליציבות דפנות 
 המנהרה

מהנדס מנהור,  לאחר כל פיצוץ
גיאולוג, ממונה 
 בטיחות למנהור

מנהל עבודה,  לאורך כל שעות העבודה –רציף  ניטור רמת החמצן במנהרה
ממונה בטיחות 

 למנהור
סקר ציוד חירום במנהרה 

לשימוש במצבים של הילכדות, 
 אש ועשן

מדי יום לפני תחילת העבודה 
 באתר

מנהל עבודה, 
ממונה בטיחות 

 למנהור
 
 

 בטיחות ספציפיות לעבודות בביובתכניות 
 

 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית
הדרכת עובדים לעבודה 

 בביוב ומקום מוקף
 ממונה בטיחות כל שישה חודשים

ביקורות תקופתיות של 
ציוד נשימה, הנשמה וציוד 

 אחסוןמגן אישי כולל סקר 

ידי העובד לפני כל -בדיקה על -
 שימוש

בטיחות  ידי ממונה-בדיקה על -
 אחת לשישה חודשים

ידי איש מקצוע -בדיקה על -
 לפי דרישות כל דין

 עובד / מנ"ע )ראש צוות(
 

ממונה בטיחות / איש 
 מקצוע

בדיקות רפואיות תקופתיות 
 לעובדים

פי דרישות תקנות הגהות -על
 בהתאם לחשיפות העובד

 ממונה בטיחות

 בטיחות באתרממונה  אחת לשישה חודשים מבדק עבודה בחלל מוקף
סקר סיכונים לפני עבודה 

 בביוב
 מנ"ע או ראש צוות. לפני כל עבודה בביוב

בעבודות מורכבות או 
ממונה  –מסוכנות במיוחד 

 הבטיחות
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 דוגמה -סיכוני מכונות נעות ומסתובבות
 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית

סקר ראשוני קיום ותקינות מיגון 
 מכונה

/ מתקן חדש  עם כניסת מכונה
 לאתר

ממונה בטיחות 
 באתר

סקר שבועי קיום ותקינות מיגון 
 מכונה

 מנ"ע מדי שבוע

מנ"ע או ממונה  בתחילת כל שלב עבודה הדרכות לעובדים עם המכונה
 בטיחות באתר

 
 דוגמה –סיכוני אש 

 
 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית

סקר ראשוני לסיכוני אש 
 באתר

 ממונה בטיחות באתר העבודה באתרלפני תחילת 

סקר תקופתי לסיכוני אש 
 באתר

לפני כל שלב/צוות חדש 
 בעבודה באתר

 מנ"ע

מנ"ע או ממונה בטיחות  לעובדים חדשים באתר הדרכה לסיכוני אש
 באתר

סקר תקינות אמצעי כיבוי 
 אש

בתחילת העבודה באתר, 
 ומדי שבוע

 מנ"ע

 
 

 דוגמה -עבודה עם כלי יד 
 

 אחריות ביצוע תדירות התוכניתמרכיבי 
בדיקה יומית של תקינות 

 כלי יד + מיגון נדרש
 העובד יומית

בדיקה ראשונית של תקינות 
 כלי יד + מיגון נדרש

ביום ההגעה של צוות / עובד 
 חדש עם כלים לאתר

 מנ"ע

בדיקה שבועית של תקינות 
 כלי יד + מיגון נדרש

 מנ"ע שבועית

 
 

 דוגמה -סיכוני תעבורה 
 

 אחריות ביצוע תדירות מרכיבי התוכנית
מהנדס תעבורה או ממונה  לפני תחילת העבודה באתר סקר ראשוני סיכוני תעבורה

 בטיחות באתר
התקנת תמרורים, שלטים 
ומעקות בטיחות )מעקות 

יותקנו כאשר אין די 
בתמרור לצורך הפרדה בין 
 עובדים ומשתמשים בדרך(.

תעבורה או ממונה  מהנדס לפני תחילת העבודה באתר
לפי  –בטיחות באתר 

מדריכים להסדרי תנועה, ועל 
 בסיס תרשימים.

היערכות להגנת עוברי אורח 
 בדרכים עירוניות

לפי מדריך "הנחיות להגנת  לפני תחילת העבודה באתר
עוברי דרך באתרי עבודה 

בדרכים עירוניות" של משרד 
 התחבורה

היערכות להסדרת תנועה 
 ניותבדרכים בין עירו

לפי המדריך להסדרי תנועה  לפני תחילת העבודה באתר
-באתרי עבודות בדרכים בין

 עירוניות )מע"צ(
פי תכנית הסדרי -יותקנו על לפני תחילת העבודה באתר מעקות בטיחות זמניים

 תנועה מאושרת.
בדיקת תקינות תמרורים 

 ושילוט, וכן מעקות בטיחות
 מנ"ע מדי שבוע
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 באתר וליקויי בטיחות מפגעיםהל לאיתור ודיווח של ונ( 1()ג()4)5
 
 

 מס'
 סידורי

 
 מאתר המפגע

 
תדירות 
 האיתור

 
 מהות הבדיקה

 מדווח על
 -הממצאים  ל

 הערות
 

העובד + נאמן  1
 בטיחות

תנאים סביבתיים  כל בוקר
וסיכונים בתחנת 

 העבודה

  עוזרי מנה"ע

 עוזרי מנה"ע 2
 

כל בוקר 
ובמהלך 

 היום

הבטיחות באזור בדיקת 
העבודה כולל מעברים 

וסילוק פסולת סדר 
 וניקיון

 מנה"ע
 

מנה"ע 
יטפל 

בסילוק 
 המפגעים

 מנהל 3
 הפרויקט

 

בדיקת בטיחות באזורי  במהלך היום
 העבודה שבהם מבקר

 מנה"ע
 

מנה"ע 
יטפל 

בסילוק 
 המפגעים

ממונה  4
 בטיחות

 

מבדקים 
 שבועיים

 סיור יסודי באתר הבניה
 מבדק בטיחות

 מנה"ע
 

מהנדס 
 הפרויקט

 
 

מנה"ע 
יטפל 

בסילוק 
 המפגעים
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 אתראישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים לנוהל . (2()ג()4)5
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ראה דוגמה בנספח א'(אופציונלי, ארגוני ובטיחותי עם קבלני משנה ) נוהל תאום
 
 

 דוגמה בנספח ב'(אופציונאלי, ראה דוגמה לתדריך בנושא בטיחות לקבלן עבודות עפר )
 
 
 
 לביצוערשימת בדיקות סביבתיות  (.1()ד()4)5
 

 .______________באחריות 
 

מיקום /  הגורם המזיק מס'
פעילות / תיאור 

 השפעה

 הערות מועד הבדיקה

  רעש 1
 קידוחים באתר

 
 

 

  גז ראדון 2
פליטה 

 מהקרקע

 
 

 

 
 

  

 )דוגמה תמציתית(  
 

הכנסת גורמי סיכון חדשים לאתר, וכן שינויים בתהליכים ובמערכות קיימות 

 במתכונת הבאה:באתר להם יש השלכה על רמת הבטיחות באתר יבוצעו 

מנהל העבודה הראשי באתר יאשר הכנסת גורם סיכון חדש וכן הכנסת שינוי בחומר,  (א)
מתקן, תהליך או אופן פעילות שיש להם השפעה על הבטיחות, ובמיוחד פעילויות או 

רק לאחר ביצוע הליך של ניהול שיטות עבודה בלתי מוכרות דיין, ובלתי שגרתיות, 
י גורמי הסיכון הנובעים משינוי מוצע, הערכת רמת הכולל זיהו סיכונים מתועד

הסיכון של תרחישי פגיעה בעקבות השינוי, והמלצות להפחתת רמת הסיכון הצפויה 
 עקב השינוי. 

בכל מקרה של הכנסת גורם סיכון חדש, יש לבצע עדכון של סקר הסיכונים באתר  (ב)
 ידי ממונה הבטיחות של האתר. -על
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 מבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחותביקורות פנים ארגוניות ועריכת   (.3()ד()4)5
 
 

נושא 
 המבדק

תאריך ביצוע  פירוט מבדק
 / גורם מבצע

ראה רשימת תיוג  כללי
 לביקורת בטיחות

 )נספח ה'(

1.4.2015 
ממונה 

 בטיחות
 

ראה רשימת תיוג  כללי
 לביקורת בטיחות

 )נספח ה'(

15.4.2015 
ממונה 

 בטיחות
 

ראה רשימת תיוג  כללי
 לביקורת בטיחות

 )נספח ה'(

1.5.2015 
ממונה 

 בטיחות
 

ראה רשימת תיוג  כללי
 לביקורת בטיחות

 )נספח ה'(

15.5.2015 
ממונה 

 בטיחות
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 ((5)5)סעיף הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית ה. 
 

 הנחיות כלליות:
 
ההדרכות מתבצעות ע"י מנהל העבודה באתר, ובהן מוסברות לעובד הסכנות הקשורות  -

 לעבודתו והחובות החלות עליו בזמן השהות באתר )שימוש בצמ"א וכו'(.

 יש טפסים עליהם חותמים העובדים לאחר קבלת הדרכה. -

עובדים קבועים המפעילים כלים כבדים, מקבלים הדרכה מיוחדת ממנהל העבודה, המטילה  -

עליהם אחריות נוספת בדבר זיהוי מפגעים ומניעתם )כיוון כלי צמ"ה, דיווח למנהל העבודה על 

 מפגעים שזוהו בשטח וכדומה(.

יך גם את במקרים של סכנות מיוחדות )למשל בעבודה בתוך תחנת רכבת(, נציג המזמין מדר -

 מנהלי הפרויקט של הקבלן המבצע על אמצעים מיוחדים שיש לנקוט בהם.

 
 דוגמה –()א(.  נוהל עובד חדש 5)5
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 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

38 
 

 
 
 
 
 



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

39 
 

 



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

40 
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 דוגמה מתומצתת –: תוכנית הדרכה בבטיחות ובריאות לפי סוג העובד 2דוגמה 
 

נותן  נושאי ההדרכה מועדים סוג עובד מס'
 ההדרכה

 הערות

בטיחות  1
 לעובד/

עובד 
 חדש

מיד לאחר  -
קבלת/ כניסת 

 עובד חדש לאתר.
 
רענון אחת  -

לחצי שנה, או 
לפי דרישות 

 ממונה הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי
 
 מניעת סיכון  עצמי. -
 שימוש בציוד מגן אישי. -
 מניעת נפילה. -
כלי עבודה חשמליים  -

 מטלטלים
דיסקים, מקדחות,  -

 פטישונים.
איסור אלתור אמצעים  -

 חשמליים, תליית תאורה
 וכבלים.

בטיחות אש,מיקום  -
 מטפים.

 הדרכות ייעודיות לרתכים, -
 סיכונים בעבודות צמ"ה. -
 סיכונים בשינוע -
 סיכונים בעבודות חפירה. -
 עבודה בקרבת דרך פעילה. -

 

 מנהל
 העבודה

יתועד בפנקס   -
 ההדרכה.

 
לעובד ימסרו  -

דפי  מידע על  
כנות  ס

 וסיכונים.

בטיחות  2
למפעיל 

 צמ"ה

מיד לאחר  -
קבלת/ כניסת 

 מפעיל חדש
 לאתר זה.

 
רענון אחת  -

 לחצי
 שנה.

 
דרישת הממונה  -

 על  הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי -
 
 מניעת סיכון  עצמי. -
 
 שימוש בציוד מגן  אישי. -
 
הפעלה בטיחותית של ציוד  -

 מכני הנדסי.

 מנהל
 העבודה

מתן הדרכה זו  -
יתועד בפנקס 

 ההדרכה.
 
לעובד ימסרו  -

דפי  מידע על 
 סכנות

 וסיכונים.

בטיחות  3
למנהל 
 עבודה

 בטיחות בישראל. - אחת לשנה
 
 חידושי חקיקה. -

גוף 
 שהוסמך
 ע"י אגף
 הפיקוח

אפשר לבצע   -
להנהלת החברה 

+ למנהלי 
 העבודה בחברה.

 
אתתים/  4

 ג'וקרים
מיד לאחר -

 כניסת
חדש לאתר אתת 

 זה
 רענון אחת לחצי-

 שנה.
לפי דרישת -

ממונה  
 הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי
 
 מתן איתות נכון  ובטיחותי. -
 
 מניעת סיכון עצמי -
 
 שימוש בציוד מגן אישי. -

קצין 
 בטיחות
בתעבור

 ה

 

עובדים  5
 בגובה

לעובדים שידרשו 
לעבוד בגובה 
עפ"י הוראות 
תקנות עבודה 

 בגובה

גוף  בעבודה בגובה. בטיחות
שהוסמך 
ע"י אגף 
 הפיקוח.
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 *תכנית שנתית להדרכת עובדים 
 

 אוכלוסייה נושא מס'
 להדרכה

הגורם  נושאים ודגשים  להדרכה מועדי ביצוע
 המדריך

 הערות

1       

2       

____________ 
 * דפי הדרכה יישמרו באתר בנפרד.

 
 
 שמירת כשירות של בעלי תפקידים (2()ב()5)5
 

הגורם  נושאי ההדרכה מועדי ביצוע ממלא תפקיד מס'
 המדריך

 הערות

1      

2      

 
 

 תרגול התמודדות עם מצבי חירום אופייניים( 3()ב()5)
 

 מעקב אחראי משתתפים מועדי ביצוע סוג תרגיל מס'
1      

2      

 
 

 ופרסוםפעולות להגברת מודעות, הסברה 
 

 מעקב אחראי ביצוע תיאור סוג פעולה מס'
    ניידת הדרכה 1

2     
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 (( בתקנות6)5)סעיף  ו. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים
 
 
 רשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות לפי חוק 1ו.
 

הבדיקה   סוג הציוד מס.
 האחרונה

הבדיקה 
 הבאה

 הערות

    עגורן צריח 

 :אביזרי הרמה 
 רתמות

 אונקלים.
 כבלים.

 שרשרות.
 דודי בטון.
 כלי קיבול.

   

 :מכונות הרמה 
 כננות חשמליות.-
 כננות מכניות.-
 כננות ידניות.-

   

 :עגורנים 
 להעמסה עצמית.-
 עגורנים ניידים.-

 פעם בשבוע ע"י מפעיל עגורן  
 

תסקיר בדיקה של בודק מוסמך 
 בהצבה ראשונה

     

 
 
 

 ת לפי חוקרשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיו 1ו.
 במערכת ממוחשת(  XXXXX)או: ראה רשימה בקובץ 

 )אחריות ומעקב של ____________________(
 
 

בדיקה  מועד  סוג הציוד .מס
 אחרונה

מועד בדיקה 
 הבאה

 הערות

1     

2     
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 עבורם נדרש גיליון פיזיקאליים/ ביולוגים/ רשימת גורמים כימיים  2ו.
 בטיחות או ניטור סביבתי

 )באחריות ומעקב של _____________(
 
 

מיקום במפעל /  תיאור הגורם 'מס
 מקום אחסון

 ניטור סביבתי גיליון בטיחות

האם 
 נדרש?

האם 
 קיים?

האם 
 נדרש?

מועד 
 אחרון

1.       

2.       

 
 

 החמצן באווירדוגמה לדף ריכוז בדיקות גזים ורמת 
 

 חמצן % תפקיד שם בודק שעה תאריך
(19-23) 

CO H2S LEL 
(4.4) 

 חתימה

         
         

 
 תכנית שנתית לבדיקת קיומם, כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות()ג( 6)5

 )באחריות ומעקב של ________________________(
 
 

מועד  תדירות בדיקה סוג הציוד מס'
בדיקה  
 אחרונה

מועד 
הבדיקה 

 הבאה

 אחראי ביצוע

     ציוד מגן אישי 1

     ציוד עזרה ראשונה 2

     מטפי כיבוי 3

     גנרטור חירום 4

     תאורת חירום 5

     ציוד של צוות חירום 6

     שילוט בטיחות 7

     גידורתקינות  8

     לוח חשמל ארעי 9

     אמצעי נוסף 10
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 (2)5)סעיף  בדיקות רפואיות תעסוקתיותיצוע ז. ב
 

 בדיקות לקבלת עובד חדש:
 

 הבדיקות הדרושות ייקבעו ע"י הרופא התעסוקתי.
 יש לבצע בדיקות כאלה אישית לכל עובד חדש לפני קבלה לעבודה.

 
 בדיקות רפואיות תקופתיות:

 
תקנות הגהות דורשות בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים לגורמי סיכון כימיים או 

פיזיקליים )פירוט בנספח ה'( הקיימים במפעל. החשיפה  לגורמים כגון: ממיסים פחמימניים, 
נדפים רעילים של מתכות, אבק או רעש מזיקים, קרינה וכיוב' , עלולה לגרום למחלות מקצוע 

 ה רפואית של יתר עובדי המפעל תקבע בתיאום עם הרופא התעסוקתי.קשות. בדיק
 

 ממונה הבטיחות של החברה אחראי על ביצוע כל סוגי הבדיקות במועד
 

 רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות 1ז.
 במערכת ממוחשבת( XXXאו: ראה קובץ )
 

 סוג   הבדיקה שם העובד .מס
 )איזה תקנות(

תאריך 
בדיקה 
 אחרונה

 שם המוסד/
 הרופא הבודק

תאריך 
הבדיקה 

 הבאה
 

 
     

 
 

     

 
 

 , יש לציין זאת כאן. המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהםהערה: במידה ויש עיסוקים 
 )באחריות ומעקב של ממונה הבטיחות של החברה(
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מינויים  קביעת וחידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות,ח. 
 (8)5)סעיף  ושמירת כשירויות, הנוגעים לבטיחות העובדים

 
 

רשימת בעלי התפקידים שלגביהם נדרשים קביעה של רישיון,  ()ב(8)5
 )רמת רגולטור( הסמכה או מינוי או שמירת כשירות או חידושם

 
 דרישות וגוף מאשר/ שם תפקיד מס'

 מסמיך
תאריך 

תפוגה של 
 כשירות

 אחראי מעקב

ממונה בטיחות  1
 ראשי בחברה

ימי השתלמות )מנהל  8 
 הבטיחות(

 מנכ"ל 

     מפעיל עגורן 

     עובד בגובה 

      

 
 
 

 רשימת עובדים שלגביהם נדרשים הרשאות, מינוי וכשירות ()ג(8)5
 )רמת חברה / רמת אתר(      

 
 

 דרישות וגוף מאשר/ העובד שם תפקיד מס'
 מסמיך

תאריך 
תפוגה של 

 כשירות

אחראי 
 מעקב

1      

2      

3      
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)סעיף  מקום העבודהבפעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות ט. 
 ( בתקנות(9)5
 
 

 
 
 
 

 י. הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 ( בתקנות(10)5)סעיף    
 
 
 
 
 רשימת נהלי בטיחות ובריאות בתעסוקה( 10)5
 
 
 

 
 דוגמה - הוראות לבטיחות בעבודה באתר

 בעבודה בטיחות הוראת
 נכון שימוש עבודה בגובה עבודה בגובה חושפת את העובד לסיכון שבנפילה. – נפילה מפני הגנה

 הקשה והפגיעה הגדולה הסכנה זה. מסוג תאונות תמנע ושמישים מתאימים הגנה באמצעי

 חובה בגובה עבודה בכל מיוחדים. זהירות אמצעי נקיטת מחייבים מגובה מנפילה כתוצאה

 הערות תאריך יעד מעקב אחראי ביצוע הנושא מס'
1      
2      

 ת. עדכון אחרון הנושא מס נוהל
  ארגון ויישום הבטיחות באתר 

של מפעל בו מבוצעות  תותיאום הסדרי בטיחות בתוך גדר 
 תוספות בניה

 

  תיאום ארגוני ובטיחותי עם קבלני משנה 

  איתור וסילוק מפגעים 

  ביצוע ניהול סיכונים באתר 

  דיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע 

  נוהל מבדקי בטיחות 

  הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית 

  לבדיקות תקופתיות לציוד וחומרים 

  בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים 

  לקביעת וחידוש היתרים ואישורים 

  אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים לאתר 

  מיוחדות ביצוע עבודות 

  תגובה בחירום 

  ציוד עובדים בצמ"ה 

  אחר... 
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 ההדרכה -בהם להשתמש חייב והעובד  המיוחדים המגן באמצעי בשימוש העובדים את להדריך

 העבודה סוג עפ"י והתקנות החוק דרישות עפ"י בגובה לעבודה מוסמך ךמדרי ע"י תתבצע

 העבודה תכנון בזמן היבטיה בכל ומנותחת מתוכננת להיות חייבת בגובה עבודה המבוצעת.

 בטיחות ברתמות להשתמש העובדים.יש וצוות המפקח העבודה, מנהל ידי על הנעשה המקדים

 תהיינה הבטיחות רתמות  מלאות. גוף   רתמותב רק מותר השימוש מקרה בכל . הנדרש פי על

 מחובר אישי יו-יו מסוג נפילה בולם נפילה.הערה: בולמי בעלי קשירה כבלי 2 עם בדוקות,

 מנת על ההגנה חבל כריכת של )מניעה יותר מתקדם כפתרון ומומלץ  לשימוש מותר לרתמה

 פיגומים בעזרת הנעשית עבודה אחיזה. נקודות  3 ללא עבודה החבל(.מתבצעת מהלך את לקצר

 יעשה ההגנה  חבל חיבור זו.  לעבודה הדרכה לעבור חייבים העובדים מכאניים, הרמה מתקני או

 לצנרת, ההגנה חבל את  לחבר אין מקרה ובשום העבודה תכנון בעת שאושרו לנקודות ורק אך

 אחר. ציוד או כבלים, סולמות

 

 בשני כפולה הפעלה בעלי הרמה ובמות  גומיםפי ,  סולמות - הרמה ובמות פיגומים, סולמות,

 אלו ובנייה. ,התקנה הקמה בעבודות רב בשימוש נמצאים אשר אמצעים הינם שונים גוף איברי

 יעיל הוא אלו באמצעים נכון שימוש בגובה. עבודתם בזמן לעובדים המסייעים אמצעים הם

 מנהל ע"י יבדקו קבועים פיגומים קשה. לפגיעה לגרום יכול בהם נכון לא שימוש אך ובטוח

 סוער. אוויר מזג לאחר או ימים 3 של עבודה הפסקת לאחר לשבוע אחת העבודה

a.  לפני תחילת השימוש בסולם חדש וכן בכל יום לפני תחילת העבודה, ייבדקו  -סולמות

 כל לפני שימוש. מכלל יוצאו פגומים סולמות . הצוות ראש\העבודה מנהל הסולמות ע"י

 בטוח. עבודה ובמצב תקין הסולם כי לוודא מנת על אותו לבדוק העובד על בסולם שימוש

 לעבודה עזר כלי משמש הסולם העבודה. מאתר מיד ולסלקו לסמנו יש תקין אינו הסולם אם

 ע"י לסולם העובד בין איזון על תמיד לשמור שי מרבי משקל שיווי מחייבת עליו ועמידה

 לאבטח יש המשימה. לביצוע המתאים בסולם להשתמש יש הסולם. במישור הגוף מרכוז

 זמן כל סימון. וסרטי קונוסים באמצעות הסולם הצבת מקום שבסביבת העבודה אזור את

 מפני בדהעו על ולשמור הסולם את לייצב שתפקידו משגיח נוכח יהיה הסולם על עבודה

 בסיס של המרחק בין 1:4 של ייחס שישמר כך יוצב נשען סולם חיצוני. גורם של הפרעה

 מהשלב הסולם על לעמוד אין הסולם. של ההשענה נקודת לבין ההשענה ממישור הסולם

 אחיזה. נקודות 3 כל על לשמור יש הסולם. על יעמוד אחד עובד רק העליון. קצהו לפני השני

 נוספים, כלים עם לעבוד נדרש והנך במידה בכלים/ציוד, אוחזים אשרכ בסולם לעלות אין

 באורך יהיה לגבוה נמוך ממקום וגישה לטיפוס המשמש סולם אותם. לך יספק המשגיח

 המשמש גישה סולם הגישה. למקום מעל לפחות אחד מטר שיבלוט כך הצבתו המאפשר

 קשור. להיות חייב אחד מאדם יותר

 

b.  להלן מספר  1139תקן ישראלי   וש בפיגומים ייעשה על פי דרישותהתקנה ושימ -פיגומים

 דגשים לסוגי הפיגומים העיקריים:

התקנת פיגום זקיפים תתאפשר רק לאחר קבלת אישור עקרוני מממונה  - פיגום זקיפים

 6הבטיחות. התקנתו תתבצע בהשגחתו של מנהל העבודה. כל פיגום העולה מעל גובה של 

מ' יבנה בהתאם  20ל בונה פיגומים מוסמך.   פגום שגובהו מעל מטר יבנה בהשגחתו ש

 לדרישות תקנות הבטיחות בעבודת בניה פרק  ג'.
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 לא ישתמשו בפיגום זה אלא אם כן קיימים התנאים הבאים:  -גום עצמאי נייד פי

השטח שעליו נמצא הפיגום מאוזן, מצופה בבטון, אספלט או ריצוף או מהודק כהלכה, 
 ו חללים העלולים לסכן את יציבותו.ללא שקעים א

 הובטח על ידי התקן נאות בפני תזוזה ממקומו, כל עוד נמצא עליו אדם.

 לפני כל שימוש בפיגום יש לבדוק אותו ולוודא כי:

 ס"מ 45-55ס"מ, אזן תיכון בגובה של  90-115קיימים אזן יד, בגובה 

 ס"מ. 15-קיים לוח רגל ברוחב של כ

 מותקן סולם עליה וירידה מצידו הפנימי של הפיגום.

 מעלות. 360כל הגלגלים ניתנים לנעילה וניתנים לסבסוב ב 

 כל הפינים והמחברים נמצאים במקומם.

אסור לנסוע על גבי הפיגום, לפני העברתו ממקום למקום יש לוודא כי העובדים שעל 
 גבי הפיגום ירדו ממנו.

 ת ממנו שלא בעזרת סולםאין לעלות על הפיגום או לרד

הקטן  –מהמידה הקטנה של בסיסו )רוחב או אורך  3גובה הפיגום לא יעלה על פי 
מהמידה הקטנה  4שבינם ( בעבודות המתקיימות במקומות פתוחים, ולא יעלה על פי 

 הקטן שבינם( בעבודות המתקיימות במקומות סגורים. -של בסיסו )רוחב או אורך 

 יאה של הפיגום לפני כל שימוש בו.יש לוודא את כושר הנש

הסעת הפיגום ממקום למקום מחייבת בדיקת ציר הנסיעה, לוודא כי האזור נקי 
ממכשולים וכן לוודא כי האזור מאפשר מעבר הפיגום בגובה על מנת למנוע פגיעה 

 בציוד שמעל.

 כל הרכבה ואחזקה של מערכת פיגומים חייבת להיות על פי הוראות היצרן. אין לצרף
 חלקי פיגום שונים מיצרנים אחרים.

 מעלות או יותר. 45אין להיקשר לפיגום  אלה אם גוף העובד נוטה אל מחוץ לפיגום ב

 

c. טרם הפעלת במות הרמה מכל סוג שהוא על העובד/ים לעבור הדרכת  - במות הרמה

בטיחות מעשית ע"י הספק אשר תכלול גם תרגול על העובד להיות מוסמך לעבודה בגובה 

במות הרמה ולהחזיק רישיון נהיגה בתוקף ולאחר מכן הדרכת בטיחות עיונית ע"י  מנהל 

מת ההרמה חייבת להיבדק ולהיות העבודה או/ו ממונה הבטיחות ע"פ סוג עבודתו . ב

מאושרת לעבודה על ידי בודק מוסמך לכלי הרמה. לכל במת הרמה קיימות הוראות 

שימוש והוראות בטיחות, יש לפעול על פיהן. אין להעלות על במת הרמה אנשים ומשקל 

מעבר למותר על פי הוראות היצרן. המשקל המרבי המותר יצוין על גבי במת ההרמה 

. הדלתות בבמות ההרמה חייבות להיות ניתנות לנעילה. אין לעלות או לרדת במקום בולט

מבמת הרמה כשהיא במצב מורם. הערה: הכוונה למניעת טיפוס או גלישה על גבי "בום" 

או לחילופין ה "מספריים" של במת ההרמה. במות ההרמה ימוקמו כך שתמיד תתאפשר 

כי אין מכשולים סביב במת ההרמה לפני גישה ללוח ההפעלה התחתון ולמתגים. יש לוודא 

תחילת העברתה ממקום למקום. אין להוציא חלקי גוף מעבר למעקות של במת ההרמה. 



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

50 
 

כאשר במת ההרמה נמצאת בעבודה חייב להיות צופה ומשגיח למטה אשר כל תפקידו 

לוודא כי אין סכנות. במקרה חירום יתפעל הצופה את במת ההרמה מלוח ההפעלה 

ן לנסוע ולעבור ממקום למקום כאשר במת ההרמה במצב מורם. בזמן מעבר התחתון. אי

תפקיד הצופה ללכת לפני במת ההרמה בכיוון הנסיעה ולוודא כי אין מכשולים ולהזהיר 

 -את האנשים בסביבה. תיבת ההפעלה של במת ההרמה תהיה מצוידת במתג הפעלה דו

ה מחובר. נקודת הטעינה של במות ידני ומשבת. אין לנוע עם במת הרמה כאשר כבל הטעינ

ההרמה תהיינה מאווררות על מנת לאפשר סילוק של אדי מימן העלולים להיפלט במהלך 

הטעינה של המצברים.  מקומות הטעינה הספציפיים יתואמו עם מנהל  הפרויקט . עבודה 

על במה תעשה כשהעובד לבוש רתמת בטיחות וקשור לבמה בנקודה שמסומנת בתוך 

 הבמה.

 

d. במהלך העבודה בפרויקט העובדים ידרשו להפעיל כלי  -  לי עבודה חשמליים מטלטליםכ

עבודה חשמליים או לעבוד בסביבתם. כלים אלה חייבים להיות מתוחזקים באופן שוטף 

ומופעלים בצורה בטוחה. דוגמא לכלים חשמליים: מקדחות, משורים, פטישונים, 

רתכות ועוד. כל כלי חשמלי חייב להיות מברגות, שואבי אבק, מתקני תאורה זמניים, 

במצב תקין, מתוחזק ובעל האישורים המתאימים. מפעיל הכלי יבדוק אותו לפני השימוש 

בו. אין להשתמש בכלים לא תקינים, יש לסמן כלי לא תקין בסימון מתאים ולהוציאו 

או  מיידית מהאתר. יודגש כי אין להחזיק במחסנים כלים לא תקינים )הכלים יושמדו

יישלחו למחסני החברה הקבלנית(.  יש להשתמש בציוד מגן מתאים בזמן הפעלת כלים 

אלה. כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד נפול. ציוד חשמלי המוחזק ביד 

יהיה מטיפוס בידוד כפול בלבד. כל הכלים חייבים לעבור בדיקות תקופתיות ולהיות בעל 

בצע ע"י חשמלאי מוסמך . כבלים חשמליים מאריכים יהיו מדבקה  מתאימה. הבדיקה תת

בצבע כתום, בעל בידוד כפול העשוי מגומי משוריין. חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים 

מטר והוא ייפרס למלוא אורכו או  50או יותר ביניהם. אורך כבל חשמלי לא יעלה על 

ולגל על תוף עלולה ליצור יסודר בשמיניות לפני תחילת העבודה )השארת כבל מאריך מג

אפקט של סליל העלול לגרום לחום ולשריפות(. התופים לכבלים מאריכים יצוידו במפסקי 

שקעים. כל הציוד החשמלי החייב בדיקה אחת לחצי שנה  3מילי אמפר ו  30פחת של 

 לפני הכניסה לאתר. מוסמךיאושר על ידי חשמלאי 

e. בעזרת כלי עבודה ידניים כמו פטישים, אזמל, עבודות רבות מתבצעות  - כלי עבודה ידניים

מברג, משור מתכת, וכדומה. על מנת למנוע פגיעות יש לוודא שימוש נכון בכלים אלה את 

תקינותם. יש להשתמש בכלי הנכון לעבודה ולא לנסות ולאלתר. יש לבדוק את תקינות 

יש להשתמש הכלי לפני השימוש בו. בעבודות אשר עלול להיות בהם מגע עם חשמל חי 

 בכלים מבודדים. יש להשתמש בציוד מגן מתאים לשימוש בכלים אלה

f. תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לתהליך ההנפה וציוד ההנפה. תאונות רבות  - הנפת ציוד

עלולות להיגרם בפעילות מסוג זה כתוצאה מכשל של מערכות ההרמה ואמצעי ההרמה. 

. כל הבניהטיחות מנהל העבודה ומפקח כל הכנסת מנופים לאתר תבוקר  ע"י גורמי הב

הנפה קריטית  תלווה בתוכנית הנפה. אין להניף או להעביר מטען תלוי מעל ראשי אנשים 

העובדים באזור.  לא יטפל אדם במטען המונף לגובה של מטר אחד. רק אתת אשר סיים 

קורס אתתים והוסמך לשמש כאתת רשאי לחבר ולכוון מטען מורם. יש לחבר למטען 
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המורם חבל על מנת לשלוט בתנועת המטען. אין להשאיר מטען מורם באוויר ללא השגחה 

מתאימה. יש לוודא כי אין קווי חשמל חיים באזור ההנפה. יש לסמן ולגדר את אזור 

ההנפה. יש לוודא כי ערכת ההרמה עברה בדיקה של בודק מוסמך על פי החוק ומסומנת 

הנפה המותר. יש להתחשב בעוצמת הרוח בהתאם. אין להעמיס מטען מעל עומס ה

 וכיוונה. במזג האוויר סוער אין לבצע הנפה.

g. אחריותו של מנהל העבודה לוודא שבכל עגורן או מנוף הפועל בפרויקט,  - מנופים/עגורנים

ניתן לעבוד בצורה בטוחה. על העגורן או המנוף לעמוד בכל בתקנים הנוגעים לעניין. 

 התיעוד הנדרש הוא כדלקמן:

 העגורן או המנוף נבדק והוא מתוחזק על פי הוראות היצרן. -

העגורן או המנוף עומד בכל הנדרש על פי התקנות הנוגעות לעניין ו/או דרישות  -
 לפרויקט. מיוחדות 

 חוברת הדרכה למפעיל חייבת להימצא בתא מפעיל העגורן או המנוף. -

 העגורן או המנוף עבר בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך. -

 ן או המנוף עומד במפרט סיווג העמוס.העגור -

מפעיל העגורן מחזיק תעודת הסמכה כמפעיל עגורן/מנוף התואמת את המתקן  -
 שברשותו.

 

עבודה חמה מוגדרת כעבודה אשר יוצרת להבה, גלויה, חום ו/או ניצוצות  -עבודה חמה  -

נקוט דוגמאות לעבודות חמות: ריתוך, חיתוך, הלחמה השחזה. לפני תחילת עבודה יש ל

 בצעדים הבאים:

 מטרים מאזור העבודה. 11יש להרחיק כל חומר דליק או נפיץ למרחק של  -

יש לכסות חומרים דליקים, שאי אפשר להרחיקם, בכיסוי העשוי מחומר חסין אש או  -
 מגני מתכת.

 במידת  הצורך יש לשפוך מים על הרצפה. -

ם או תוצרי חום יש לכסות את כל הפתחים בקירות וברצפה היכן שניצוצות, סיגי -
 יכולים לחדור ולהגיע לחומר דליק או לפגוע בעובדים.

במקרה וביצוע עבודה חמה נעשה על הקיר יש להרחיק כל חומר דליק מצדו השני של  -
 הקיר )החום יכול להגיע אל מעבר לקיר(.

 לפני ביצוע עבודות חמות בתוך מערכות סגורות יש להוציא/לרוקן כל חומר דליק. -

חמה יהיה מטף כיבוי. שמיכות חסינות אש לכיסוי מקומות רגישים שלא  באזור עבודה -
 ניתן להעתיקם ממקומם יונחו לפי הצורך.

אזור העבודה יהיה נתון להשגחה על ידי עובד נוסף )"משגיח אש"( במשך ביצוע  -
דקות לאחר סיומה למניעת דליקה מאוחרת. משך הזמן  30-60העבודה וכן, במשך 

 מבצע הבניה.ר סיום העבודה ייקבע על ידי איש הבטיחות נציג שיידרש להשגחה לאח
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 חובת לדווח בכל מקרה של שריפה, דליקה, פיצוץ, פגיעה בציוד. -

 אין לבצע עבודות חמות במקרים הבאים: -

 קיים חשש להיווצרות אווירה נפיצה. -

 מקום מוקף, אלא בהיתר עבודה מתאים  . -

 
עבודות תחת אנרגיות מסוכנות הן עבודות  - (lotoעבודות תחת אנרגיות מסוכנות ) -

המתבצעות בחשמל, אנרגיה מכאנית, אנרגיה תרמית, הידראולית, ואנרגיה כימית וגזים 

מסוכנים. על מנת למנוע את אפשרויות הפגיעה והסיכונים ולהגן על העובדים יש לנטרל 

לפני תחילת חייב להתבצע  LOTO –ולנעול את מקורות האנרגיה. תהליך נעילה ותיוג 

ביצוע העבודה )עבודות אחזקה, תיקון, התקנה וכדומה(. את הנעילה והתיוג יבצעו רק 

העובדים המבצעים את העבודה על המערכת/ציוד. על מנת לבצע נעילה ותיוג יש לעבור 

. LOTOתג  –את ההדרכה לכך, בגמר ההדרכה יקבלו העובדים המוסמכים לכך תג מיוחד 

 . LOTO-תיוג צריכה להינתן לאחר תהליך ההרשאה לביצוע נעילה ו

עבודה במקומות מוקפים בפרויקט מוגדרת ברמות סיכון גבוהות מאד  - מקומות מוקפים -

וככזו, נדרשת הרשאת כניסה. מקום מוקף הוא אזור המוגדר כ: מקום גדול דיו, ומעוצב 

רויות כך שעובד יוכל להיכנס אליו, ולבצע את העבודות הנדרשות, מקום אשר  אפש

הכניסה או היציאה ממנו מוגבלים. לא תוכנן לשהייה ממושכת של אדם. הסכנות בעבודה 

 ב"מקום מוקף":

 סכנת חנק כתוצאה ממחסור בחמצן או מנוכחות גזים רעילים. -

 סכנה להילכדות בתוך החלל המוקף. -

 קושי בזיהוי מצב מצוקה וקושי במילוט. -

רו הדרכת עבודה במקום    מוקף   עובדים רשאים להיכנס למקום מוקף רק  אם עב -

 ומנהל  העבודה מצא שהם כשירים בריאותיות ומקצועיות לכך.

מדידת אווירת חמצן ונוכחות גזים תיעשה בכל מקרה של עבודות במקום מוקף  -

הדורשת הרשאה. הבדיקה תיעשה על ידי איש בטיחות ועל פי החלטתו, יושאר ציוד 

 עובד המבצע את העבודה.המדידה לאורך כל משך העבודה בידי ה

העובדים בתוך המקום המוקף הדורש הרשאת כניסה יהיו מצוידים ברתמת בטיחות  -

 ויהיו קשורים אל מחוץ למקום המוקף במשך כל זמן ביצוע העבודה.

לכל אורך העבודה יש צורך במשגיח, עובד שכל תפקידיו להשגיח על כל העובדים  -

 בחלל המוקף.

ל מנת לשמור על תקינות הציוד והכלים שבשימוש ע -מעקב אחר כשירות ציוד  -

העובדים בפרויקט ולמנוע שימוש בציוד לא תקין העלול להוות סכנה יש להקפיד 

ולבצע מעקב קבוע אחר כשירות הציוד וזאת מעבר לבדיקת הכלים השוטפת 

המתבצעת כל יום לפני תחילת העבודה. ציוד מיוחד ייבדק בהתאם לתקנות משרד 

רד התחבורה )במידה והציוד מוגדר כמכונה ניידת(. מנהל העבודה העבודה, ומש

כבד, רתמות  יערוך רשום ומעקב לציוד הדורש בדיקה של בודק מוסמך, ציוד מכני
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ועוד. במשך העבודה בפרויקט באחריות המנהל העבודה לבצע בדיקות מעקב 

סמכתם לתקינות הציוד ולהזמנת בודק מוסמך. מנהל העבודה אחראי לכשירותם וה

של מפעילי הציוד. מנהל העבודה יעביר העתקי המסמכים של הציוד ובדיקתם למנהל 

 ויעדכן  על כל ציוד חדש הנכנס לפרויקט. הפרויקט 

על מנת לשמור על בטיחות העובדים ולמנוע פגיעה בציוד או ברכוש יש לשים דגש  -חפירה -

ס"מ(. עבודת חפירה  30מיוחד בעבודות חפירה או חישוף )שינוי פני הקרקע ביותר מ

וניהלו ובפיקוחו המתמיד של  מבצע הבניהתיערך רק לאחר קבלת אישור חפירה מנציג 

מנהל העבודה באתר לפני תחילת החפירה יש לבצע בדיקה לנוכחות מערכות טמונות 

באזור העבודה על ידי שימוש בציוד גילוי מתאים . לפני תחילת העבודה יתודרכו העובדים 

לגבי אופן ביצוע העבודה והסיכונים הכרוכים בביצוע העבודה על ידי מנהל העבודה 

מטר מחויבת בביצוע של  1.2כל חפירה לעומק העולה על . ממונה הבטיחות באתר\באתר

מעלות במידה והדבר לא  45מטר או בביצוע שיפוע קרקע הקטן מ  1מדרגה באורך של 

ישים יש להגן על העובד בעזרת מערכת דיפון או כלוב הגנה בתכנון של מהנדס מתכנן. 

ס"מ משפת החפירה  יוצב  50שלא יקטן מחומר החפירה וציוד עבודה מונחים במרחק 

ס"מ משפת הפירה במידה ולא מעשי יש להציב  50גידור מתאים במרחק שלא יקטן מ 

החפירה תשלט בשלטי אזהרה ובפנסים ,מטר משפת החפירה  2סימון במרחק הגדול מ 

 1מהבהבים בצבע אדום. הכניסה והיציאה מהחפירה תוסדר כך שהשיפוע לא יעלה על 

אופקי או באמצעות סולם כך שהמרחק הגדול ביותר אותו יעבור עובד לא יעלה  1.5אנכי ל 

 מטר. 20על 

 

יש לנקוט זהירות בכניסה לאתר בעבודה עם ציוד מכאני הנדסי כניסה של ציוד  - צמ"ה -

א  39מכאני הנדסי לאתר תאושר לאחר הצגת רישיון והדרכה מתאימים כנדרש בתקנה 

וד מכני בתחומי אתר העבודה תתבצע בהתאם להסדרי  לתקנות התעבורה. הפעלת צי

התנועה והמיתקנים המוצבים במקום , לרבות שילוט האזהרה וההנחיה. החניית כלים 

וציוד הנדסי תתבצע באזורים המיועדים לכך באופן שלא מפריע  לתנועה , ללא הסתרת 

יש לוודא  – ארגז פתוח\ו שילוט. חל איסור מוחלט נסיעה באתר עם היפר\עובדים או

הפעלת כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לרבות זמזם הפועל אוטומטית בנסיעה 

לאחור, מנורות מהבהבות )צ'קלקות ( כל זמן העבודה באתר. חל איסור מוחלט הימצאות 

עובדים בקרבת כלים הנדסיים המופעלים באתר יש לשמור על מרחקי בטיחות מהכלים 

ובדים. הפעלת הציוד המכאני ההנדסי תתבצע ע"י מפעילים ועל קשר עין תמידי עם הע

מוסמכים ומורשים לכך בעלי רישיון נהיגה מתאים. עליך לוודא כי במשך כל זמן עבודתך 

לא יהווה תהליך העבודה או הכלים מטרד  בטיחותי . חל איסור מוחלט הסעת עובדים 

לכך המצויד באמצעי מותר להסיע עובד רק כאשר קיים מושב ייעודי  -בתוך הציוד

בטיחות לנסיעה. הפעלת הציוד והכלים תהיה בהתאם לייעודם ולפי דרישות החוק 

 התקנות והוראות היצרן

 

 להוסיף אלא רלוונטי דין או חוק מכל לגרוע זה במסמך באמור אין
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 נספחים



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

55 
 

 נספח א': נוהל תאום ארגוני ובטיחותי עם קבלני משנה
 
 
מנהל הפרויקט יוודא שקבלן המשנה חתם על חוזה התקשרות וסעיפים הקשורים לחובותיו . 1

כמו כן יש נספח בטיחות שעל טיחות,  ברורים לקבלן המשנה וכן תוכניות עבודה ברורות. בבנושא 
 קבלני   המשנה לחתום.

 
 
העבודה הראשי  . מנהל הפרויקט יזמן דיון ראשוני שבו יציג את קבלני המשנה בפני מנהל 2

 שאחראי על קיום תקנות הבטיחות באתר ויציג את סמכויותיו.
 
 
מנהל העבודה יבצע סיור שטח לקבלני המשנה וכן יבצע הדרכת בטיחות  ויחתימם ע"ג טופס . 3

 ההדרכה לקבלן משנה.
 
-. מנהל הפרויקט או ממונה הבטיחות של האתר יוודא ביצוע ניתוח סיכונים )סקר סיכונים( על4

 ידי כל קבלן משנה  המבצע לפני ביצוע העבודה; ניתוח הסיכונים יכלול גם המלצות להפחתתם.
 
קבלן המשנה את הסכנות הצפויות באזור עבודתו וידגיש בפניו שלפני כניסה כל יסביר להקבלן . 4

 ליו לקבל את אישורו של מנהל העבודה.עלעבודה לאזור חדש 
 
 
ן ציוד בטיחות אישי לעובדיו, מנהל העבודה ירכוש עבורו במידה וקבלן המשנה מתקשה לארג. 5

 תשלום.בויחייבו 
 
 
 
 

 תדריך בנושא בטיחות לקבלן עבודות עפרדוגמה לנספח ב': 
 
 
 לפני תחילת העבודות עליך להבין את מהות העבודה אותה אתה מבצע. .1
 
שיונות בתוקף )של משרד יכלי העבודה שיכנסו לאתר יהיו כלים תקינים בעלי ר .2

 התחבורה/מע"צ(.
 
 שיונות בתוקף.ימפעילי הציוד יהיו בעלי הסמכה ור .3
 
מפעילי הציוד הינם בעלי בריאות תקינה ויהיו מפעילים קבועים של הציוד ולא ממלאי  .4

 מקום.
 
יש להכיר את השטח ולשים לב במיוחד לסכנה של קווי מתח, עמודי חשמל, קווי מים/גז  .5

 וטלפון.
 
 וראות היצרן.הפעלת הכלים תהיה רק לפי ה .6
 
 בנסיעה לאחור ישמיעו כלי העבודה אות אזעקה. .7
 
 יש להציג בכל עת שתידרש תכנית אחזקה של כלי העבודה. .8
 
מ' יובטחו מפני התמוטטות ע"י דיפון מתאים, גידור  2דפנות שעומקם/גובהם עולה על  .9

 ויסומנו כך שיתריעו מפני סכנה.
 

 אין לקרב לשפת החפירה  כלי רכב. .10
 

 בשעות החשיכה מצריכה תאורה מתאימה.עבודה  .11
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 ליד כל  חפירה או בור שקיימת סכנת נפילת אדם יוצבו פנסים שאורם אדום. .12
 

 קדח כלונסאות פתוח יסומן  יגודר או יכוסה. .13
 

 1.5מ' אנכי  1מ' תהיה משופעת ולא עולה על  1.2הירידה והעלייה לחפירה שעומקה מעל  .14
 מ' אופקי.

 
ם בהוראות הבטיחות ותקנות העבודה של חפירות ועבודות עפר יש לתדרך את כל המפעילי .15

 . 1988 –התשמ"ח 
 

כמו כן למסור מידע לעובדים בדבר סיכונים בעבודה  ולהדריכם.  להעביר לאחראי   .16
 בטיחות רשימת מקבלי ההדרכה.

 
על הקבלן לספק לעובדים ציוד מגן אישי תקין,  לדאוג שיופיעו לאתר בלבוש המתאים  .17

 דה ולספק לעובדים כלי עבודה  תקינים.לסוג העבו
 

לדווח בכתב למנהל העבודה ולאחראי  בטיחות על כל תאונה או אירוע מסוכן בתחום  .18
 עבודתו באתר.

 
 ימים. 3לדווח למשרד העבודה על כל תאונה שעשתה את העובד נטול יכולת עבודה מעל  .19
 

 אשונה +   אלונקה.להעמיד רכב פינוי נפגעים בשעות העבודה ,  כולל ערכת עזרה ר .20
 

לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ולסלק פסולת וזאת על מנת לסלק מפגעי  .21
 בטיחות.

 
 לקיים תאום עם שאר הגורמים המבצעים עבודות בקרבות מקום עבודתו. .22
 

 לארגן עמדת כיבוי אש. .23
 

בע"מ העתקי  רישיונות והסמכות  על הקבלן להעביר למנהל העבודה של חברת א. ארנסון .24
 של  נהגים וכן העתקי רישיונות ציוד כבד  בתוקף.

 
 לקבוע  מקום אוכל ושתייה לעובדים. .25
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נספח ג': נוהל הדרכות ותוכנית הדרכה בבטיחות ובריאות לפי סוג 
 העובד

 
מס

' 
נותן  נושאי ההדרכה מועדים סוג עובד

 ההדרכה
 הערות

בטיחות  1
 לעובד/

עובד 
 חדש

מיד לאחר -
קבלת/ כניסת 

 עובד חדש לאתר.
ענון אחת יר-

לחצי שנה, או 
לפי דרישות 

 ממונה הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי
 מניעת סיכון  עצמי.-
 שימוש בציוד מגן אישי.-
 מניעת נפילה.-
כלי עבודה חשמליים  -

 מטלטלים
דיסקים,  -

 מקדחות,פטישונים.
איסור אלתור אמצעים -

 תאורה חשמליים, תליית
 וכבלים.

בטיחות אש,מיקום -
 מטפים.

הדרכות ייעודיות -
 לרתכים,

 סיכונים בעבודות צמ"ה.-
 סיכונים בשינוע-
 סיכונים בעבודות חפירה. -
עבודה בקרבת דרך  -

 פעילה.
 

 מנהל
 העבודה

יתועד בפנקס   -
 ההדרכה.

לעובד ימסרו דפי  -
מידע על  סכנות  

 וסיכונים.

בטיחות  2
למפעיל 

 צמ"ה

מיד לאחר -
קבלת/ כניסת 

 מפעיל חדש
 לאתר זה.

 רענון אחת לחצי-
 שנה.

דרישת הממונה -
 על

 הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי-
 מניעת סיכון  עצמי.-
 שימוש בציוד מגן  אישי.-
הפעלה בטיחותית של -

 ציוד מכני הנדסי.

 מנהל
 העבודה

מתן הדרכה זו -
 יתועד

 בפנקס ההדרכה.
לעובד ימסרו דפי  -

 מידע על סכנות
 וסיכונים.

בטיחות  3
למנהל 
 עבודה

 בטיחות בישראל.- אחת לשנה
 חידושי חקיקה.-

גוף 
 שהוסמך
 ע"י אגף
 הפיקוח

אפשר לבצע  -
להנהלת החברה + 

למנהלי העבודה 
 בחברה.

 
אתתים/  4

 ג'וקרים
מיד לאחר -

 כניסת
אתת חדש לאתר 

 זה
 רענון אחת לחצי-

 שנה.
לפי דרישת -

ממונה  
 הבטיחות.

 דגשים על:-בטיחות כללי
מתן איתות נכון  -

 ובטיחותי.
 מניעת סיכון עצמי-
 שימוש בציוד מגן אישי.-

קצין 
 בטיחות
בתעבור

 ה

 

עובדים  5
 בגובה

לעובדים שידרשו 
לעבוד בגובה 
עפ"י הוראות 
תקנות עבודה 

 בגובה

גוף  בטיחות בעבודה בגובה.
שהוסמך 
ע"י אגף 
 הפיקוח.
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 הוראות בטיחות לעבודות מנהור )דוגמה(': דנספח 
 
 
 פעולות לפני תחילת העבודה.  1

א.  החברה תמציא למפקח עבודה אזורי הודעה על תחילת עבודות בנייה ותמנה מנהל עבודה 

 לפרויקט.

ב. מנהל הפרויקט יוודא כי העבודה תבוצע בניהולו ופיקוחו הישיר והמתמיד של מנהל העבודה, 

באתר מתבצעת במשמרות ימונה מנהל עבודה לכל משמרת )הודעה מתאימה במידה והעבודה 

 תועבר למפקח עבודה אזורי(.

ג.  החברה/מנהל הפרויקט ימנו מהנדס כרייה אשר יהיה אחראי, בין היתר, על קבלת החלטות 

בנושאים כדלהלן: שיטות ותהליכים לעבודות הכרייה, יציבות הקרקע באזורי הכרייה, 

ת לתמוך המסלע, בדיקות שוטפות של איכות האוויר והימצאותם של גזים תהליכים ושיטו

מזיקים, קיום תנאי אוורור מתאימים, איסוף ותיעוד הנתונים לצורך פיקוח, מעקב ובקרה 

 ועוד.

סעיפים כמפורט בצו          11ד.  מנהל הפרויקט יוודא כי ברשות מנהל העבודה נמצא פנקס כללי הכולל 

, ויקבע את מנהל העבודה כאחראי לניהול התקין של 1959)פנקס כללי(  הבטיחות בעבודה

 הרישומים והתיעוד הנדרשים והמתחייבים.

ה.  החברה/מנהל הפרויקט יקבעו מנהל בטיחות אשר לרשותו השכלה הנדסית והינו בעל ידע 

ש סיון  מתאימים בביצוע פעולות המנהור הצפויות להתבצע ושימוש בציוד שיכול להידריונ

בפרויקט. באחריותו, בין היתר, להכין תכנית בטיחות שהיא מסמך היסוד המבטיח עבודה 

 בטוחה במהלך כל ביצוע הפרויקט. מנהל הבטיחות יהיה שותף בכל תהליכי קבלת ההחלטות.

 ו. הערה:

, מיועד להנחות את העוסקים במנהור )יזמים ,מנהלי פרויקטים ,מתכננים , 5562תקן ישראלי ת"י 

 ים ,קבלנים ואחרים ( בנושאי בטיחות הקשורים עבודות תת קרקעיות )מנהור(.מפקח

, הדן בנושאי בטיחות בביצוע ,בגהות 2001משנת  BS 6164התקן מבוסס על התקן הבריטי 

 ,בטכנולוגיית המנהור ובמניעת פגיעה באיכות הסביבה.

 code ofהוראות והנחיות )תקן זה , בדומה לתקן הבריטי שהוא מתבסס עליו מיועד להוות קובץ 

practice ולכן הוא ערוך כך שהוא מציג קווים מנחים, המלצות ורשימות תיוג לשיקול דעתם )

של העוסקים במנהור, כל אחד בתחום עיסוקו ובתחום אחריותו . ההנחה שבבסיס התקן היא 

אור שהעוסקים בנושא הם בעלי ניסיון וידע המאפשרים להם לטפל בנושא זה . אולם , ל

מגבלות הידע בארץ , צוינו המלצות ורשימות תיוג שנועדו לסייע גם בידי אלה שניסיונם 

מצומצם. התקן אינו מהווה תחליף לחוזה או למפרט , אולם בהיותו קובץ הוראות והנחיות 

המלצותיו מחייבות התייחסות ותשומת לב של העוסקים במנהור , איש איש בתחומי , ואם 

מתקבלות יציינו מקבלי ההחלטות בתחום הבטיחות את נימוקיהם , כך  המלצות כלשהן אינן

שיובהר מה היו שיקולי הבטיחות ששקלו ומה האמצעים החלופיים שנקטו להבטחת 

 הבטיחות.
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 :גיוס עובדים, הכשרתם והסמכתם.  2

 א. העובדים אשר יועסקו בפרויקט צריכים להיות בעלי מצב בריאותי תקין וכושר גופני גבוה.

עובדים חדשים בחברה יעברו תהליכי קליטה כמקובל בנהלי החברה לרבות בדיקת רופא 

 . 18-תעסוקתי. לא יועסקו בפרויקט עובדים אשר גילם פחות מ

 ב.  עובדים בעלי משרות ניהול והנדסה יהיו בעלי ידע וניסיון בנושאי בטיחות בעבודות מנהור.

ם כשירים לתפקידם ולמשימות עבודתם. כשירות קרקעי יהיו עובדי-ג. כל העובדים במתחם התת

ארגוניים. לא יועסק ולא תוטל משימה -זו  תירכש ע"י הדרכה מתאימה ותהליכי הסמכה פנים

 על עובד שאינו מוסמך וכשיר לביצועה.

ד. כל העובדים יקבלו הדרכה בנושאי בטיחות וגהות לסיכונים שהם עלולים לפגוש בעבודה. יודגש 

מאמינה כי תהליכי ההדרכה, ההכשרה וההסמכה של העובדים חיונית  הנהלת החברה כי

לצורך שמירה על שלומם ובטיחותם של העובדים והשוהים, ועל כן תשקיע את כל המשאבים 

 הנדרשים לצורך הביצוע של פעולות אלו. ההדרכה תכלול כדלהלן:

  הדרכה בסיסית והיכרות עם דרישות הבטיחות הכלליות של הפרויקט  - הדרכת עובד חדש.  1
 כגון:

גורמי סיכון, סיכונים צפויים ודרכי התגוננות בפניהם, שיטות העבודה הבטיחותיות 
המתוכננות, נהלי האתר והפעילויות האסורות, שימוש בצמ"א, תקשורת, ואחריות בנושאי 

 בטיחות, נהלים  ומוכנות למצבי חירום.

 הדרכה לביצוע בטיחותי של תפקיד או משימת - הדרכה ייעודית לתפקיד או למשימת עבודה.  2
עבודה הכוללת היכרות עם סדר הפעולות של תהליך העבודה )בהתאם לרשימות תיוג או 

פרוט אחר(, גורמי סיכון וסיכונים צפויים בכל אחת מפעולות המשנה, שיטות ביצוע 
ייחסים לפעילויות ייעודיות אלו, פעילויות אשר אסורות בטיחותיות, נהלי החברה המת

לביצוע תוך כדי העבודה הייעודית, תקשורת עם צוות ביצוע הפעולה הייעודית ועם עובדים 
אחרים בזמן ביצוע העבודה, נהלי חירום הנגזרים מביצוע הפעולה הייעודית ואחריות כללית 

 לבטיחות ולגהות.

 כגון עובדי תחזוקה, חשמלאים, מפעילי ציוד - קידים מסוימים(מתן כשירויות מסוימות )תפ.  3
כרייה, קידוח ובירוג, התזה ודיוס בטון, מנופים, נהגי מובילי עפר ומעמיסים טלסקופיים, 
מפוצצים ועוד. מחויב תנאי סף של תעודות אישיות לגבי השכלה קודמת ועבודה לתקופה 

. עובדים כלליים יעבדו תחת השגחתם מסוימת תחת השגחה ופיקוח של עובד מנוסה אחר
הישירה והמתמדת של עובדים מנוסים. העובדים בעלי הניסיון ישננו וידגישו לעובדים 

 הפועלים תחת השגחתם את כל ההוראות ונהלי הבטיחות המתחייבים.

שאינם עובדי החברה ו/או עובדי קבלני משנה יקבלו הנחיות  מבקרים ושוהים בפרויקט.  4
 קרקעי.-אימות לפני כניסתם אל המתחם התתתמוהדרכות 

 

 :ציוד מגן אישי.  3

הנהלת החברה תספק לעובדים ציוד מגן אישי והדרכה הן לגבי הדרישה לשימוש בו, והן לגבי 

תחזוקתו השוטפת. יובהר לעובדים כי מחובתם להשתמש בציוד המגן, ומי שלא יעשה כך יוצא 

 י יסופקו לעובדים כדלהלן:מתוך מתחם העבודה. פרטי ציוד המגן האיש

 א. הגנה לראש )קסדות מגן(.

 או מגפים דומות(. 3Sב. הגנה על כפות הרגליים )נעלי בטיחות 

 ג. הגנה על כפות הידיים )כפפות עשויות מחומרים מתאימים בהתאם לאופי העבודה(.
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, ונוזלים שונים, עיניים, פנים וצוואר )להגנה בפני נתזי סלע, אבן, בטון, אבק, גיצים מגני ד.
 העשויים 

 מחומרים מתאימים לאופי העבודה(. 

 ה. הגנה על דרכי נשימה )נשמיות ומסכות עם פילטרים מתאימים. במצבים שבהם גודלם של

 (.3Pחלקיקי האבק מוגדר כחלקיקים נשימתיים, המסננים יהיו מסוג 

 ו. פנס כורים לתאורה אישית אשר ניתן ללבישה על הראש.

 על השמיעה במקומות שבהם קיים רעש מזיק.ז. הגנה 

 ח. ביגוד בעל נראות גבוהה או אפודים זוהרים.

דקות לפחות,  20ט. ציוד הצלה אישי הכולל מערכות נשימה אישיות המספקות אוויר דחוס למשך 
 ציוד זה יהיה נגיש לעובדים ויעמוד לרשותם בזמן מצבי חירום.

ים למתן עזרה ראשונה כחלק מהיערכות ומוכנות י. ציוד עזרה ראשונה כולל קביעת אחרא
 לחירום.

 י"א. ציוד נוסף להתמודדות עם מצבי חירום.
 

 :עבודות כרייה ותימוך.  4

עיקרה של כרייה בטיחותית הינו שמירה על יציבות הקרקע בכל עת. מנהל הפרויקט ביחד עם 

ציוד העבודה ושיטת  מהנדס הכרייה יתכננו את פעולות עבודות הכרייה והתמוך ויבחרו את

 העבודה המתאימים באופן שיבטיח מניעה של קריסה/התמוטטות בלתי מתוכננים.

ציוד הכרייה, התמוך ופינוי החפורת יהיה בעל אמצעי מיגון להגנה על המפעילים. יודגש למפעילים 

חת כי  באזור בלתי תמוך קיימת סכנה למפולת או קריסת מסלע, ועל כן בכל עת עליהם להימצא ת

 אמצעי מיגון אלה ויציאתם ממנו מותרת רק באישור מהנדס הכרייה.

 עבודות תחזוקת שבר או תחזוקה שוטפת יבוצעו רק באזורים תמוכים.

 ככלל, כניסת עובדים לאזורים בלתי תמוכים אסורה, כניסתם תותר רק באישור מהנדס הכרייה.

יותאמו למצבי העבודה אשר נקבעו ע"י עודיים הנוגעים להפעלת ציוד העבודה ינהלי הבטיחות הי

מנהל  הפרויקט ומהנדס הכרייה, מפעילי הציוד ומבצעי פעילויות העבודה יהיו רק עובדים אשר 

 הודרכו והוסמכו להפעילו ומכירים היטב את דרישות הוראות הבטיחות הרלוונטיות.

 עבודה.כל העובדים יכירו היטב את הנהלים וההוראות למצבי חירום טרם כניסתם ל

 תדריך בטיחות בנושא עבודות כרייה תת קרקעית:. 5

תדריך זה הינו בנוסף לתדריך בטיחות בנושא עבודות עפר, ומהווה חלק ממנו, המתייחס           .א

 קרקעית וכריית פירים.-לעבודות מנהור, כרייה תחת

 קרקעי, עובדים ומבקרים,יתודרכו בהוראות מתאימות-כל הנכנסים לאזור עבודה תת .ב

 למקרים  של מצבי חירום לפני כניסתם למנהרה.

כל המעברים ודרכי הגישה יישמרו נקיים, מוארים, ללא מטרדים והפרעות. עירומים בלתי           .ג

נדרשים של חפורות, בוץ, עצים, סלעים וחומרים אחרים, יסולקו ואחסונם יהיה בשטח 

 מיועד לכך מחוץ לאזור העבודה.

ם יותקנו עם סידורים נאותים ומתאימים לשמירה על הבטיחות          המעברים לעובדים ומבקרי .ד

 במעבר, ויהיו מוארים.

 לא יעבוד אדם במקום בלתי בטוח, אלא אם נדרשה נוכחותו להבטחת בטיחותו ויציבותו של .ה

 אותו מקום, וגם אז רק לאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להגנתו בעת

 העבודה.



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

61 
 

קרקעי יימצא בכל עת אדם, אם צוות כלשהו נמצא -נהרה ו/או אזור עבודה תתבכניסה למ .ו

באזור   העבודה. תפקידו יהיה, בין השאר, להיות בקשר תמידי עם הנמצאים באזור 

 להבטיח החשת עזרה  לנמצאים בשעת הצורך, ולהפעיל את מערך החירום בעת מצב חירום.

כישורים מתאימים לנ"ל, והוא ינהל יומן  העובד הנמצא בכניסה לאזור העבודה יהיה בעל .ז

 שבו תהיה רשימה של העובדים ו/או המבקרים השוהים.

כניסת מבקרים למנהרה/לאזור עבודה תת קרקעי תותר רק עם אישור מתאים מאת מנהל  .ח

האתר, ובכפוף להוראות הביטחון, והוראות הבטיחות, לרבות ההדרכה המתבקשת, ובתנאי 

המתאים, ונמצאים בליווי אדם מוסמך, אשר באחריותו לוודא, בין שיצוידו בציוד הבטיחות 

 היתר, שלא ימצא מבקר לבדו במנהרה.

 קרקעי.-עובד יחיד לא יעבוד, ולא יהיה לבדו בשום חלק של אזור עבודה תת .ט

במצב שבו שני עובדים נמצאים לבד באזור מסוים, יהיה ביניהם קשר עין ושמיעה. ככלל,  .י

עובדים יימצא באזור העבודה, באופן שקיים ביניהם קשר עין או  יש תמיד להשתדל שצוות

 שמיעה בנוסף לקשר אלחוטי או קווי.

בכל חלקי המנהרה תהיה מערכת קשר שתאפשר לכל אחד מהנמצאים במנהרה להיות  .יא

בקשר עם אחר, ועם העובד הנמצא בכניסה למנהרה שתפקידו בין השאר להחיש עזרה, 

 במצב חרום. ולהפעיל את צוות     החרום

באזור עבודה תת קרקעי יותקנו מערכות חרום, כגון: תאורת חרום למצבים של נפילת מתח       .יב

חשמל, ציוד לכבוי אש )בתוך המנהרה ומחוצה לה(, גנרטור חרום )שיהיה מחוץ למנהרה( 

 להפעלת מערכות האוורור ומערכות נוספות בשעת הצורך.

שבו מועסקים עובדים או שנמצאים אנשים, בכל קטע מנהרה, פיר או חפירה פתוחה,  .יג

יבדוק     האחראי על המשמרת את התקרה, חזית הכרייה, הקירות והתומכות בתחילת כל 

שעות עבודה בתנאי עבודה רגילים ואחת לשעה  4 -משמרת לפני כניסת העובדים. אחת ל

 בתנאי עבודה שאינם   רגילים.

, מקומות שצפויה בהם מפולת או קריסה, כל האבנים הרופפות, או הסלעים המטים ליפול .יד

יתמכו בצורה מקצועית ובטוחה. במהלך הסריקות והבדיקות של אחראי המשמרת יבדקו 

 גם התומכות  ויחוזקו במידת הצורך.

 הבדיקות, ודרכי הטיפול יתועדו ביומן מיוחד. .טו

סביב חפירות מסוכנות, או מקומות שעשוי להיות בהם מפגע או סיכון, תותקן גדר  .טז

 בטיחות   שתימנע פגיעת עובדים ואנשים העוברים באזור.

בביצוע פירים יינקטו אמצעים מיוחדים להגנה על העובדים בתוך הפיר, לרבות תקרת מגן  .יז

 מפני  נפילת גופים אל תוך הפיר.

רמת הרעש המכסימלית המותרת תהיה בהתאם למותר ולמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה  .יח

 -, החוק למניעת מפגעים 1984-העובדים ברעש( התשמ"ד)גהות תעסוקתית ובריאות 

, והתקנות השונות למניעת מפגעים/מניעת רעש/רעש בלתי סביר מציוד 1961-התשכ"א

 בנייה/מניעת זיהום אוויר ורעש בעבודות חציבה וכרייה.

בתחילת עבודות הכרייה יוזמן בודק מוסמך שיבדוק את רמת הרעש בתהליך הכרייה,  .יט

ות, ומידת הזמן שבו שוהים העובדים והנמצאים השונים באזור הרעש, ובהתאם  לתוצא

 יקבע ציוד המגן   הנחוץ לעובדים ולאנשים הנמצאים באזור.
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חובה להבהיר לנמצאים באזור רעש, בין היתר על ידי שילוט מתאים, כי הנזק הבריאותי  .כ

 כתוצאה מרעש הינו בלתי הפיך, ואינו ניתן לתיקון.

ה באופן בטיחותי תותקן במנהרה מערכת תאורה מוגנת פיצוץ לצורך ביצוע העבוד .כא

 שעוצמתה

 המינימאלית על רצפת המנהרה תהיה כדלהלן:

  לוקס. 15 -תאורה כללית בתוך המנהרה 
  לוקס. 150 -תאורה מקומית בחזית או במקום בו מבוצעת עבודה כלשהי 
  לוקס. 30 -תאורה על מתקני בטיחות, ובמקומות מסוכנים 

 לוקס. 15 -ח באזור הכניסה למנהרה תאורת שט 

קרקעי, עובדים ומבקרים, יצוידו בפנסי כורים אישיים -כל הנמצאים באזור עבודה תת .כב

 מוגני פיצוץ שיאפשרו במצב חרום להאיר את הסביבה הקרובה.

 המיכון והציוד הנע במנהרה ובפיר יצויד בפנסי תאורה מתאימים. .כג

לשעת חרום, שיכנס לפעולה מידי עם נפילת מערכת התאורה במנהרה תחובר לגנרטור  .כד

 מתח   החשמל המסופק למנהרה.

לצורך ביצוע העבודה באופן בטיחותי תותקן במנהרה מערכת אוורור שתבטיח אספקה  .כה

 סדירה של אוויר נקי לכל חלקי המנהרה.

אספקת כמויות האוויר הנקי הנדרשות להרחקת ריכוזים מסוכנים של אבק, גזים, עשן וכו'  .כו

 ח שמירת רכיבי הזיהום באוויר מתחת למכסימום המותר בחוק.תבטי

 30 -מהירות זרימת האוויר בכל נקודה ועל פני חתך מלא של המנהרה לא תהיה קטנה מ .כז

מטר לדקה. לאורך המנהרה תהיינה כמה נקודות שתמדודנה באופן שגרתי את מהירות 

רידה מהדרישות זרימת האוויר ותתרענה על ידי איתות ו/או צפצוף אם קיימת י

 המינימליות.

 ליד אותן נקודות ימצאו מערכות מנ"פ לשימוש בעת חרום עבור השוהים במנהרה. .כח

אספקת כמויות האוויר הנקי הדרושות לציוד העבודה המתוכנן בזרימה קבועה, בכיוון  .כט

( לכל כוח סוס בלימה של לשנייהליטר  42.2מ"ק לדקה )או  2.8 -אחד, לא תהיה קטנה מ

( לכל לשנייהליטר  94.4מ"ק לדקה )או  5.6זל, וזאת בנוסף לכמות אוויר נקי של ציוד הדי

 אדם הנמצא במנהרה.

 ריכוזי גזים רעילים לא יעברו בשום מקרה, זמן, או מקום את הגבולות הבאים: .ל

 ( באוויר המנהרה. 0.005%חלקים במיליון ) 50תחמוצת הפחמן: -דו 

 ( באוויר המנהרה. 0.0005%חלקים במיליון ) 5תחמוצת הפחמן: -חד 
  :( באוויר המנהרה. 0.001%ליון )יחלקים במ 10סולפיד המימן 

  :בשאר חלקי המנהרה. 1%בחזית המנהרה,  1.5%מתאן 
  :מגבול  20%מגבול הפיצוץ התחתון בחזית המנהרה,  40%גזים דליקים אחרים

 הפיצוץ התחתון בשאר חלקי המנהרה.
 רו במסגרת גבולות בטוחים הקבועים בחוקים, ריכוזי האבק בכל שלבי המנהור יישמ

 ובתקנות.
 

  מדידת ריכוזי הגזים תעשה על ידי מכשירי מדידה מתאימים בנקודות שונות לאורך

 המנהרה, אחת לשבוע על ידי מנהל העבודה.

 למניעת אבק יעשה במידת הצורך שימוש בהתקני ריסוס מים. .לא
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בכל מקרה שתתקבל התראה על כך שריכוז הגזים הרעילים או הדליקים עלה על  .לב

המוגדר, יופסקו     מייד כל העבודות מנהרה, יכובו ויורחקו כל מקורות החום או ההצתה, 

 והעובדים הנמצאים יורחקו החוצה.

מערכת האוורור תהיה מחוברת לגנרטור חרום שיתחיל לפעול מייד עם נפילת מתח החשמל  .לג

 מנהרה.ל

קרקעי לקבל -בכל מצב חרום על העובדים והנמצאים במנהרה ו/או באזור עבודה תת .לד

תדרוך על מקום הימצאות מערכות נשימה אישיות, ואופן הפעלתן, על מנת למנוע מצבי חנק 

 כתוצאה ממחסור באוויר מסיבה כלשהי.

 ד.דקות לפחות ממיכל אח 20 -מרכות החרום תאפשרנה נשימה נורמאלית במשך כ .לה

 
 בשיטה קונבנציונלית )באמצעות מחפר באגר עם פטיש חציבה(. ציוד עזר עיקרי 6

 באגר. .א
 משאבות בטון להתזה. .ב
 מכונת התזת בטון. .ג
 מכונת קידוח/קידוח כלונסאות. .ד
 מיקסרים. .ה
 מכונת דיוס. .ו
 במת הרמה מסוג "בום ליפט". .ז
 מעמיס טלסקופי. .ח
 וכד'. רותים  למע' אוורור, תאורהימע' חשמל מאסיבית למתן ש .ט
 כלים חשמליים מיטלטלים. .י

 ערכות חילוץ/עזרה ראשונה/תימוך זמני/כלי חפירה ידניים. .יא
 ערכות קשר קווי. .יב
 מערך אוורור )מפוחים/שרוולים וכיו"ב(. .יג
 אמצעי ניטור. .יד
 מערכת תאורה דו תכליתית. .טו
 פיגומים ממוכנים )תורן( לביצוע עב' איטום. .טז
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 סיכונים תקופתי': איתור גורמי סיכון באמצעות סקר הנספח 
 

דוגמה לטופס מקובל המתאים לביקורת תקופתית, והמשמש הן לאיתור גורמי סיכון, והן 

 לבדיקת רמת הבטיחות באתר )ניתן להוסיף לטופס עמודה של הערכת סיכונים אם רוצים(.

 

 לשמור בתיק באתר –טופס ביקורת בטיחות באתר )דוגמה( 
 

 __ דפים.2__ מתוך __1ילוי______   דף מס. _אתר ____________מנ"ע ________  ת. מ
 

-1ציון )מ  הנושא מס"ד
10) 
 = לא תקין1

= מלא/ 10
 תקין

המלצות 
לביצוע כולל 

ציוד מגן 
והכנות 

 מיוחדות

אחראי 
ליישום 
 המלצה

בוצע 
 )תאריך(

     הוצאת פסולת וסילוקה 1

     ציוד מגן אישי 2

     חפירות 3

     יציבות דפנות 3.1

עליה / ירידה בטוחים  3.2
 לחפירה

    

     גידור ושילוט החפירה 3.3

     משטחי עבודה ומעברים 4

מעברים יציבים, רחבים  4.1
 ומגודרים

    

     מכשולים במעברים 4.2

     פיגומים 5

     ביסוס, יציבות, עיגון למבנה 5.1

     פגמים ובלאי 5.2

     עבודה בגובה ללא פיגום 5.3

     גידורים ומשטחי מעבר 5.4

בדיקה תקופתית לפיגום  5.5
 ממוכן

    

     פיגומים, עצמאים 5.6

     טפסנות 6

ביסוס, יציבות וקשיחות  6.1
מערכת התמיכה )רגלים, 

 מגדלים(
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 )המשך(

מס"
 ד

 (1-10ציון )מ  הנושא
 = לא תקין1

= מלא/ 10
 תקין

המלצות לביצוע 
כולל ציוד מגן 

 והכנות מיוחדות

אחראי 
ליישום 
 המלצה

בוצע 
 )תאריך(

     סולמות 2

     תקינות וחוזק הסולם 2.1

גובה הסולם ואופן עמידתו  2.2
 וחיזוקו

    

     פתחים ומרפסות 8

     גידור 8.1

     כיסוי 8.2

     חדרי מדרגות 9

     מעקות בחדרי מדרגות 9.1

     תאורה תקינה 9.2

     עבודה כלי 10

     תקינות כלים ידניים 10.1

     תקינות כלים חשמליים 10.2

הגנה לדיסקים והתאמתם  10.3
 לעבודה

    

     חשמל 11

     כבלי חשמל ותקינותם 11.1

תקינות לוחות חשמל וממסרי  11.2
 פחת

    

     הארקות 11.3

     עגורנים, מכונות ואביזרי הרמה 12

     ע"י בודק מוסמךבדיקות  12.1

     תקינות ומעקב תיקון ליקויים 12.2

     מפגעים נוספים: 13

13.1      

 
הערות: 

________________________________________________________________ 
 

 חתימת מנהל הפרויקטחתימת מנהל העבודה                                                                       

_______________ 
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 נוהל איתור מפגעים-ו' נספח

 כללי: .1
 .באתרמפגעי בטיחות רבים "נעלמים" מעיני ממונה הבטיחות  -

ביצוע עב' תוך התעלמות ממפגעים עשויה לגרום לתאונות חמורות ללא הערכת סיכונים  -
 העשויה למנוע אותן.

,ובתחנת באתר    אין תחליף למודעות העובד בדבר הסיכונים אותם הוא חווה ביום יום  -
 העבודה שלו.

 מטרה: .2
מטרת נוהל זה לספק כלים תודעתיים לעובד בדבר מפגעים העשויים להמצא  2.1

 בתחנת העבודה שלו.
 להעביר ולעודד העברת מידע בדבר מפגעים בזמן אמת למקבלי ההחלטות. 2.2

 
 אחריות: .3

 ת לביצוע נוהל זה תחול על:האחריו 3.1
  העבודה. בעמדתהעובד 

  ראש הצוותעל. 
  העבודהמנהל. 

 .ממונה הבטיחות 
 

 מסמכים ישימים: .4
 שם הטופס: מספר טופס: מס'

 החתמת העובד בנוהל זה 1-א  .1
 הכשרת נאמני בטיחות בתחנות העבודה השונות. 2-א  .2
 
 השיטה: .5

 בתחנת העבודה שלו ובסביבתה.כל עובד יבצע בתחילת יום העבודה, סקר מפגעים  5.1
-העובד ידווח על כל תרחיש ו/או אפשרות פגיעה בו או במי מהעובדים בסביבתו 5.2

 דווח זה יעשה בע"פ או מנהל המחלקה בה הוא עובד.
יזמן מידית את ממונה הבטיחות במפעל וזאת על מנת למגר המפגע.  העבודהמנהל  5.3

במידה והסיכון אינו ניתן להסרה ימליץ ממונה הבטיחות על פתרונות מיגון 
 הניתנים לביצוע.

 ממונה הבטיחות יתעד את מהות המפגע והפתרונות המוצעים בסקר המפגעים. 5.4
וע הישנות מקרים ממונה הבטיחות ואחראי המחלקה יבצעו מעקב על מנת למנ 5.5

 דומים בעתיד.
 

 הדרכה  5.6
 

 למפגעים/סיכונים   במהלך הדרכת עובד חדש יינתן דגש מיוחד לנושא זה תוך הבאת דוגמאות 
 העבודה ודרכי המניעה והטיפול בהם בעמדתהעשויים להתרחש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תבנית שלדית לתכנית בטיחות לאתר בניה הנדסית 
 

67 
 

 בטיחות-הל קבלת עובד חדשנו  –' ז  נספח
 
 כללי: .6

מרבית תאונות העבודה נגרמות לעובדים חדשים משום מיומנות לקויה,אי הכרת נהלי עבודה, 
 רצון להוכיח יעילות ותפוקה רבה.

 מטרה: .7
(,המידע בדבר הסיכונים הכרוכים שהתקבל לעבודהמטרת נוהל זה להקנות לעובד ) 7.1

 בעבודתו בפרט ובמפעל.
 אחריות: .8

 .העבודהמנהל האחריות לביצוע נוהל זה,תחול על  8.1
 .באתרהאחריות ליישום נוהל זה תחול על הממונה על הבטיחות  8.2

 מסמכים ישימים: .9
 שם הטופס: מספר טופס: מס'

 טופס רישום הדרכה   .10
 טופס העברת מידע בדבר סיכונים.   .11
 רקע מקצועי,מעורבות בתאונות.-שאלון לעובד   .12
 השיטה: .13

 לפני קבלה לעבודה: 13.1
לבדיקות רפואיות במח' לרפואה תעסוקתית, שם כל עובד המועמד לקבלה ישלח  13.1.1

 יקבע האם הוא מתאים לעבודה מבחינה בריאותית ונפשית.
 לא יתקבל לעבודה עובד שנפסל בריאותית. 13.1.2
העובד המועמד יתבקש למלא שאלון קבלה,על מספר שאלות בנושא בטיחות, בין  13.1.3

 .בעברהיתר מעורבותו/אי מעורבותו בתאונות עבודה/מחלות מקצוע 
בד יעבור ראיון/שיחה, עם הממונה על הבטיחות, בסוף הריאיון יצרף העו 13.1.4

הממונה את החלטתו לגבי קבלה/אי קבלה, במקרה של אי קבלה יפרט הממונה 
 את הסיבות להחלטתו.

 קבלה: 13.2
 העובד יקבל גיליון מידע על הסיכונים התעסוקתיים להם הוא צפוי. 13.2.1
צילום הגיליון החתום  ליון ויחזיר אותו כשהוא חתום,יהעובד יקרא את הג 13.2.2

יוחזר לעובד, המקור יישאר במח' משאבי אנוש, צלום נוסף יתועד אצל הממונה 
 על הבטיחות.

העובד יקבל הדרכת בטיחות פרונטלית מהממונה על הבטיחות, מתן הדרכה זו  13.2.3
 יתועד בפנקס ההדרכה. רמת ההדרכה ומשכה יקבעו ע"י הממונה על הבטיחות.

נטים הקשורים לעבודתו בתחנת ודע בנושאים הרלותמצית מי דףהעובד יקבל  13.2.4
 עבודתו. העובד יחתום על קבלתם.

. העובד באתרתמצית מידע בנושאים כלליים הקשורים לעבודתו  דףהעובד יקבל  13.2.5
 יחתום על קבלתם.

 
 שגרה: 13.3

 .לשנההעובד יעבור רענון הדרכה ע"י הממונה על הבטיחות אחת  13.3.1
ול שינוי בעמדת העבודה שלו,שינוי העובד יקבל הדרכת בטיחות מיוחדת,אם יח 13.3.2

בתהליך העבודה,כל שינוי שבגינו יחליט הממונה על הבטיחות שהעובד חייב 
 לקבל הדרכת בטיחות.

 מתן ההדרכה יתועד בפנקס ההדרכה. 13.3.3
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 נוהל קבלת קבלן/קבלן משנה  ח'-נספח  

 
 כללי: .14

 משנה.חלק ניכר מתאונות העבודה באתר נגרמות לעובדי קבלני 

 מטרה: .15
 התקנות, לקבוע דפוסי התקשרות שיאפשרו שמירה על קיום החוקים, 15.1

הכללים הנכונים של המקצוע העוסקים בבטיחות בעבודה והנהוגים  התקנים,
 במדינת ישראל.

 מחלות מקצוע. למנוע בסופו של דבר תאונת עבודה, 15.2
 אחריות: .16

 להתקשרות.בכל הקשור  ,האתר מנהלתחול על  האחריות לביצוע נוהל זה, 16.1
 האחריות ליישום נוהל זה תחול על מנהל העבודה של הקבלן. 16.2

 מסמכים ישימים: .17
 שם הטופס: מספר טופס: מס'

 אישור קבלן המשנה על קריאת טופס זה וקבלתו. 1-א  .18
אישור מנהל העבודה של קבלן המשנה על קריאת טופס זה  2-א  .19

 ומילואו.
 השיטה: .20

 קדם עבודה: 20.1
יכלול מנהל עבודה מוסמך או ראש קבוצה אחראי צוות עובדי קבלן המשנה  20.1.1

 ברמה של מנהל עבודה.
לפני תחילת העבודה יגיע קבלן המשנה/מנהל העבודה אל מנהל העבודה/הממונה  20.1.2

על הבטיחות בחברה,לקבלת תדרוך על הסיכונים בעבודות אותן הוא אמור 
 לבצע,על האמצעים בהם יש להשתמש על מנת להקטין את הסיכונים.

קבלן המשנה / מנהל העבודה שלו,ידריכו כל אחד מעובדיהם בשפתו,ויעבירו  20.1.3
לממונה על הבטיחות/מנהל העבודה,דף רלוונטי מתוך פנקס ההדרכה בו תועדה 

 ההדרכה.
 יבוצע על ידך רענון הדרכה לעובדים,כל שישה חודשים. 20.1.4
 קבלן המשנה/מנהל העבודה שלו,יציגו רשיונות והסמכות לעובדים, 20.1.5

 תסקירי בדיקה וביטוחים לציוד.רשיונות,
 חובה לאשר ע"י חשמלאי מוסמך,כל כלי חשמלי/חשמלי מיטלטל ולהציג אישור. 20.1.6

 עבודה: 20.2
 ,כובע מגן-חובת העובדים להשתמש בציוד מגן אישי בסיסי 20.2.1

 נעלי עבודה.לכל העובדים בכל העבודות.

 בנוסף כאשר חלה דרישה להשתמש בציוד מגן אישי נוסף: 20.2.2
 הגנת העור. -                           משקפי מגן       -
 הגנת ברכיים. -רתמות בטיחות                           -
 הגנת נשימה. -אטמי אוזניים                             -

 כפפות לסוגיהן. -
 בהם.  בהתאם לסיכונים בעבודה האמורה להתבצע יש להשתמש 

 מו לדרישות התקן והתקנה.פיגומים והסולמות שיוקמו על ידך יתאי 20.2.3
 אחסנת חומרים וציוד תעשה בתאום עם מנהל העבודה בשיטות בטיחותיות. 20.2.4
 בצורה מקצועית, 5.1.4יעשו בנוסף על הכתוב בסעיף  שנוע חומרים וציוד בפועל, 20.2.5

 התקנות והתקנים. על פי כללי המקצוע ובהתאם לדרישות החוק,
 בטיחות אש: 20.3

חימום ביטומן  ריתוך, בעבודות בהן סיכוני אש,תחול הקפדת יתר בכל הקשור  20.3.1
 ואחרות.

 מנוסים ומתודרכים. מאומנים, העובדים יהיו מוסמכים, 20.3.2
העבודה תבוצע על פי נוהל שייכתב ע"י קבלן המשנה ויאושר ע"י הממונה על  20.3.3

 הבטיחות.
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 כללי: 20.4
שנה ללא פנקסי נוער עובד  18אין להעסיק נערים / עובדים שטרם מלאו להם  20.4.1

 +בדיקות רפואיות.
הוא יהיה אחראי על  בכל קבוצה יהיה עובד שעבר קורס החייאה,  19.4.2

 .עובדים( זוהי דרישת החוק 25שמעל ראשונה. ) ארגז עזרה
                                                             רותים.יש –בתאום עם מנהל העבודה יקבעו  20.4.2

 קיונם וכשירותם.עליך לדאוג לני-מקום אכילה
 

 שלום הציבור: 20.5
 קבלן המשנה יבדוק עצמו "שבע פעמים" למניעת פגיעה בשלום הציבור. 20.5.1
 המניעה תהייה מחוץ לאתר ובתוכו. 20.5.2

 
 
 

 
 

 (נוהל הרכבת קורות)אלמנטים טרומיים  -ט'  ספחנ
 
 
 השיטה:.  1

 קבלת אלמנט:  1.1

  הנדרשות בתקן יש לוודא שהיצרן מייצר האלמנטים עפ"י הדרישות הייחודיות
 לדרוש אישור בכתב.-4חלק  466הישראלי ת"י 

  על היצרן לציין על תעודות המשלוח את הכיתוב "האלמנטים מיוצרים עפ"י דרישות
 התקן".

  על היצרן לסמן בצבע את נקודות העיגון המדויקות בהן יש לענוב בשרשראות
יועבר על ידי  ואישור תקינותם 6)נקודות אלו יהיו מחושבות על פי מקדם כפול 

 היצרן למנהל העבודה(.

 2 -על מנהל העבודה לוודא שהאלמנטים המגיעים לאתר מעוגנים לרכב לפחות ב 
 נקודות עיגון.

 
 :הרכבה2.2

  שינוע האלמנטים באתר יתבצע באמצעות שרשראות פלדה בעלות כושר הרמה
 מותר.

 ים, בעלי יש לוודא שכל אביזרי ההרמה בדוקים, תסקירי הבדיקה בתוקף ומזוה
 לפחות. 6מקדם בטיחות 

 .מנהל העבודה יבצע בדיקת ראייה לציוד 

  אורך כל זרוע במענב הראשי תהייה באורך מינימלי של אורך האלמנט, כך שתיווצר
 )שרטוט מצורף(. 060ת של יזו

 .יש להקפיד שהכבלים יעוגנו אל האוזניים הייעודיות 

 תקף. שיוןימפעיל העגורן  יהיה עגורנאי מוסמך בעל ר 
 .האלמנט ייענב ע"י אתת/עניבן מוסמך בעל תעודת הסמכה בתוקף 

 ,מתן ההדרכה  צוות ההרכבה יקבל הדרכת בטיחות ייעודית והדרכה מקצועית
 תתועד בפנקס ההדרכה.

 אסר המצאות עובדים ו/או עוברי אורח מתחת למשא המורם.ית 

  את ההדרכה המרכיבים יוסמכו כעובדים בגובה, יהיה על כל העובדים לקבל
 הנדרשת.

 .יש לנקוט באמצעים למניעת נפילת עובד 

 על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי: -ציוד מגן אישי 
 קסדות מגן.
 נעלי עבודה.

 כפפות.
 רתמות בטיחות )במידת הצורך(.
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  האלמנטים לא ישוחררו מאמצעי הרתום לעגורן, עד סיום ההרכבה וקיבוע
 ניות וברוגם למפלס הקומה.האלמנטים באמצעות תומכות אלכסו

  ע זה יחשב האלמנט כמטען רתום וחל איסור קרבה אליו ו/או עבודה וקיבלעד
 תחתיו.

 
 אחסנה:  2.3

 .יש להכין משטח אחסנה מפולס, יציב ומהודק 

 האלמנטים יושענו על גבי התקן ייעודי שיסופק על ידי היצרן 
 ס"מ. 10 -האדנים יבלטו מהאלמנטים ב 

 
 ריענון:  2.4

 .הנחיות נוהל זה ירועננו מידי תחילת עבודה חדשה 

 .באחריות מנהל העבודה לוודא בקיאות העובדים בנוהל זה 
 
 
 
 
 
 

 הערכות חורף -' נספח
 
 :מבוא.  1

 עם כניסה לעונת המעבר יתכנו שינויים תכופים במזג האויר אשר יאופיינו ברוחות 
 טפונות.יש גשמים, ,ברקים,

 ,מפקחים ומערך נותני  מנ"ע שינויי מזג אויר אלו מצריכים הערכות מצד מנ"פ,
 השירות.

 :מטרה.  2
 ,שיבוש הליכי עבודה תקינים, עיכובי לו"ז וכיו"ב. מקרים מסוכנים, מניעת תאונות 

 :מאפייני סיכונים.  3
 :שקיעה  3.1

  'הטפסות/פיגומים. שקיעת מערכות תומכות למע 
  משאבות בטון/עגורנים ניידים.שקיעת מצבים של 
 .שקיעת צמ"ה וסכנת היפוך 

 :סיכוני חשמל  3.2
 .רטיבות בלוחות/כבלים/אביזרי קצה 

 :רוחות  3.3
 .)"סיבסוב אלמנטים בהנפה )תבניות, לוחות המייצרים "מפרש 

 ,רצפות פיגומים. קטים,יד התעופפות חלקי פח, תבניות 
 :החלקה  3.4

 נותני שירות שונים. מפקחים, בדים,ע"ג משטחי עבודה וקרקע של עו 
 :נראות וראיה  3.5

 .ליקויים משום ערפילים ,מקורות אור טבעי חסר 
 :דפנות חפירה  3.6

 חלקי אבן בסף חפירות. ור,דרד סכנת התמוטטות 
 !!!סכנת קריסת דפנות חפירה בסוגי קרקע רכים 

 :דרכי מניעה/התמודדות.  4
 :שקיעה  4.1

 הצבה של עגורנים/משאבות בטון. יש להסדיר מצעים בנקודות 
 .יש להסדיר מצעים בנקודות אחסנת תבניות 

 .יש להסדיר דרכי גישה עם חומר מקורצף או מצע מהודק אחר 
 .יש לפלס מקטעים בהם ישנה אפשרות להיווצרות שלוליות 
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 קפי פיגום/תבניות.יזיש להסדיר ניקוזים והרחקת מים מ 
 

 :חשמל  4.2
 מע' החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי מוסמך, יש למגן  יש לערוך בדיקה מקיפה של

 אביזרי קצה. לוחות, כבלים,

 .)יש לוודא תקינות מע' הגנה )פחת/הארקות 
  חל איסור מוחלט של השארת תנורי חימום לסוגיהם ללא השגחה במשרדי

 האתר/מחסנים וכיו"ב!!!
 

 
 :רוחות  4.3

  קמ"ש. 40לים על רוח העו במשבילא תותר עב' הנפה באמצעות עגורנים 

 .שינוע תבניות יעשה תוך רתום תבניות באמצעות חבלי איזון 
  נתנו התרעות למזג אויר סוער בכלי ייבאחריות מנ"ע ומנ"פ לבצע הערכת מצב באם

 התקשורת.
 .יש לקבע אלמנטים דוגמת "מזרני" פיגומים, לוחות פח, דיקטים באמצעות ריתום 

 
 

 :החלקה  4.4

  משטחי העבודה/פיגומים יחוזקו כיאות, יוכנו  בנעילת נעלי עבודההעובדים יקפידו,
 שבילי הליכה מהודקים ומנוקזים.

 :ציוד מגן אישי/צמ"ה  4.5

 .עובדים יהיו מצוידים בביגוד בולט מחזיר אור 

  קלקות,צופרי התרעה(.'יסעו באורות מלאים והתקני התרעה תקינים )ציכלי רכב 

 עם פנסי איתות. בימי ערפל יש להקפיד על נסיעה 
  בנקודות בהן יש מפגע כל שהוא באחריות הקבלן לסמן באמצעות נצנצים וזאת בנוסף

 לאמצעים אחרים.
 :דפנות חפירה  4.6

 .יש לבצע דרדור יזום בשפת מצוקים של חלקי אבן רופפים 

 פונים.ייש למתן שיפועי דפנות חפירה/ד 
 להצפה )נחלים( יש לבצע תעלות ניקוז/העמקת תעלות קיימות משום חשש 

 :כללי  4.7
 יעודי לעובדים בדבר סיכוני חורף.ימנ"פ לערוך תדריך  -באחריות מנ"ע ו 

  יעודי תוך התייחסות ספציפית יבאחריות ממוני בטיחות קבלנים לערוך סקר סיכונים
 סיקרי הסיכונים יועברו למנ"ע כתדריך לפני ביצוע מטלה.-לתהליכי עבודה
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 -י"אנספח  
 

 הסדרים להגנת עוברי דרך )המרחב הציבורי(
תכנית לניהול סיכונים )הבטיחות( באתר בנייה / הקמה חייבת לתת 

מענה  לכלל המרכיבים הנוגעים " לתכנית ארגון בטיחותי של 
 האתר " .הפעילות תקיף את הגורמים ופעולות כלהלן:

 
 : הדרכה ומסירת מידע לעובדים ולדיירים בסביבה    א. 

  הבנייה יהיה בקשר רציף עם נציגי הדיירים , יעדכן אותם בנוגע מבצע
לשינויים השונים , וישלב בתכניתו גם הדרכות בטיחות לדיירים ,בנוסף 

 למסירת המידע והדרכת עובדיו ועובדי קבלני המשנה.

  מומלץ על הפקת פרסומים הן לילדים והן למבוגרים , המציגים את
וחלוקתם לדיירים כמו גם תלייתם על גבי הסיכונים הקיימים באתרי בנייה 

 לוח מודעות בבניין.

  מומלץ על תיאום נוהלי חירום בין נציג הקבלן לדיירים בנושאים כגון
 שריפה ,ניתוק חשמל ,הפסקת מים וכד'.

 אמצעי הרמה ושינועב     

  כאשר נדרשת התקנת עגורנים ,יש לוודא כי יותקנו גובלים , אשר ימנעו
 ורם מחוץ לבולות האתר.חריגת המטען המ

  ,אסורה הנפה ושינוע של מטענים מעל אזור שבו נמצאים אנשים וכלי רכב
 לפני הרמה או שינוע מטענים יש לוודא שהשטח מגודר.

  תנועת כלי רכב וחנייתם לפריקה ולטעינה של חומרים וציוד , יהיו במקומות
תתים וביצוע מוגדרים , תוך בקרה של מנהל העבודה או נציגו , הימצאות א

 הפריקה והטעינה בתוך האתר בלבד.

 בחשמל בטיחותג.

  יש להשתמש בלוחות חשמל ניידים , המצוידים במפסק פחת , להזנת כלים
 מיטלטלים באתר הבנייה.

  עפ"י אישור חשמלאי עם רישיון  –שימוש בלוחות החשמל של הבניין
 בהתאם לגודל המיתקן.

  ותקינותה , לפני תחילת הבנייה , ע"י מומלץ על בדיקת רציפות הארקה
 חשמלאי בודק עם רישיון בהתאם לגודל המיתקן.
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  אין לפרוס כבלי חשמל לצורכי עבודות הבנייה , מהחלק המאוכלס לאתר
 הבנייה.

  יש לוודא קיום ותקינות של חיבור העגורן לחשמל ,כולל בדיקת הארקה
 הסמוך למגורי אנשים.

 ד .שעות העבודה באתר

 הגביל את שעות העבודה באתר שיהיו בהתאם לחוק . תקנות מומלץ ל
 .4תקנה  1992-למניעת מפגעים )מניעת רעש (, התשנ"ג 

 .מומלץ להציב שילוט ברור המציג את שעות העבודה באתר 

 בעבודות במרחב הציבורי יש להקפיד על: .ה

 .סימון בטיחותי של העובדים בהתאם לדרך 

 דסי המופעלים בתחום הדרךסימון בטיחותי של כלי רכב וציוד הנ 

 אמצעי איתות בטיחותיים 

 ו  .חשיפה לגורמים מזיקים

             בנוגע להיבטי בטיחות ובריאות בעבודות בנייה , המתייחסים ל"הגנת
 העובדים והציבור " , ניתן לעיין גם במסמכים הבאים :

  מהדורה ניסיונית " , בהוצאות המוסד –ב"מדריך  לקבלן בענף הבנייה
 .12מצוין בפרק  2008לבטיחות ולגהות / המוסד לביטוח לאומי , מרץ 

  מאת מהנדס  38המלצות לקידום הבטיחות והגהות באתרי תמ"א "      
 .2016מאי  361ירחון המוסד לבטיחות ולגהות מס' –אלון פל 
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