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 .1רקע כללי ומבנה המנחה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) ,התשע"ג ,2013-חלות על כל מקום עבודה
המעסיק  50עובדים ,ומטרתן לקבוע קיומה של תכנית לניהול בטיחות שיטתית ופרואקטיבית במקום
העבודה ,לצמצום הסיכונים ולמילוי אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ,גיהות ובריאות
תעסוקתית .התקנות מטילות על מחזיק מקום העבודה חובות מוגדרות הכוללות ,בנוסף לאישור
התכנית ,תקצובה ,וקביעת לוח זמנים ליישומה ,גם את חובת הפיקוח על תהליך ניהול הסיכונים  .בענף
הבניה והבניה ההנדסית ,חובה זו מוטלת על מבצע הבניה ,או על מנהל הפרויקט מטעמו.
מטרת המנחה הנוכחי היא לסייע למבצעי בניה ,מנהלי פרויקטים ,ממוני בטיחות בעבודה ,מפקחי
בטיחות ומנהלי עבודה באתרי בניה הנדסית לבצע ניהול סיכונים מקצועי העונה על דרישות התקנות.
המנחה מציג רשימות תיוג ,טפסים ,והמלצות המסייעות לביצוע ניהול סיכונים בעבודות בניה הנדסית
– כולל מינהור ,גישור  ,סלילה וביוב .בנוסף ,מצורפים נספחים המציגים תמצית של דרישות התקנות
לגבי הכנת תוכנית בטיחות ,מושגי יסוד בניהול סיכונים וקבלת החלטה על "סיכון קביל" (נספחים ב ו-
ג)  ,והנחיות מפקח עבודה ראשי לדרישות תקנה  166להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה
(נספח ד).
פרק  2של המנחה מציג שיטות וכלים כלליים לניהול סיכונים באתרי בניה ובניה הנדסית ,פרק  3מציג
גורמי סיכון כלליים בענף ,ופרקים  4עד  6מציגים גורמי סיכון אופייניים לעבודות מינהור ,גישור,
וסלילה וביוב.
להשלמת גורמי סיכון אופייניים באתרי מנהור יש לעיין בתקן ישראלי ת"י  5567המיועד להנחות את
העוסקים במנהור בנושאי בטיחות הקשורים בביצוע עבודות תת קרקעיות.
למנחה זה מצורפת (בכריכה נפרדת) גם תבנית להכנת תכנית גנרית לניהול הבטיחות באתרי בניה
הנדסה.
תודת המחבר לפרופ' יחיאל רוזנפלד ,מנהל המכון הלאומי לחקר הבניה במוסד הטכניון ,על עזרתו
הרבה והחומר שהעמיד לרשות המחבר ממחקרים קודמים בבטיחות בבניה הנדסית שבוצעו בטכניון
במימון הפעולה המונעת במשרד הכלכלה ,וקרן מנוף במוסד לביטוח הלאומי.
תודה גם לדני פדידה ולאילן כרמון על שנאות להעמיד לרשות הרבים דוגמאות מקצועיות של ניתוחי
בטיחות באתרי בניה הנדסית,.
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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.
בשל מספר ההרוגים הרב מתחילת השנה ,הנושא אף עלה לסדר יומה של הכנסת וישיבות רבות של
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
הנושא בקרב ציבור חברי ההתאחדות וקבלני מדינת ישראל.
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.
ההתאחדות אף הכריזה על שנת  2016כשנת הבטיחות בענף הבניה ומתכננת לבצע פעולות נוספות
בנושא שיסייעו לקבלנים לשפר את הבטיחות באתרי הבניה ויצמצמו את מספר התאונות בענף.
אין ספק כי האשם אינו רק בציבור הקבלנים  ,ולכישלון אבות רבים  ,ביניהם :משרד הכלכלה שאינו
עושה די  ,הפועלים הפלסטינאים שמגיעים עייפים אחרי שעות ארוכות במעברים ועוד סיבות רבות
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.

"די לתאונות העבודה !!! – שומרים על כללי הבטיחות"

התאחדות בוני הארץ
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 .2שיטות וכלים לניהול סיכונים בבניה ההנדסית
חשיבה שיטתית בשמירה על הבטיחות היא גישה של ניהול הבטיחות באמצעות בקרה שיטתית של
הסיכונים בתהליכי הבנייה שמשתנים באתר מדי יום  .מטרת התהליך היא שליטה ו/או ביטול סיכונים
שניתן לבטלם .גישה זו מיושמת באמצעות הפעלת טכניקות וקריטריונים הנדסיים וניהוליים לשליטה
בסיכונים.
על-פי סעיף  )4(5בתקנות ,על הארגון לבצע ניתוח סיכונים מקצועי במקום העבודה שיכלול:
( )1זיהוי גורמי סיכון;
( )2הערכת סיכונים;
( )3ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים;
( )4קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים;
( )5יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים;
תהליך זה מוכר זה שנים לאנשי מקצוע בבטיחות ,ומכונה בקיצור תהליך הזה"ב – ראשי תיבות זיהוי
גורמי סיכון ,הערכת סיכונים ,בקרת סיכונים .בתקנות תוכנית ניהול הבטיחות פוצל רכיב "בקרת
הסיכונים" לשלושה מרכיבים משניים :ניתוח שיטות בקרה ,קבלת החלטות ,ויישום השיטות שנבחרו.
זאת כדי שההחלטות לגבי בקרת הסיכונים והפחתתם יתקבלו בשיקול דעת (עלות מול יעילות) ,מבלי
להתפתות לפיתרון הזול ביותר שאינו תמיד היעיל ביותר.
על-פי התקנות ,יש להבדיל בין שני שלבים עיקריים בניהול הסיכונים בארגון:
 .1ביצוע הליכי זיהוי ,הערכה והמלצות לבקרת סיכונים;
 .2אישור  /דחיית ההמלצות על-ידי בעל תפקיד שהוסמך לכך (מבצע הבניה או מנהל הפרויקט) ,תוך
קביעת הקבילות או אי הקבילות של הסיכון.
למעשה מדובר על שני תפקידים שונים :איש המקצוע בבטיחות ,כגון ממונה בטיחות ,גהותן ,מהנדס
אזרחי (קונסטרוקטור) ,ואולי גם מנהל עבודה באתר המבין בבטיחות והמסוגל לבצע ניתוחי בטיחות
(זיהוי ,הערכה ובקרה) ,ומנהל שהוסמך לכך מטעם מבצע הבניה (למשל :מנהל הפרויקט) ,שתפקידו
לקבוע אם הסיכון השיורי (הסיכון לאחר שהמלצות בקרת הסיכון תיושמנה) הוא אכן קביל ,וכן לפקח
על יישום ההמלצות כפי שהוחלט .בהקשר זה יש לזכור כי הסיכון הקיים בעת ביצוע ניתוח הבטיחות
מכונה "סיכון ראשוני" ,ואילו רמת הסיכון הצפויה במידה וההמלצות של ניתוח הבטיחות תיושמנה,
מכונה "סיכון שיורי" (.)residual risk
נספח ב' מפרט את שלבי ניהול הסיכונים ,ונספח ג' מפרט שיקולים בהחלטה על קבילות הסיכון .נספח
ה' מציג דוגמאות לניתוחי בטיחות אופייניים לגורמי סיכון בבניה – כולל הערכת סבירות וחומרה ,וכן
המלצות ,לגבי כל תרחיש.

ניהול סיכונים באתרי בניה ובניה הנדסית נדרש לא רק בתקנות החדשות לתוכנית ניהול הבטיחות,
אלא גם בהנחיות מפקח עבודה ראשי המתייחסות ליישום תקנה  166בתקנות הבטיחות בבניה ,שם
מוגדרת דרישה ל"סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים".
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ניהול הסיכונים בחברות באתרי בניה ובניה הנדסית כולל לפחות שלושה סוגי פעילויות:




ניהול סיכונים ראשוני באתר  /בפרויקט הבניה לפני תחילת העבודה (בהתייחס לכל שלבי הבניה
הצפויים);
ניהול סיכונים תקופתי ומדידת רמת הבטיחות באתר (למשל :אחת לשבוע);
איתור גורמי סיכון והערכת סיכונים בכל משימה חדשה  /קבלן משנה חדש

 2.1ניהול סיכונים ראשוני
לפני תחילת העבודה באתר (או לפני יישום של פרויקט בניה) יש לבצע ניהול סיכונים ראשוני כדי
להבטיח היערכות מתאימה של האתר מתחילת הקמתו .בניהול הסיכונים הראשוני ניתנות המלצות
מפורטות להתמודדות עם הסיכונים הצפויים באתר בכל תקופת הבניה.
בבנייה הנדסית יש שני שלבים של סקר ראשוני .שלב מקדים המתייחס לסיכוני התשתית (האתר) בו
תבוצע העבודה ,ושלב נוסף בו מנתחים את הסיכונים של כל שלב ושלב בעבודה.
ביצוע השלב הראשון – ניהול סיכוני התשתית באתר  -הכרחי בפרויקטים של מינהור ,גישור וסלילה
ועליו להתייחס לגורמי סיכון כדוגמת הבאים:
א .סיכונים גיאולוגיים וטופוגרפיים (סוג קרקע ,מי תהום ,נוכחות גזים כלואים בקרקע ,סיכוני רעידת
אדמה ,שיטפונות ,תנועת קרקע ,בולענים ,פעילות קרסטית (מערות) ,התמוטטות ועוד);
ב .סיכונים תחבורתיים – קרבה וקונפליקטים עם נתיבי תעבורה ,וכן קונפליקט עם מקומות
המשמשים למעבר בני אדם;
ג .סיכוני פגיעה בקווי חשמל ,צנרת גז טבעי ,ביוב ,צינורות מים ,וקווי תקשורת;
ד .סיכוני פגיעה במבנים ,קירות תומכים ,וכדומה;
ה .סיכונים כימיים – קרבה למפעלים עם חומ"ס ,שפכים תעשייתיים ,קרבה למאגרי דלק העלול לדלוף
לקרקע ,סיכוני זיהום אוויר בסביבה תעשייתית וכדומה – כולל בירור מאפייני אירועי חומ"ס
במפעלים מסוכנים בסביבת האתר;
ו .סיכונים ביטחוניים – כולל קרבה לגבול ,שדות מוקשים ,שטחי אש ,וכדומה;
ז .סיכוני מזג אוויר – חשיפה לקור  /חום וכדומה;
ח .סיכוני נפילה ,קריסה והתמוטטות ,בגלל חשיפה לא מתוכננת של אתרי עתיקות תת קרקעיים
(בורות מים ,מערות קבורה ,מבנים עתיקים);
ט .סיכונים ביולוגיים – בעלי חיים מסוכנים (כולל זוחלים ורמשים) ,העברת מחלות מבעלי חיים,
צמחיה רעילה (כגון הרדוף הנחלים ,פטריות רעילות) ,גידולים לא חוקיים (מריחואנה) ,ועוד;
י .סיכונים הנובעים מעבודות אחרות הנעשות בסביבת האתר (ממשקים עם אתרי בניה וקבלנים
אחרים);
י"א .סיכונים חברתיים – קונפליקטים עם גורמים לא ידידותיות (מגזרים ,בעלי עניין העלולים להיות
אלימים ,טוענים לחזקה בשטח ,נושא התנגשות עם קהילה דתית על רקע מקום קדוש ,קברים,
וכדומה).
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מידע מקדים נדרש לצורך ביצוע סקר סיכונים ראשוני
מידע מקדים הנדרש לצורך ביצוע סקר ראשוני כולל ,בין היתר :טופוגרפיה ,גיאולוגיה ,מבנים
ושירותים קיימים מהעבר ובהווה (מאגרי שפכים ואזורים לריכוז פסולת ,חפירות שנעשו בעבר כגון
בארות ,בורות ,מעבירי מים ,קידוחים וכדומה ,תשתיות תת קרקעיות שונות ,כגון :קווי מים ,חשמל,
גז ,ביוב ועוד) .במקרה של מנהרה ,רצוי לבצע קידוחים (בעיקר אנכיים) לעומק גדול בהרבה
מתחתית המנהרה המתוכננת ויוצאו גלעיני סלע ושפופרות דיגום ,על מנת שאפשר יהיה להעריך
בבהירות את המבנה הגיאולוגי וההידרולוגי של השכבות השונות .בנוסף ,מומלץ להשתמש גם בשיטות
גיאופיזיות כגון שיטות סיסמיות ,התנגדות חשמלית של הקרקע ,ראדאר חודר ,סקרי מיקרו כבידה
ופיצוצי ניסוי .במידת הצורך ,מומלץ לבצע בדיקות של משטר מי התהום ,בדיקות להימצאות גזים
מסוגים שונים ,ובדיקות נוספות .לצורך קביעת שיטות עבודה והוראות ונהלי בטיחות מתאימים יוודא
מנהל הפרויקט כי זמינים לרשותו כל פרטי המידע המקדים ומסקנותיהם ,ושבוצע סקר סיכונים
ממונה הבטיחות
ראשוני על בסיס נתונים אלה .נתונים רלוונטיים יועברו לידיעת מנהל הבטיחות /
וכן מנהלי העבודה באתר.
בנוסף לסיכונים הכללים של התשתית שצוינו לעיל ,ניהול הסיכונים הראשוני סוקר את הסיכונים
העיקריים ואת שיטות הבקרה הנדרשות לכל שלב מתוכנן בבניה .לכל שלב בעבודה המתוכננת מציינים
את הסיכונים ,ואת כל הבקרות הנדרשות כדי להפחית את הסיכון (ראה נספחים).
להלן שתי דוגמאות לביצוע ניהול סיכומים ראשוני - 2.1.1 :ניהול סיכונים ללא הערכת הסיכון מפורטת
(רק הערכה כללית  +המלצות);  - 2.1.2ניהול סיכונים מפורט בו מצוין הסיכון הראשוני וגם הסיכון
השיורי ,וזאת בהתייחס הן לסבירות לתרחיש והן לחומרתו.

(ראה גם נספח ה' המציג ניתוחי בטיחות מפורטים לגורמי סיכון כלליים לאתרי בניה)
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 2.1.1דוגמה לניהול סיכונים ראשוני (לתהליכים כלליים באתר) ללא הערכת סיכון מפורטת
#
1

התהליך  /שלב
פתיחת אתר עבודה

גורמי סיכון /
תרחיש

רמת
סיכון:

המלצות

נ=נמוך,
ב=בינוני
ג=גבוה

כללי

ב

חשמל

התחשמלות

ג

מים

התחשמלות

ג

כל הציוד
והחומרים

כניסה של
אנשים לא







2

חיבור
תשתיות
האתר






3

כניסה לאתר
אזור העבודה





ב

מינוי מנהל עבודה לאתר ורישומו באגף הפיקוח על העבודה ,העבודה לפי תקנות
הבטיחות בעבודה ,מינוי ממונה בטיחות עפ"י דרישה.
שטח העבודה יגודר וישולט למניעת כניסת אנשים לא מורשים.
בכניסה לאתר יש להציב שלט עם שם הפרויקט ,פרטי מבצע הבנייה ,מנהל העבודה
כולל מספרי טלפון וכתובת להתקשרות.
רשימת טלפונים בחירום תמצא באתר.
כניסה לאתר מותנית במעבר הדרכת בטיחות לעבודה באתר על ידי מנהל העבודה
באתר בנוסף להדרכת בטיחות מקצועית לתחום העבודה הספציפי בו עוסקים.
המבנים היבילים באתר יחוברו לחשמל באמצעות חיבור לרשת החשמל /גנראטור כולל
חיבורי הארקה תקני בידי חשמלאי מוסמך .אישור תקינות על ידי חשמלאי בודק יתועד
בתיק בטיחות.
תוואי החשמל יעבור בשטח ההקמה ולא בשטח התפעולי של התחנה.
יש להציב לוח חשמל ראשי אשר יספק חשמל למתחם ההתארגנות ולעבודות
המבוצעות באתר לוח זה יוארכו על ידי אלקטרודה.
מערכת חשמל זו תיבדק עיי חשמלאי בודק טרום הפעלת ואחת לשנה לפחות וזאת
בהתאם לדרישות תקנות החשמל באתרי בניה 2002
הגנראטור המוצב באתר יוצב במאצרה בעלת קיבולת של  110%מנפח הדלק
הגנראטור והמאצרה יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים ולמוט הארקה.
יש לשלט גנראטור ולוח חשמל.
על מנהל העבודה לבצע בדיקה תקופתית שאין נזילות מים מהחיבורים.

בכניסה לתחנה יפקח שומר .השומר יורשה להכניס לתחנה רק בעלי אישור כניסה
ממחלקת התפעול נתג"ז.

8

הנמצאים
באתר

מורשים
לאזור
התחנה.

4

סדר וניקיון באתר העבודה

5

הדרכות מקצועיות

פגיעה
מציוד,
חומרים
ופסולת,
נפילות,
מעידות,
החלקות.
חשיפה
לחומ"ס
כללי

6

שימוש בצמ"ה באתר

פגיעה/
דריסה

אישורי כניסה יינתנו רק לאנשים שעברו הדרכת בטיחות ע"י נציג נתג"ז ומנהל העבודה
טבלת ריכוז ההדרכות תמצא אצל שומר האתר ובתיק הבטיחות.
ב








שמור על מקום עבודה מסודר ומאורגן בכל עת ונקי ממכשולים.
ציוד וחומרי בניה יהיו מאוחסנים בנפרד מאזור העבודה.
התקנת תא שירותים לשימוש העובדים.
האתר ישולט בשלטי אזהרה והכוונה כגון ,יציאה,כניסה,שירותים,פסולת,חומ"ס
טפסי המידע של החומרים המסוכנים () MSDSירוכזו בתיק הבטיחות באתר.
אתר ההתארגנות יצויד בציוד כיבוי אש אשר ימוקם כנדרש

ב




הפרויקט מורכב ממספר תהליכים מקצועיים.
רק עובדים שעברו הדרכה מקצועית וקיבלו הסבר על הסיכונים האפשריים יורשו לבצע
עבודה ,יש לתעד ההדרכות.
לאחר מעבר הדרכת בטיחות על ידי נציג נתג"ז ומנהל העבודה באתר יקבלו המודרכים
צמיד בצבע של אותו היום רק עובדים עם צמיד שעברו הדרת בטיחות יורשו להיכנס
לאתר.
רישיון רכב וביטוח בתוקף ,הסמכה לכל סוג של כלי תחבורה כגון מכונה ניידת טרקטור
מלגזה.
מכוון לבוש באפור זוהר.
נסיעה לאחור עם מכוון ,צופר הרתעה בנסיעה לאחור ,ומהבהב.


ג
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 2.1.2סקר סיכונים ראשוני עם הערכות סיכון מפורטות (סבירות וחומרה) לשלב עבודה לדוגמה (גידור האתר והתארגנות)
מס'

תיאור השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או
תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון
התחלתי

פעילות מונעת נדרשת

נ=נמוך,
ב=בינוני
ג=גבוה

דירוג
הסיכוןמכ
חומרהפל
חומרהה
סבירות
סבירות

 4 2 2ב

פגיעה
מכאנית -
חלקים
נעים
ומסתובבים
 ,נפילה,
נפילת
חפצים

פגיעה
מכאנית
לגוף העובד
או לציוד

חשמל

התחשמלות  4 2 2ב

כתוצאה
מכשל
או תקלה
בכלי

דירוג
הסיכון
מכ
חומרהפל
חומרהה
סבירות
סבירות

1

גידור שטח ההתארגנות כלים
על פי ובהתאם להיתר חשמליים
מטלטלים
ולקואורדינאטות

הערכת סיכון
שיורי
(לאחר ביצוע
פעולה מתקנת)

אחריות

בקרה

• יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס
בחלקים מסתובבים.

1 1 1

נ

מנהל
העבודה
\מנהל
ההקמה

ממונה
בטיחות
של
הפרויקט

• לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך ולפני הכניסה לעבודה
יועבר העתק טופס הבדיקה ל ידי נציג נתג"ז.
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
כאשר נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן בעלת תקן
 EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.

1 1 1

נ

מנהל
העבודה
\מנהל
ההקמה

ממונה
בטיחות
של
הפרויקט
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נספח א' :הכנת תכנית לניהול הבטיחות

 2.2איתור גורמי סיכון באמצעות סקר סיכונים תקופתי
אחת לתקופה (שבוע עד שבועיים) רצוי לקיים סקר הנערך על-ידי ממונה הבטיחות או איש מקצוע
מתאים אחר ,כדי לאתר סיכונים שנוצרו באתר ,וכן כדי למדוד את מצב הבטיחות .להלן 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).
טופס ביקורת בטיחות באתר (דוגמה) – לשמור בתיק באתר
אתר ____________מנ"ע ________ ת .מילוי______ דף מס __1_ .מתוך __ __2דפים.
הנושא

מס"ד

1

הוצאת פסולת וסילוקה

2

ציוד מגן אישי

3

חפירות

3.1

יציבות דפנות

3.2

עליה  /ירידה בטוחים
לחפירה
גידור ושילוט החפירה

4

משטחי עבודה ומעברים

4.1

מעברים יציבים ,רחבים
ומגודרים
מכשולים במעברים

5

פיגומים

5.1

ביסוס ,יציבות ,עיגון
למבנה
פגמים ובלאי

5.3

עבודה בגובה ללא פיגום

5.4

גידורים ומשטחי מעבר

5.5

בדיקה תקופתית לפיגום
ממוכן
פיגומים ,עצמאים

6

טפסנות

6.1

ביסוס ,יציבות וקשיחות
מערכת התמיכה (רגלים,
מגדלים)

3.3

4.2

5.2

5.6

מנחה לניהול סיכונים בבניה הנדסית

ציון (מ 1-
)10
 =1לא תקין
 =10מלא/
תקין

11

המלצות
לביצוע כולל
ציוד מגן
והכנות
מיוחדות

אחראי
ליישום
המלצה

בוצע
(תאריך)

האגודה הישראלית לבטיחות ולגיהות

(המשך)
מס"ד

הנושא

7

סולמות

7.1

תקינות וחוזק הסולם

7.2

גובה הסולם ואופן עמידתו
וחיזוקו
פתחים ומרפסות

8.1

גידור

8.2

כיסוי

9

חדרי מדרגות

9.1

מעקות בחדרי מדרגות

9.2

תאורה תקינה

10

כלי עבודה

10.1

תקינות כלים ידניים

10.2

תקינות כלים חשמליים

10.3

הגנה לדיסקים והתאמתם
לעבודה
חשמל

11.1

כבלי חשמל ותקינותם

11.2

תקינות לוחות חשמל וממסרי
פחת
הארקות

12
12.1

עגורנים ,מכונות ואביזרי
הרמה
בדיקות ע"י בודק מוסמך

12.2

תקינות ומעקב תיקון ליקויים

13

מפגעים נוספים:

8

11

11.3

ציון (מ )1-10
 =1לא תקין
 =10מלא/
תקין

המלצות לביצוע
כולל ציוד מגן
והכנות מיוחדות

אחראי
ליישום
המלצה

בוצע
(תאריך)

13.1

הערות:
________________________________________________________________
חתימת מנהל העבודה
_______________

חתימת מנהל הפרויקט
________________
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 2.3איתור גורמי סיכון והערכת סיכונים בכל משימה חדשה על-ידי מנהל העבודה
באתר – וכן בכל שינוי באתר
כל מנהל עבודה יוכשר לבצע הערכת סיכונים באתר בשיתוף עם העובדים (או קבלן המשנה החדש)
המבצעים את הפעילות .בתחילת כל עבודה או פעילות חדשה – בין אם היא מבוצעת על-ידי עובדי
החברה ובין אם היא מבוצעת על-ידי עובדי קבלן – יבצע מנהל העבודה סיור באתר בו העבודה
תתבצע .יחד עם העובדים הוא יזהה גורמי סיכון עיקריים בעבודה ,ואם רמת הסיכון איננה
קבילה ,הוא ימליץ על אופני עבודה ואמצעים להקטנת הסיכון .תהליך דומה יש לבצע כאשר יש
שינוי משמעותי באתר או בתהליכי העבודה שיש לו השלכה אפשרית על בטיחות העובדים.
בין האמצעים שניתן לנקוט בהם כדי להפחית את הסיכונים (פרט לסילוק גורם הסיכון ,הפחתתו
או מיגון הנדסי) ,ניתן לחשוב על:
 .1הדרכה לעובדים על אופן ביצוע העבודה;
 .2פיקוח צמוד על ביצוע העבודה;
 .3שינוי שיטת העבודה;
 .4אספקת אמצעים להפחתת הסיכון – כולל ציוד מגן אישי;
 .5איסור ביצוע העבודה עד לתיקון ליקויים שאותרו ,או שיימצא פיתרון לסיכונים לא
קבילים.
במסגרת הערכת הסיכונים מנהל העבודה יוודא כי רק עובדים מוסמכים מבצעים עבודות
הדורשות הסמכה ,וכי אין מגבלות מיוחדות – בסביבת העבודה או ביחס לעובדים – המונעות
ביצוע בטיחותי של הפעילות.
תוצאות סיור הבטיחות והערכת הסיכונים יירשמו בטופס מיוחד (ראה נספח ג :1-טופס הערכת
גורמי סיכון באתר בניה) .הטפסים ישמרו בקלסר מיוחד אשר ייבדק על-ידי ממונה הבטיחות בכל
ביקור באתר.
המלצות לביצוע (לא מיידי) המופיעות בטופס הערכת הסיכונים באתר יועברו לביצוע באמצעות
ממלאי תפקידים מתאימים בהקדם האפשרי ,כאשר מעקב הביצוע יערך על-ידי מנהל העבודה
בקלסר הערכת הסיכונים.
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טופס לדוגמה הערכת גורמי סיכון באתר בניה – לשמור בתיק באתר
מנ"ע _______________ ת .מילוי________

דף מס ___ .מתוך ____ דפים.

תיאור השלב בעבודה עבורו מבוצע הניתוח _______________________________.
שם אחראי  /קבלן משנה (אם יש) ______________________________________.
ת .התחלת שלב ______ ת .סיום _______ מספר עובדים (בממוצע) לעבודה זו ____.
הדרכה לעובדים באחריות _________ ניתנה/תינתן בתאריך _______ ביצוע כ/ל.
הדרכה בשפות____________/ ___________ / ___________ / _________ :
רשום גורמי סיכון בולטים הדורשים טיפול
השלב
בעבודה

גורמי סיכון עיקריים

רמת
סיכון

(נ=נמוך
ב=בינוני,
ג=גבוה)

המלצות לביצוע כולל
ציוד מגן והכנות
מיוחדות

בוצע
אחראי
ליישום (תאריך)
המלצה

ביקורת על-ידי ממונה בטיחות ________________ ביצוע בתאריך ____________.
ביקורת על-ידי עורך מבדק/מנהל פרויקט/אחר __________ בתאריך ___________.
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 .3ניהול סיכונים בבניה ההנדסית – גורמי סיכון כלליים
בפרק זה מוצגים גורמי סיכון כלליים ותרחישי פגיעה אפשריים בענף הבניה (לאו דווקא בניה
הנדסית) אליהם יש להתייחס בעת ביצוע ניתוחי הבטיחות (דוגמאות להמלצות להפחתת הסיכון
ראה בנספח ה') .גורמי סיכון ותרחישים אופייניים לעבודות מינהור ,גישור ,סלילה וביוב מובאים
בפרקים הבאים.
גורמי הסיכון בפרק זה כוללים את הבאים:

 עבודה עם סולמות תנועת כלי רכב נפילות במישור ולמקום נמוך סיכוני חשמל כלי עבודה ידניים סיכונים גהותיים סיכוני עבודה בגובה סיכוני נפילת חפצים מגובה סיכוני חפירות באתר סיכוני מכונות באתר סיכוני ריתוך ועבודה חמה סיכוני עבודה עם דלק ,גז ,ומוצרים דליקים או נפיצים סיכוני עגורן צריח ומכונות הרמה סיכוני פיגום זקפים סיכוני פיגום עצמאי  /עצמאי נייד סיכוני טפסות חומרים מסוכנים ,מלט ,סיליקה ,אסבסט ,דבקים ,מדללים וחומרי בידוד עבודות הריסה 3.1עבודה עם סולמות
גורם סיכון
סולמות לא תקינים
הצבה לא נכונה של הסולם
עבודה ללא מאחז יד הולם
עבודה בסולם עם כלי עבודה כבדים

תרחיש
סולם נשבר
קריסת הסולם ,תזוזת סולם
אובדן שיווי משקל  /מעידה  /החלקה
אובדן שיווי משקל  /מעידה  /החלקה
נפילת כלי כבד מגובה
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 3.2תנועת כלי רכב
גורם סיכון
דרכי גישה ומעבר לעובדים חוצים נתיבי
נסיעה של כלי רכב
אזורי חניה לא מוסדרים
אין באתר תמרורי תנועה מתאימים (ביציאה
מהאתר ,התראה על רכב חוצה בכביש,
איסור כניסת רכב זר וכדומה)
 3.3נפילות במישור ולמקום נמוך
גורם סיכון
משטחים באזורי הליכה לא בטוחים
(ערימות חומרים ,שמן ,משטחים לא ישרים,
אשפה ,שפך נוזלים ,וכדומה)
בורות ופתחים לא מכוסים
אין תאורה במקומות חשוכים
 3.4סיכוני חשמל
גורם סיכון
אין הארקה
בלוח חשמל אין מפסק פחת  /דלף
כבלי החשמל המאריכים לא תקינים  /ללא
בידוד כפול
חיבורי ה"שקע-תקע" לא תקניים
מעבר של כבלי חשמל בשלוליות מים
כבלי חשמל על הקרקע ולא מוגנים פיזית
מפני פגיעת רכב  /צמ"ה
כבלי חשמל פעילים מגוללים בתוף
אין טווחי בטיחות מכבלי מתח גבוה
 3.5כלי עבודה ידניים
גורם סיכון
כלי עבודה לא ממוגנים (סכין יפנית ,דיסק,
וגדומה)
כלי עבודה חשמליים מיטלטלים לא תקינים
 /ליקוי בבידוד
לא נעשה שימוש בציוד מגן מתאים בעת
עבודה עם כלים ידניים

תרחיש
פגיעת כלי רכב בעובד
תאונות דרכים  /פגיעה בה"ר
תאונות דרכים  /פגיעה בה"ר

תרחיש
נפילה ,החלקה
נפילה למקום נמוך
נפילה ,התקלות בחפצים

תרחיש
התחשמלות
התחשמלות
התחשמלות
התחשמלות
התחשמלות
התחשמלות
סכנת התחממות ודליקה
התחשמלות

תרחיש
פגיעת כלי בעובד
התחשמלות
רסיסים בעיניים ,נזק מרעש ,ועוד
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 3.6סיכונים גהותיים
גורם סיכון
אין שירותים (נוחיות) תקינים ,או שהם לא
או לא בכמות נאותה,
אין מקומות לרחיצת ידיים עם סבון ומגבות
חד פעמיות
במקומות סגורים (כגון מפלסים תת
קרקעיים) אין סידורים לאוורור ו/או יניקה
של אדים/גזים ,באמצעים טבעיים (פתחים
וחלונות) או מלאכותיים (וונטות ,מערכות
אוורור) עם קצב נאות של החלפת אוויר
אין תאורה מלאכותית הולמת במקומות
שאין בהם תאורה טבעית מספיקה (כגון
במרתפים ,בחדרי מדרגות ,וכד')

תרחיש
מחלות ,זיהומים
מחלות ,זיהומים
פגיעה במערכת הנשימה ,סחרחורת ,כאבי ראש,
אובדן הכרה

סכנת נפילה ,התקלות

 3.7סיכוני עבודה בגובה
תרחיש
גורם סיכון
עובדים בגובה אינם מוסמכים לעבודה בגובה נפילה מגובה
מעקות לא תקינים  /רשתות מניעת נפילה לא נפילה מגובה
תקינות
נפילה מגובה
אין שימוש במערכת ציוד מגן אישי למניעת
נפילה בגובה במקום בו עובדים בגובה ללא
מעקה ,או שמתכופפים מעבר למעקה
נפילה מגובה
מערכת ציוד מגן אישי לא תקינה או לו
מתאימה או לא הוחלפה לאחר הפעלתה
אין מי שיחלץ כאשר מתרחשת נפילה
עובד בגובה עובד ללא השגחה של אחר
 3.8סיכוני נפילת חפצים מגובה
גורם סיכון
אין בפיגומים  /במשטחי עבודה בגובה
לוחות רגל או אמצעים אחרים למניעת
נפילת חפצים מגובה
העובדים לא מצוידים בחגורות כלים ובכלי
קיבול ייעודיים לטלטול  /שינוע ידני של כלי
העבודה והציוד
השלכת פסולת באופן לא בטיחותי  /אין
באתר שוקת  /שרוול  /שרוול זבל לפינוי
בטיחותי של פסולת בניין

תרחיש
חבטה מחפץ שניתק  /שנופל מגובה
חבטה מחפץ שניתק  /שנופל מגובה
פגיעה מפסולת בניין המושלכת באופן לא בטוח
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 3.9סיכוני חפירות באתר
גורם סיכון
הימצאות קווי חשמל ,מים  ,ביוב  ,תקשורת
גז ,בסמוך לחפירה
התמוטטות דפנות חפירה עקב דפנות לקויים
או שאין זווית שיפוע טבעי או דיפון תקין
אין אמצעים לירידה ולעליה מהחפירות (מעל
 120ס"מ)
אין אמצעים למניעת נפילות לתוך החפירות
על-ידי התקנת גדורים ,מכסים ,סימון עם
שלטי אזהרה ,ותאורת אזהרה בלילה
אזורי סכנה ליד החפירה לא מסומנים ולא
נמנעת גישה אליהם
לא קיימים טווחי בטיחות בהם ציוד מכני
הנדסי (צמ"ה) לא מתקרב לשפת החפירה,
 3.10סיכוני מכונות באתר
גורם סיכון
חלקים נעים או מסתובבים במכונות אינם
מגודרים כנדרש (כולל מערבלי בטון)
מכונות המונעות בחשמל אינן מוארקות
 3.11סיכוני ריתוך ועבודה חמה
גורם סיכון
רתכים לא מוסמכים
אין בולמי להבה בריתוך להבה (ברנר)
ליקויים בציוד ריתוך חשמלי
חימום ביטומן ללא ציוד תקין ובטיחותי
עובדים בעבודה חמה לא מצוידים בציוד מגן
אישי מתאים ותקין
אין מטף כיבוי אש ואמצעי כיבוי נוספים
בעמדת עבודה חמה
אין "צופה אש" בעמדת העבודה
מטפים ,גלאים ומערכות כיבוי אינם נבדקים
במועד  /לקויים
אין יניקה של "עשן הריתוך" בעבודות ריתוך
חשמלי ,וגם אין לעובד מסכה עם אספקת
אוויר.

תרחיש
פגיעה בקו  /ביוב וכדומה
הילכדות עובדים בחפירה
נפילה
נפילה
נפילה
פגיעה בעובד מצמ"ה ,התהפכות צמ"ה לחפירה

תרחיש
הילכדות אבר של העובד בחלק הנע או המסתובב
התחשמלות

תרחיש
פגיעה בעובד הלא מקצועי
כוויה  /דליקה
התחשמלות
כוויה ,דליקה
כוויה ,דליקה
כוויה ,דליקה
דליקה
דליקה
פגיעה במערכת נשימה ,סחרחורת

 3.12סיכוני עבודה עם דלק ,גז ,ומוצרים דליקים או נפיצים
תרחיש
גורם סיכון
סכנת התפוצצות
מיכלי לחץ וגלילי גז לא מאוחסנים במקום
נקי ,מוצל ,מאוורר ,מרוחק משקעי חשמל,
דליקה  /פיצוץ
קיים מיכל דלק באתר ,ואין לו מאצרה
+הארקה
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 3.13סיכוני עגורן צריח ומכונות הרמה
גורם סיכון
במזג אוויר סוער מתעדכנים לגבי מהירות
הרוחות ובהתייעצות עם גורם טכני או עם
ממונה הבטיחות מתירים  /אוסרים המשך
הפעלה בכפוף לסוג העבודה המבוצעת
גזרת העבודה של העגורן מתוכננת מראש
למניעת פגיעה בעצמים או בעגורנים אחרים או
בקווי מתח גבוה
לא מטלטלים משאות מעל אנשים באתר
אתתים  /עניבנים באתר לא מצוידים במכשירי
קשר ייעודיים
מכונת ההרמה  /עגורנים במצב תקין מבחינת
כבל הרמה ,התוף וליפוף הכבל עליו ,לשונית
בטיחות לאונקל
אין זיהוי אבזרי הרמה (לצורך בדיקה
תקופתית) וסכנה שהם לא בטוחים לשימוש

תרחיש
התמוטטות עגורן

התמוטטות עגורן  /פגיעה בעצמים או בעובדים
נפילת משאות שניתקו מאבזר ההרמה על אנשים
אין מי שיחלץ במקרה פגיעה  /אין אפשרות להזהיר בפני
סכנה
קריסת מכונת ההרמה
נפילת משאות שניתקו מאבזר ההרמה על אנשים

 3.19חומרים מסוכנים ,מלט ,סיליקה ,אסבסט ,דבקים ,מדללים וחומרי בידוד
תרחיש
גורם סיכון
פגיעה מחומר מסוכן
אין באתר גיליונות בטיחות ( )SDSהחומרים,
טיפול שגוי לאחר פגיעה מחומר מסוכן
סיכוני החומרים המסוכנים לא ידועים
והעובדים לא הוזהרו מפניהם ,והם אינם יודעים
איך משתמשים ,מאחסנים ומטלטלים חומרים
מסוכנים
פגיעה מחומר מסוכן
העובדים לא מקפידים על שימוש בציוד מגן
אישי בעת הטיפול בחומרים מסוכנים
פגיעה במערכת הנשימה ,סיליקוזיס
יש חשיפה לאבק המכיל צורן דו חמצני גבישי
(סיליקה) ,למשל בעת ניקוי חול,קידוח וחציבה
בבטון,חיתוך שיש מרצפות ובלוקים
פגיעה עורית
חשיפת עובדים למלט
פגיעה במערכת הנשימה
אבק ללא יניקה ,ואין לעובדים מסכות מגן
 15.20עבודות הריסה
גורם סיכון
הריסה ללא אישור מהנדס לפירוק המבנה
לא ננקטו צעדי בטיחות מיוחדים בסביבת
עבודת ההריסה כולל גידור וסימון שטח ,פינוי
והרחקת אנשים ,ומשטחי עבודה ומעבר תקינים
ובטוחים לצוות המפרק
שיטת פירוק לא מתאימה המסכנת את העובדים התמוטטות ,פגיעה בעובדים ובעוברים ושבים
ועוברי אורח (למשל :פירוק "מלמעלה למטה",
אין הגנה מפני חפצים שנופלים או ניתקים
מגובה ,וכדומה
תרחיש
קריסת מבנה ,התמוטטויות ,פגיעה בעובדים
פגיעה בעובדים ובעוברים ושבים
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 .4גורמי סיכון בעבודות מינהור
פרק זה מציג תרחישי פגיעה ,גורמי סיכון והמלצות לשלבי העבודה הבאים של מינהור
קונבנציונאלי:
יש לדעת כי התקן הישראלי ת"י  5567שפורסם ביולי  ,2006הוא מסמך כולל ,מקיף ועדכני הדן
בבטיחות בעבודות מנהור תת קרקעיות (כריית פירים ומנהרות )  .התקן מבוסס על התקן הבריטי
 BS 6164משנת  ,2001שעובד ע"י מכון התקנים הישראלי עם שינויים והתאמות לתנאי הארץ,
לחוקים ולתקנות הישראליים .העיבוד נערך ע"י ועדת מומחים של מת"י  ,בכל מקרה יש לפנות
לנוסח התקן בכל הנוגע לדרישות ,הנחיות והוראות הבטיחות בעבודות מנהור.
 חפירת בור מרכזי  /העמקה
 עבודות כרייה במנהרה
 ביצוע קדחים/הטמנת חומר נפץ/פיצוץ
 עבודות התזה/קידוח  +בירוג/דיוס/רשתות
 עבודות איטום
 עבודות טפסנות/יציקת קירות בטון דפנות
 סיכוני הצפה ומי תהום
 סיכוני אוורור
(הערה :התארגנות והכנת מערכות תומכות – כמו בפרק  3לעיל)

 .4.1חפירת בור מרכזי  /העמקה
גורמי סיכון

המלצות

התמוטטות דפנות

 יינתנו פתרונות דיפון טרום ביצוע העבודה (אפשרי מיתון שיפועים). אם עומק הדפנות עולה על  4מ' תידרש תכנית דיפון חתומה ע"ימתכנן.
 עודף החומר יפונה לפחות  1מ' משפת חפירה עליון. מנהל העבודה יערוך מבדק בטיחות יומי ויתעד תוצאותיו בפנקס הכללי. בכל מקום בו עומק החפירה עולה על  2מ' יהיה צורך בגידור קשיחכמשמעותו בתקנות . 9,10
 חפירות/הפרשי מפלסים/שוחות/בורות/תעלות שעומקן נמוך מ 2 -מ'יסומנו באמצעות סרטי סימון .גובה הסימון לא יפחת מ 50 -ס"מ.
 טרום ביצוע עב' חפירה תיערך דדיקציה ,אם יש חשש למיקוםתשתית קיימת ,תיעשה חפירת גישוש לשם בדיקה נוספת.
 יש לבצע תאום תכניות לפני כל כניסה לקטע עבודה חדש. יש צורך בשילוט בדבר סיכונים פינוי זרים שאינם עובדי האתר בכניסות ויציאות של האתר יוצבו שלטים גדולים המזהירים בדברסיכונים.

נפילה לעומק

פגיעה בתשתית
קיימת
פגיעה בעוברי
אורח

דריסה/מחיצה ע"י  -כלי הצמ"ה יהיו בעלי רישוי בתוקף.
 מפעילים יהיו בקיאים בהפעלת הכלים ובעלי רשיון בהפעלת מכונה ניידת.צמ"ה:
 הכלים יצוידו ב"צ'קלקות" ובצופרי התרעה בנסיעה לאחור. במקרה של ספק יכוונו מפעילי הכלים ע"י ג'וקרים. היפוך צמ"ה. חל איסור מוחלט על דיבור בטלפון נייד בעת תהליך עבודה. תאונות דרכים. כל המפעילים/נהגי מובילים והנוסעים בשטח האתר יעברו הדרכה (ראהתכנית הדרכה בסקר זה).
 כל המבצעים עבודה רגלית ילבשו אפודים זוהרים בנוסף לצמ"אסטנדרטי.
תבוצע השקיית צירי גישה למניעת פיזור אבק מזיק ,יש לשקול הרטובות
פיזור אבק מזיק
אלו משום סכנת החלקת צמ"ה ולפזר מי מלח להידוק צירי הגישה.

20

 .4.2עבודות כרייה במנהרה
גורמי סיכון
התמוטטות מפולות
בחזית הכרייה ו/או
באזורי הגישה

נפילת חלקי אבן
(התמוטטויות
מקומיות)
חנק /הרעלה כתוצאה
מהצטברות גזים
רעילים

סיכוני אבק
מזיק/נראות/זיהוי

המלצות
 ביצוע תימוך תוך הצמדות להנחיות מתכנן. הערכות מצב בכל שינוי מבנה הסלע. הערכות מצב שבועיות קבועות של המתכנן וגיאולוג אשר יחוודעתם לעניין קצה התקדמות הפסיעות ללא תימוך.
 ביצוע בדיקות בתדירות של אחת לשעה של מנ"ע לעניין איכותהסלע.
 הדרכה ייעודית למפעיל הבאגר בדבר דווח על שינויים במבנההסלע.
 טרם כניסת צוותי התזה ,בירוג ותימוך זמני ,תבוצע בדיקה יסודיתשל מנ"ע אשר יוודא הפרכת קיום חלקי אבן רופפים ,סדקים בסלע,
רטיבות יוצאת דופן וכיו"ב .בדיקה זו תתועד בפנקס הכללי וביומן
הכרייה.
 יותקן מכשיר ניטור קבוע ע"ג הבאגר: מפעיל הבאגר יוכשר בקריאת נתוני המכשיר. מנ"ע יערוך מעקב של לפחות פעמיים במשמרת וינהל רישוםנתוני הבדיקות בפנקס הכללי.
 אם כל עבודות הכרייה תבוצענה באמצעות באגר בעל הנעה בערהפנימית ,יש לשקול התקנת פילטרים על גבי מערכת הפליטה שלו.
 מערכת האוורור תפעל כיאות תוך שמירה על מהירות זרימת אווירשל  0.5מ' בשנייה .מהירות זרימת האוויר תיבדק גם היא ע"י מנ"ע
ותתועד בפנקס הכללי.
 תאורת התמצאות ותאורת עבודה-ראה סעיף "תאורה" בסעיףכללי.
 במסגרת ציוד מגן אישי המחויב בפרויקט ,אפודים זוהרים הינםחלק אינטגרלי מצמ"א מינימלי.
 יש צורך בביצוע הרטבות צירי המנהרה למניעת התמרות אבקמטריד.
 לא יוכנסו כלי רכב ואנשים שאינם הכרחיים לפעילות בפרויקט. עובדים יחזיקו ברשותם נשמיות בד למקרה בו מערכות האוורורלא יתנו מענה יעיל (עד ליציאתם המיידית מהמנהרה).
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 .4.3ביצוע קדחים/הטמנת חומר נפץ/פיצוץ
גורמי סיכון
ביצוע עבודות קידוח
חורים לפיצוץ באמצעות
מכונות קידוח
אופקי/אנכי:
 סיכוני העפת נתזים. סיכוני רעש/אבקמזיק.
 סיכוני עבודה בגובהפיצוצים (כללי)
פגיעה כתוצאה מאחסנת
חומרי נפץ (כולל עודפים)
ומנפצים.
פגיעה  /שימוש לרעה בעת
שינוע חמרי נפץ
פיצוץ
סיכוני השהיות "איור"
פגיעה בעוברי אורח /
עובדים
סיכוני כניסה לאחר
פיצוץ:
 סיכוני אבק מזיק. סיכוני חנק.סיכוני יתרות חומר נפץ
בסיום משימת הפיצוץ

המלצות
 מפעילי המקדח יצוידו באמצעי הגנת פנים לחילופין העבודהתבוצע מתוך תא מפעיל העומד בכל הדרישות.
 ראה דרישות צמ"א בפרק צמ"א. ראה דרישות בפרק עבודות בגובה  -במות הרמה.הערה :ביצוע תאומים ,הטמעת נוהל מפע"ר לביצוע פיצוצים
באזורים אורבניים ,תקשורת והמצאת אישורים נדרשים חלה
על מבצע הבנייה
 לא יאוחסן בתחומי האתר חומר נפץ (עודף) בשום תנאי ובשוםמקרה.
 חומרי נפץ עודפים יושמדו בסיום יום העבודה.שינוע באישור בלבד תוך לווי חמוש של אדם מורשה עפ"י דרישתהתקנות.
 ראה הנחיות נוהל מפע"ר לעב' פיצוץ במתחם אורבני. על ממונה הפיצוצים להכין תכנית גבוי למקרה של חומר עקר. על ממונה הפיצוצים להכין נוהל למקרים מסוג זה. מתחם הפיצוץ יאובטח באמצעות צופים בעלי אמצעי תקשורתודגלים אשר יוצבו עפ"י תכנית פרטנית טרם ביצוע כל פיצוץ.
יוכן נוהל ע"י ממונה על הפיצוצים בשיתוף מנ"ע ומהנדס הכרייה
בנוהל זה יינתנו הדגשים הבאים:
 זמן המתנה מסיום פיצוץ ועד כניסה למנהרה. דגשים לעניין אוורור (הפעלת מערכות האוורור). דגשים לעניין בדיקת מערום החומר שפוצץ ע"י ממונה עלהפיצוצים.
כל יתרת חומרי הנפץ ונפצים ,יושמדו השמדה מבוקרת בסיום
הליך הפיצוץ .אין לשמור חומר נפץ לפיצוץ מתוכנן אחר או
לאחסן באתר חומרי נפץ.

 .4.4עב' התזה/קידוח  +בירוג/דיוס/רשתות:
גורמי סיכון
סיכוני עב' בגובה ומעל
במת הרמה
סיכוני התזה:
 פגיעות עיניים פגיעות נשימה נפילות חלקי אב.קידוח אופקי:
 אבק מזיק לכידת גפיים נזקי רעש תחזוקה/טיפול לקוייםביצוע עב' דיוס:
 סיכוני מגע/חשיפהלחומרים מאכלים
בצוע התקנת רשתות:
 סיכוני קריסת רשתות -מחיצה ונפילת חפצים

המלצות
 ראה פרק עבודות בגובה בתוכנית כללית. ראה דרישות ציוד מגן אישי ראה דרישות סעיף  3.2בסקר זה. יעשה שימוש בנשמיות. אין לעבוד בשרוולים מופשלים. שימוש באטמי אוזניים חובה. אין לבצע פעולות תחזוקה בעת תנועת המקדח שימוש בכפפות גומי. יישום דרישות גיליון  MSDSשל החומרים.על גבי במות ההרמה תותקן קשת אבטחה אשר תמנע מחיצהתחת רשתות.
-הרשתות יאובטחו קודם לסיום תליתן ב 4-נקודות לפחות.
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 4.5ביצוע עבודות איטום:
גורמי סיכון

המלצות

סיכוני נפילה
והתמוטטות בעבודה
בגובה על גבי פיגומי תורן

 פיגומי התורן יבדקו ע"י בודק מוסמך ויאושרו לשימוש ע"יהבודק.
 מנ"ע יערוך בדיקות שבועיות לתקינות מערכות הבטיחות בפיגוםויעדכן בפנקס הכללי.
 כל המועסקים ע"ג פיגומים אלה יהיו מוסמכים לעבודות בגובהעפ"י סיווג מתאים לעב' ע"ג פיגומים ממוכנים.
 חל איסור העמסת יתר של הפיגומים מעבר לרשום בתסקירהבודק.
 העובדים יאבטחו עצמם אל הפיגום ברתמות בטיחות כל שינוי במבנה הפיגום ובכלל זה הגבהתו,תוספת משטחי עבודה,פרוק משטחי עבודה ,מחייבת בדיקת בודק מוסמך מחודשת.
 יש לפעול עפ"י דרישות  MSDSשל יריעות האיטום. גיליונות אלו יועברו אל צוות העובדים בשפה המובנת להם. -העובדים יעשו שימוש בציוד מגן אישי יעודי עפ"י מפרט דרישות

סיכוני נפילת יריעות
בתהליך תלייתן
ביצוע בירוג יריעות
באמצעות אקדח
מסמרים

 קבלן המשנה יציג תכנית ביצוע הכוללת פירוט ביצוע להתקנתהיריעות.
 האקדח יהיה אקדח "פעולה עקיפה" תקני. סוג התחמישים יקבע עפ"י חוזק הבטון. הוראות שימוש וגיליון מידע בדבר סיכונים יצורף לסקרויועבר להחתמת העוסקים בפעולות אלו.
 ראה סעיף עבודות חמות בתכנית כללית -בכל פיגום תורן יוצב מטף כבוי אש מסוג אבקה.

סיכוני חשיפה לרעלנים
בעב' איטום

MSDS

סיכוני דליקה (כולל
בפיגומי תורן)
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 .4.6עבודות טפסנות/יציקת קירות בטון דפנות
גורמי סיכון
קריסת מערכת טפסות

התמוטטות דפנות חפירה
נפילה מגובה

השתפדות/פגיעה מקוצי
ברזל
מעברים/מכשולים
נפילות ופגיעות
התחשמלות
סיכוני שינוע:
בטון ,ברזל ,תבניות וכל
ציוד אחר

קריסת מערכת תבניות
מטפסת
שינוע תבניות הגבהתן:
סיכוני נפילה ,כשלים
מכאניים במערכת
הנפה/עגורן
 -התמוטטות טפסות

סיכוני יציקה
 הצלפת משאבה קריסת דוד בטון -פגיעה בעת שינוע הדוד

המלצות
מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנ"ע בשלבי ההתקנה ולפני יציקה
(בדיקות אלו יתועדו בפנקס הכללי).
 אם גובה הטפסות יעלה על  4.0מ' או גובהן ידרוש תוכן תכניתטפסות ע"י מהנדס ,ומנ"ע יעבוד על פיה.
ראה הנחיות מיתון/דיפון בסעיף  2.1בסקר זה.
ראה הנחיות פרק חפירות
 בכל מקום בו עומק הנפילה עולה על  2מ' יותקן גידור בעל חוזקנאות עפ"י דרישת תקנות  ,9,10ובכלל זה סף רצפות פיגומים.
 בעת התקנת גידורים/פיגומים זיזים ישתמשו המתקינים ברתמותבטיחות ויינתן להם פתרון עיגון.
 אם אפשרות מעשית לבניית פיגום ,ישתמשו העובדים ברתמותבטיחות עם התקן בלימה ניגלל.
 יש להכשיר ולהסמיך את העובדים בגובה על-פי דרישת התקנות. כל עבודות ברזל יבוצעו על גבי משטח עבודה יציב ונקי ממכשוליםוציוד.
 קוצי ברזל יכופפו למניעת פגיעה בעובדים. יש לשקול התקנת פטריות הגנה " /אצבעונים". יש להכשיר מעברים ומשטחי עבודה נקיים ממכשולים על הקרקעועד גובה  2.0מ'.
ראה פרק חשמל בסקר זה וכן פרק כלים חשמליים.
ראה פרק שינוע בתוכנית כללית.
 כל הציוד המשוגר ייענב ע"י אתת/עניבן ו/או עגורנאי מוסמך. תינתן תשומת לב לריתום אלמנטים לשם איזון ע"י העגורן. לא ישונע מטען מעל אזורים ציבוריים ו/או מעל עובדים. יש לתכנן מראש מקומות הצבת המשאית/העגורן והמייצבים. יינתן אישור יצרן התבניות לעניין עיגון אונקלי העגורן (אוזניים)מערכת התבניות תורכב רק בסיום אשפרת בטון שבתחתית פסיעה,ורק אז ניתן יהיה לתלות את מערכת הטפסות.
ראה דרישות פרק שינוע בתוכנית כללית

מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנ"ע בשלבי התקנה ולפני יציקה
(בדיקות אלו יתועדו בפנקס הכללי)( .דגשים – ברגי קשירה ,תנוחת
התבניות ,ריתומים אלכסוניים)
 לא יבוצע שחרור לחץ במשאבה כאשר פיית הצינור בקרבת העובד(יוצק).
 הדוד ואמצעי הריתום יבדקו ע"י בודק מוסמך  -ריתום יעשהע"י אתת עניבן
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 .4.7סיכוני הצפה ומי תהום
גורמי סיכון

המלצות

חדירת מי תהום למנהרה

ניהול מי תהום באמצעות אחד או יותר מהבאים:
 ניקוז חיצוני כיסוי לא חדיר דיוס מכונות לאיזון לחץ קרקע אוויר דחוס ביצוע סקר סיכוני הצפה בכל אחד משלבי התכנון והעבודה הכנת אמצעי מילוט למניעת הילכדות אנשים במים פינוי מיידי של העובדים כאשר יש חשש להצפה וסגירת פתחים נקיטת אמצעים בעת חשש להצפה כדוגמת חיזוק נקודות תורפה(למשל על-ידי שקי חול) ,משאבות חירום וציוד מתאים אחר
 ניתוקי חשמל בעת הצפה קביעת לחץ עבודה מרבי ,בהתחשב גם בחוזק הקרקע אספקת אוויר דחוס בר-נשימה ,והתרעה כאשר האוויר דלבחמצן.
 סכנת מוגברת לדליקה באוויר עשיר בחמצן – היערכות למניעתדליקה בהתאם

סיכוני הצפה

סיכוני עבודה באוויר
דחוס לאיזון לחץ מים

 .4.9סיכוני אוורור
גורמי סיכון
פגיעה בעובדים עקב
אוויר דל חמצן

המלצות
 תכנון מערכת אוורור יעילה ואמינה הניתנת לשליטה מרחוק ריכוז חמצן שאינו נמוך מ ,19%-וטמפרטורת "תרמומטר רטוב"נמוכה מ 27-מעלות צלסיוס.
 שימוש במערכות אוורור המסוגלות לתת מענה גם לטיפולבסילוק גזים רעילים ומסוכנים הצפויים להיות באתר

סיכוני גזים רעילים
 ניטור קבוע ומתמיד של נוכחות גזים מסוכנים במנהרות כגון ,COומסוכנים
מתאן ,תחמוצת חנקן ,מימן גופרתי ועוד.
 היערכות למניעת דליקות עקב נוכחות גזים דליקים היערכות להגנה על הנשימה בעת חשש לחשיפה לגזים רעילים פינוי מיידי של עובדים במקרה של עליה חדה ברמת הגזיםהמסוכנים
סיכוני דליקה ופיצוץ עקב  -קביעת לחץ עבודה מירבי בהתחשב גם בחוזק הקרקע
אספקת אוויר דחוס בר נשימה והתרעה כאשר האוויר דל בחמצןנוכחות גזים מסוכנים
 סכנת מוגברת לדליקה באוויר עשיר בחמצן – היערכות למניעת(כגון גז מתאן)
דליקה בהתאם
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 .5גורמי סיכון בעבודות גישור
פרק זה מציג תרחישי פגיעה וגורמי סיכון לשלבי העבודה הבאים של גישור:
-

עבודות יציקה ויציקת כלונסאות

-

יציקת קורות רוחב בנציבי הגשר

-

הרכבת מבנה גשר עליון מרכיבים טרומיים

 זיון המיסעה ויציקת פלטת המיסעה(הערה :התארגנות והכנת מערכות תומכות – כמו בפרק  3לעיל)

 .5.1עבודות יציקה ויציקת כלונסאות
גורמי סיכון
פגיעה בקווי חשמל
עיליים
התהפכות מכונת
הקידוח
נפילה לבור

המלצות
 סקר מקדים והצבה בשטח מתאים שמירת מרחק בין העגורן וכלוב הזיון לקווי מתח עילייםייצוב ופילוס על משטח מתאים ,אבטחה על-ידי רגלי ייצוב  /פלטות
 איסור הורדת אדם לבור הקדח הכשרת העובדים בעבודה בגובה ושימוש במערכת ציוד מגן אישי בפנינפילה (רתמות מעוגנות)
 גידור אזור העבודה (במיוחד סביב תנועת מגש הפינוי) ושלטי אזהרה"סכנה בור פתוח"
 הקפת בור במעקה  /גידור אם היציקה לא הושלמה -פנס אדום מהבהב בלילה

פגיעה בצוות בעת
הנפת כלוב הזיון

 רק צוות מורשה יהיה באזור העבודה -קשירת  2חבלים להכוונת הכלוב למרכז הקדח

פגיעה עקב החלקת
מוטות הזיון בהנפה

 קשירת כלונסאות על-פי מפרט לברזלנים -תסקיר בדיקה בתוקף לכל כלי ואבזרי הרמה +בדיקת עומסים

התמוטטות שפת
הקדח בעת החדרת
כלוב הזיון
פציעות מקוצי זיון
בולטים בעת הכוונת
צינור המשאבה לקדח
פגיעה מקרינה בעת
בקרת רציפות הבטון
בכלונס לאחר היציקה
התמוטטות טפסות
בנציבי הגשר

 שימוש במשפך עם שרוול (קייסינג) שיותקן על פתח קדח הכלונסחיפוי קוצי הזיון ב"אצבעונים"
 הרחקת עובדים לא מורשים הצבת שלטי אזהרה "זהירות קרינה מייננת" התקנת טפסות לפי תקנות הבטיחות עמידה בדרישות ת"י  – 904טפסות (תקן חובה) ביצוע על-פי תכן לפי הנחיות התקן (תקרה שהעומס בה גדול מ10-ק"ג למ"ר ,קירות ועמודים שגובהם יותר מ 4-מטר ,רכיבים משופעים
ועוד)
 -בדיקת טפסות לפני יציקה על-ידי מנ"ע
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 .5.1עבודות יציקה ויציקת כלונסאות (המשך)
גורמי סיכון
התמוטטות טפסות
מתועשות בעת שינוע
והתקנה

נפילה מגובה בעת
עבודה עם טפסות
מתועשות

המלצות
 בדיקת התאמת התקני תליה וחוזק של הטפסה ,הרמת טפסה רקלאחר בדיקת התקני התליה מתאימים.
 אבטחת יציבות טפסה מפני תנועות רוח או אובדן שיווי משקל שימוש במשקולות נגדיים (קוביות בטון) ותמיכות אלכסוניות טרםההצבה של דפנות הטפסה.
 אין להרים טפסה במזג אוויר סוער. שימוש באבזרי הרמה בעומס מתאים ,עם תסקירי בדיקה בתוקף. קשירת התקני הרמה למטענים רק על-ידי אתתים/עניבנים מוסמכים. קשירת  2חבלים בצדדים לניווט הטפסה משני צדדים. פירוק טפסה רק ע"י "בונה מקצועי". הבטחה מפני התמוטטות כאשר רק חלק מהטפסה פורק. -טפסות עם נקודות עגינה ושימוש בצמ"א למניעת נפילה

 5.2יציקת קורות רוחב בנציבי הגשר
גורמי סיכון
התמוטטות מגדלי
התמיכה

המלצות
 תשתית יציבה ,מפולסת ומנוקזת למגדלי התמיכה ווידוא שאין שקעים או חללים בתשתית הידוק אדמת מילוי (אם קיימת בתשתית) הצבת מגדלי התמיכה על אדני עץ (בחתך של  4.5 X 20ס"מ לפחות) -בדיקת אנכיות המגדלים בכל שלב משלבי ההצבה

התמוטטות גוף הזיון
האנכי (כגון עמודי
הניצבים) בעת הנפה
והצבה בטפסה

 קביעת נקודות תליה של גוף הזיון על-ידי תכן נאות ,ושימוש באונקליבטיחות
 הכוונת גוף הזיון על ידי חבלים באמצעות שני עובדים בכל הצד הרחקת עובדים אחרים מהמקום בעת ההנפה שחרור התקן ההרמה רק לאחר ייצוב גוף הזיון בטפסה הבטחת יציבות גופים תמירים (כגון עמודי ניצבים) באמצעות כבליםהמחוברים לראש גוף הזיון ומחוזקים לבסיסים יציבים (קוביות
בטון ב 3-נקודות לפחות).
 מוטות זיון בולטים יכוסו ב"אצבעונים" -עובדים ישתמשו בכפפות מתאימות העמידות לשחיקה

ערעור יציבות הטפסות
בעת יציקת בטון

 הימנעות משפיכה מהירה מדי של בטון (מהמשאבה לתבנית). -שימוש בשרוול המוחדר לטפסה בעת יציקה באמצעות דודי בטון

הצלפת צינור גמיש
בעובדים בעת שחרור
לחץ מהמשאבה
נפילה מגובה של צוות
יציקה

 -שחרור לחץ מחוץ לטפסה לאחר התראה והרחקת עובדים

פגיעה ממוטות זיון
בולטים בגופי הזיון

הצוות יפעל מעל משטח פיגום זיזי ,כשהוא קשור בצמ"א לנקודות
עיגון עם מתקן לספיגת אנרגיה בנפילה
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 5.3הרכבת מבנה גשר עליון מרכיבים טרומיים
גורמי סיכון
התהפכות עגלות
המובילות אלמנטים
טרומיים
התחשמלות עקב מגע עם
קווי חשמל עיליים
נפילת אלמנט טרום עקב
כשל בחוזק אוזני תליה
נפילת אלמנט טרום בעת
פריקה
התהפכות ציוד הרמה או
קריעת כבל העגורן
נפילת אלמנט טרום עקב
מזג אויר סוער
נפילת אלמנט טרום עקב
הנפה לא מאוזנת ע"י 2
עגורנים
נפילה מגובה ממשטחי
עבודה לא מגודרים

התמוטטות רכיבים בעת
הרכבתם

המלצות
 בדיקת יציבות דרך ושולי דרך לפני הגעת העגלות ווידוא משטחי עבודה יציבים למניעת שקיעה ווידוא מרחק נאות מקווי חשמל עיליים בדיקת חוזק אוזן הרמה ראשונית ל 10-ס"מ בלבד לווידוא יכולת עמידה בעומס לפניההנפה
 ווידוא יציבות ושלמות האלמנט לפני שחרור הקשירה משטחי הצבה יציבים ומנוקזים למכונות ההרמה ווידוא יכולת עמידה בעומס לפני הנפה ,ווידוא ביסוס ויציבותמכונת ההרמה
אין לבצע עבודת הרמת רכיבים טרומיים במזג אויר סוער
 תכנון מראש ותיאום ביניהם על-ידי ראש צוות תוך שמירה עלתנוחה מאוזנת ,ולאחר הכנת תוכנית הנפה מאושרת ע"י מהנדס.
 כל העובדים יהיו מוסמכים לעבודה בגובה קשורים בצמ"א לנקודות עיגון עם מתקן לספיגת אנרגיה בנפילה התקנת קווי עיגון אופקיים (ליייף ליין) לאורך קורות הרוחבוהאורך המאפשרים תנועת עובדים.
 מעקה ממתכת בקורת האורך בקצות הגשר עם אזן יד ,אזן תיכוןולוח רגל למניעת נפילת הברזלנים והיוצקים בעת יציקת פלטות
בטון מעל למשטח הקרומים במיסעת הגשר
 הרכבה רק לפי תוכנית הרכבה שחרור אונקלי העגורן מאזני התליה רק לאחר שהרכיבים הוצבוכנדרש והם יציבים

 5.4זיון המיסעה ויציקת פלטת המיסעה
גורמי סיכון

המלצות

נפילת עובדים בעת
עבודה על המיסעה

 גידורי צד במיסעה יותקנו בעת התקנת הקרומים הטרומיים קו עיגון אופקי בקורת האורך הסמוכה לשפת המיסעה אליוייקשרו העובדים המשתמשים בצמ"א למניעת נפילה מגובה
 -הימנעות מדריכה על הלוחות הקרומיים

פגיעה על-ידי הרוטור של
ה"הליקופטר" להחלקת
בטון
הצלפת צינור גמיש
בעובדים בעת שחרור
לחץ מהמשאבה
נפילת עובדים בעת
הרכבת כרכובים
טרומיים ומעקות פלדה
בשולי הגשר

 הפעלה על-ידי מפעיל מיומן רוטור מוקף במסגרת הגנה למניעת פגיעה בעובדים שחרור לחץ לאחר אזהרה והרחקת העובדים הרכבת כרכובים בסיוע עגורן צוות העובדים מאובטח בצמ"א אל מערכת קווי עיגון אופקייםלאורך שפת המיסעה
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 .6ניהול סיכונים בעבודות סלילה
אלו הם גורמי הסיכון עבורם מפורטים המלצות בפרק זה:
 הכשרת השטח ,וארגון אתר העבודה ,הקמת חניון  /מוסך /משרדים עבודת הריסת מבנים /קירות /קונסטרוקציות חפירה/מילוי והחלפת קרקע הקמת מעברי מים ,ניקוזים/קירות תומכים/מעברים חקלאיים מערכות דיפון מתועשות ביצוע עבודה בממשק עם ציר תנועה פעיל  /סלילת כביש בנית קירות תומכים  /בוקסים קיר תומך בשיטת הקרקע המשוריינת  /או באתר טפסות בנית קירות בוקס מעבירי מים ריבוד וצביעה סימוני צבע בעזרת ציוד התזה התקנת תשתית חשמל  /תאורה  /גשרי שילוט שינוע חשמל העתקת עצים כריתת עצים עבודות חמות  /ביצוע איטום ביצוע עבודות אספלט עבודה במקום מוקף -סיכוני פיצוץ
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 6.1הכשרת השטח ,וארגון אתר העבודה ,הקמת חניון  /מוסך /משרדים
גורמי סיכון

המלצות

פגיעה בעוברי אורח

 שילוט וגידור האתר -מתן צמ"א למבקרים ,ליווי מבקרים

התהפכות ציוד והתנגשות
רכבים

 ווידוא יציבות דרכים ווידוא ניקוז דרכים רדיוס פניה מספיק לרכב ארוך עם עגלה ייצוב ,פילוס ,ואבטחה מפני שקיעה של משטחי עבודה לציודהרמה ,משאבות בטון ,מיקסרים וכו'
 סימון שולי הדרך בסרט לבן אדום או הצבת מעקות בטיחות הגבלת מהירות על פי התנאים -תאורת התמצאות וחניוני לילה

סיכוני התחשמלות

 מערכת החשמל תותקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד מערכת החשמל תיבדק ע"י חשמלאי בודק הארקת גנרטור ארעי התקנת מפסק מגן בכל לוח חשמל בתי שקע משוקעים עם תושבות כבלים עם בידוד חיצוני גומי או ניאופרן הגנה על כבלים (תעלות ,טרפזים) בדיקות תקופתיות כנדרש בנוהל לכל הלוחות ,ציוד חשמלי,ומכשירי חשמל מיטלטלים
 -שמירת מרחק מקווי חשמל עילאיים

זיהום קרקע

 כל מכלי הדלק יוצבו במאצרות בעלות קיבולת של 110%מקיבולת המיכל,
 שמני סיכה וכיו"ב יפונו אל חביות אטומות ובכל מקרה לאיבוצע זיהום קרקע( .באם יבוצע זיהום בשוגג באחריות הקבלן
לפנות החומר המזוהם מוקדם ככל הניתן למניעת חלחול אל
עומק הקרקע).

סיכוני דליקה ופיצוץ
באזור תדלוק

-

קיום אמצעי כיבוי והתרעה-
משאבות הדלק יוארכו ויבדקו ע"י חשמלאי בודק.
יש להחזיק בצמוד למשאבות הדלק מטף כבוי מתאים
בקיבולת  50ליטר לפחות.
יש להציב מטפי כבוי אש ניידים בעמדות העבודה בדגש על
ביצוע "עבודות חמות".
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 6.2עבודת הריסת מבנים /קירות /קונסטרוקציות
גורמי סיכון

המלצות

פגיעה בתשתית קיימת
שאינה מנותקת
קריסת אלמנטים דוגמת
קירות וקורות עמודים
בצורה שאינה מבוקרת.

 ביצוע ניתוקים והצגת אישורי ניתוק על ידי גורמים מוסמכים.-

סיכוני אבק מזיק
בביצוע עבודות הריסה
(חשיפה לסיבי אסבסט
רעילים)

-

פגיעה בעוברי אורח

במבנים בהם מבוצעת הריסה חלקית של קירות יש צורך באישור
קונסטרוקטור לתכנון תימוך זמני של אלמנטים.
בביצוע הריסה "כירורגית" של חלקי קיר על הקבלן לוודא תימוך
האלמנטים שאינם מיועדים להריסה אך יש סכנה להריסה בלתי
מבוקרת שלהם.
הקונסטרוקטור ייתן הנחיות מפורטות לגבי סדר ההריסה ,ועל
הצורך בנוכחות של הקונסטרוקטור בשטח (לפי שיקול דעתו
והנחיותיו המוקדמות) בשלבים קריטיים.
ביצוע פעולות פרוק ופינוי אסבסט יבוצעו עיי קבלן מורשה
ובפיקוח מפקח מוסמך מטעם המשרד לאיכות הסביבה.
הרטבת האלמנטים בשוטף למניעת התאבכות אבק בשטח
המתחם.
אריזה ואיטום האלמנטים המפורקים.
איסור מוחלט לעמידה על גבי גג אסבסט.

 אזורי ביצוע הריסות יבודדו באמצעות גדר פח "איסכורית" אושווה-ערך בגובה  2מ' למניעת אפשרות כניסת עוברי אורח לאזור
ההריסה

 6.3חפירה/מילוי והחלפת קרקע
גורמי סיכון
התמוטטות
דפנות

המלצות
-

פתרונות דיפון טרום ביצוע העבודה( .אפשר גם מיתון שיפועים).
באם עומק הדפנות עולה על  4מ' תידרש תכנית דיפון חתומה ע"י מתכנן.
בעבודה בקרבת כביש פעיל יש למנוע דרדרת חומר אל דרכים .מחייבת
התארגנות והצבת אמצעי בלימה דוגמת "ניו גרסי" ,יש צורך בהנחיות
יועץ תנועה.
עודף החומר יפונה לפחות  1מ' משפת חפירה עליון.
מנהל העבודה יערוך מבדק בטיחות יומי ויתעד תוצאותיו בפנקס
הכללי.
הרחקת צמ"ה מדופן חפירה.

נפילה לעומק

 בכל מקום בו עומק החפירה עולה על  2מ' יש צורך בגידור קשיחכמשמעותו בתקנות . 9,10
 בחפירות/הפרשי מפלסים /שוחות /בורות /תעלות שעומקן נמוך מ 2 -מ'יסומנו באמצעות סרטי סימון.
 -גובה הסימון לא יפחת מ 50 -ס"מ.

פגיעה בתשתית
קיימת

 לפני ביצוע עבודת חפירה תיערך דדיקציה .אם ישנו חשש למיקוםתשתית קיימת תעשה חפירת גישוש לשם בדיקה נוספת.
 יש לבצע תאום תכניות עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני כל כניסה לקטעעבודה חדש.
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 6.3חפירה/מילוי והחלפת קרקע (המשך)
גורמי סיכון
פגיעה בבני אדם
מקרב הציבור
דריסה/מחיצה
ע"י צמ"ה:
היפוך צמ"ה.-תאונות דרכים.

פיזור אבק מזיק
רעש בעוצמות
העולות על DB85

המלצות
 שילוט בדבר סיכונים ופינוי זרים שאינם עובדי האתר. הנחיות תמרור יינתנו ע"י יועץ תנועה.-

כלי הצמ"ה יהיו בעלי רישוי בתוקף.
מפעילים יהיו בקיאים בהפעלת הכלים ובעלי רישיון בהפעלת מכונה
ניידת.
הכלים יצוידו ב"צ'קלקות" וצופרי התרעה בנסיעה לאחור.
במקרה של ספק יכוונו מפעילי הכלים ע"י "ג'וקרים".
חל איסור מוחלט על דיבור בטלפון נייד בעת תהליך עבודה.
כל המפעילים/נהגי מובילים והנוסעים בשטח האתר יעברו הדרכה.
כל המבצעים עבודה רגלית ילבשו אפודים זוהרים בנוסף לצמ"א
סטנדרטי.

 תבוצע השקיית צירי גישה למניעת פיזור אבק מזיק,יש לשקול הרטובותאלו משום סכנת החלקת צמ"ה ולפזר מי מלח להידוק צירי הגישה.
 בכלים שאינם מוגנים בתא סגור ישתמשו המפעילים באמצעי הגנתשמיעה ,כנ"ל העובדים בסמיכות לכלים.

 6.4הקמת מעברי מים ,ניקוזים/קירות תומכים/מעברים חקלאיים
גורמי סיכון
קריסת מערכת
טפסות

המלצות
 מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנ"ע בשלבי התקנה ולפני יציקה (בדיקותאלו יתועדו בפנקס הכללי).
 אם גובה הטפסות יעלה על  4.0מ' ,תוכן תכנית טפסות ע"י מהנדס ,מנ"עיעבוד על פיה.

התמוטטות
דפנות חפירה
/תעלות

-

הילכדות עובד
בתעלה

-

עבודה לפי נוהל חפירה – ראה פרק על סיכוני חפירה
חפירת קטעים קצרים (מעט יותר מאורך הצינור) בחפירת תעלה להנחת
צנרת ,וכיסוי וייצוב צינור שהונח לפני הנחת הצינור הבא.
הצבת צופה ליד התעלה כאיש קשר בין מפעיל המחפר לצוות הנחת
צינורות (לצורך התראה לעובדים אם יש סימני התמוטטות).
קביעת מרחק ביטחון משפת החפירה למניעת התקרבות ציוד הנדסי
לשפת החפירה

-

בכל מקום בו עומק הנפילה עולה על  2מ' יותקן גידור בעל חוזק נאות
עפ"י דרישת תקנות  9,10ובכלל זה סף רצפות פיגומים.
בעת התקנת גידורים/פיגומים זיזים ישתמשו המתקינים ברתמות
בטיחות ויינתן להם פתרון עיגון.
באין אפשרות מעשית לבניית פיגום ישתמשו העובדים ברתמות בטיחות
עם התקן בלימה ניגלל.
יש להכשיר ולהסמיך את העובדים בגובה עפ"י דרישת התקנות.
הערה :ראה נספח ו' :היתר לביצוע עבודה בגובה לעובדי קבלן.

נפילה מגובה

-

-
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 6.4הקמת מעברי מים ,ניקוזים/קירות תומכים/מעברים חקלאיים (המשך)
גורמי סיכון
פגיעת כלים
חשמליים

המלצות
 עבודה לפי נוהל עבודה עם כלים חשמליים – ראה פרק על גורמי סיכוןעם כלי יד חשמליים

השתפדות/
פגיעה מקוצי
ברזל

 כל עבודות ברזל יבוצעו על גבי משטח עבודה יציב ונקי ממכשוליםוציוד ,הנ"ל יהיה בצידי הטפסות ולא חלק מהן.
 קוצי ברזל יכופפו למניעת פגיעה בעובדים. -יש לשקול התקנת פטריות הגנה " /אצבעונים".

מעברים/
מכשולים:
נפילות ופגיעות
התחשמלות

 יש להכשיר מעברים ומשטחי עבודה נקיים ממכשולים על הקרקע ועדגובה  2.0מ'.

סיכוני שינוע:
בטון,ברזל,
תבניות וכל ציוד
אחר
קידוח עוגנים:
סיכוני לכידה.רעש מזיק.אבק מזיק.נפילת אבניםרופפות.
סיכוני נסיעההתמקמות.

 ראה פרק חשמל וכן כלים חשמליים. -ראה פרק שינוע בסקר זה.

-

אין לבצע תיקונים במערכת המקדח תוך כדי פעולת המכונה.
יעשה שימוש באמצעי הגנת שמיעה לעוצמות העולות על . DB 85
צוות חייב בשימוש בכובעי מגן.
העתקת המקדח תעשה בלווי ג'וקר (מכוון).

 6.5מערכות דיפון מתועשות
גורמי סיכון

המלצות

פגיעה בעת
התקנה ופירוק
הינתקות
המערכות בעת
ריתום הנפה
ושינוע

 -התקנה ופירוק רק לפי הוראת היצרן

התמוטטות
חפירה עקב
התקנה לא
נכונה של
מערכת הדיפון

 התקני תליה בעלי עומס עבודה בטוח ,ובדיקת בודק מוסמך למכונותהרמה ואבזרי הרמה
 ריתום ושינוע בהנחיית אחראי המוסמך למתן איתות שהוא גם עניבןמוסמך
 עבודות הנחת צנרת וכדומה בתעלה יתחילו רק לאחר ייצוב סופי שלמערכת הדיפון בקרקעית התעלה או החפירה.
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 6.6ביצוע עבודה בממשק עם ציר תנועה פעיל  /סלילת כביש
גורמי סיכון
הסטת תנועה
בכביש:
 דריסה תאונותכלי רכב
 -שלום הציבור

המלצות
-

ביצוע עבודה תוך פלישה לאזור כביש לביצוע מעקף ובנית גשר מחייב
אישור ותאום מוקדם עם מהנדס תנועה ומשטרת התנועה הארצית.
בכל עבודה של הסתת תנועה בכביש תוכן תכנית תנועה על-ידי מהנדס
מורשה מטעם מע"צ ומשטרת התנועה.
הצבת תמרורים ואמצעי בטיחות תעשה ע"י קבלן מורשה מע"צ וכל
אמצעי ההבטחה יעמדו בדרישות כל תקן ודין.
בקרה לעניין איכות התמרורים צורת הצבתם ותקינותם תעשה ע"י מנ"ע
בוגר קורס מע"צ להסדרי תנועה.

-

צוות האבטחה יודרך בדבר נהלי הבטיחות .ראש קבוצת האבטחה יהיה
בוגר קורס הבטחת הסדרי תנועה של מע"צ.
חל איסור הימצאות עובדים מעבר לאזורים התחומים באמצעות גידור
או הפרדה כשטחי עבודה.
חצית הדרך תבוצע במשנה זהירות ,חל איסור דיבור בטלפונים ניידים
במהלך חצית הדרך.
העובדים יודרכו ע"י מנ"ע .הדרכה זו תתועד.

-

כללי – פגיעת כלי
רכב בעובדים

-

 6.7בנית קירות תומכים  /בוקסים
גורמי סיכון
 נפילה לקדח בעת(ולאחר) קידוח לכלונס
 פגיעת מקדח ואואלמנטים של המקדח
(תוצאת כשלים מכניים)
 פגיעת כלובי זיון בעתשינוע
 פגיעה בעת פעולותתחזוקה או תיקון
מקדח.
רעש חציבה ופגיעת
נתזים בעת עבודות
חציבה לגילוי ראש
כלונס עם קומפרסור
ידני.

המלצות
-

לא יושארו קדחים פתוחים.
חל איסור הורדת אדם לקדח כלונס.
בעבודות בקרבת קדח פתוח יעשה שימוש ברתמות בטיחות ובנוסף
יוסמכו העובדים בגובה ע"פ דרישות התקנה.
יעשה שימוש בחבלי איזון בעת ניתוק מקדח/הובלת ברזל זיון.
כננת המקדח תיבדק ע"י בודק מוסמך.
מפעיל הכננת יוסמך בהפעלה "פנים מפעלית".
עבודות תיקון בגובה תעשה מתוך סל הרמת אדם .לא יבוצעו כל
פעולות תיקון מעל גבי כף טרקטור או כל אמצעי הרמה מאולתר
אחר.

 באם תבוצע באמצעות קומפרסורים ידניים ישתמשו העובדיםבמשקפי מגן ואמצעי הגנת שמיעה.
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 6.7בנית קירות תומכים  /בוקסים (המשך)
גורמי סיכון
השתפדות (קוצי ברזל /
שפרוצים) בעת עבודות
ברזלנות וטפסנות יסודות

המלצות
 כל עבודות ברזל יבוצעו על גבי משטח עבודה יציב ונקיממכשולים וציוד.
 קוצי ברזל יכופפו למניעת פגיעה בעובדים. -יש לשקול התקנת פטריות הגנה " /אצבעונים".

טפסנות גשר:
 סיכוני נפילהמגובה.

-

 התמוטטותטפסות.

-

 סיכוני שינועסיכוני יציקה
 הצלפת משאבה קריסת דוד בטון -פגיעה בעת שינוע הדוד

-

-

קידוח עוגנים:
סיכוני לכידה.רעש מזיק.אבק מזיק.נפילת אבנים.סיכוני נסיעההתמקמות.

-

בכל מקום בו עומק הנפילה עולה על  2מ' יותקן גידור בעל חוזק
נאות עפ"י דרישת תקנות  9,10ובכלל זה סף רצפות פיגומים.
בעת התקנת גידורים /פיגומים זיזים ישתמשו המתקינים
ברתמות בטיחות ויינתן להם פתרון עיגון.
באין אפשרות מעשית לבניית פיגום ישתמשו העובדים ברתמות
בטיחות עם התקן בלימה ניגלל.
העובדים יוסמכו לעבודה בגובה ע"פ דרישות התקנות.
כל הציוד המשוגר ייענב ע"י אתת/עניבן ו/או עגורנאי מוסמך.
תינתן תשומת לב לריתום אלמנטים לשם איזון ע"י העגורן.
לא ישונע מטען מעל אזורים ציבוריים ו/או מעל עובדים.
יש לתכנן מראש מקומות הצבת המשאית/העגורן והמייצבים.
יינתן אישור יצרן התבניות לעניין עיגון אונקלי העגורן (אוזניים).
לא יבוצע שחרור לחץ במשאבה כאשר פיית הצינור ליד העובד
(יוצק).
הדוד ואמצעי הריתום יבדקו ע"י בודק מוסמך ,ריתום ע"י אתת
עניבן.
אין לבצע תיקונים במערכת המקדח תוך פעולת המכונה.
יעשה שימוש באמצעי הגנת שמיעה.
צוות חייב בשימוש בכובעי מגן.
העתקת המקדח תעשה בלווי ג'וקר (מכוון).
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 6.8קיר תומך בשיטת הקרקע המשוריינת  /או באתר טפסות
גורמי סיכון

המלצות

הידרדרות
אדמה בעת
חפירת התוואי

 חפירת תוואי למפלס הבסיס על-פי השיפוע הטבעי של האדמה בדופןהמדרון
 נקיטת אמצעים למניעת התדרדרות אדמה או סלעים איתור גופים רופפים בתחילת כל יום עבודה (לפני כניסת העובדים) וסילוקגופים העלולים להינתק

פגיעה
ממשאיות
ומצמ"ה

 שימוש בצופרי התרעה בעת נסיעה לאחור של משאיות למקום שפיכתהמילוי
 מניעת התקרבות צמ"ה לשולי מילוי המהודק על-ידי סימון סרט אדום(במרחק  1מ' ובגובה  1מ)

נפילת עובד
בעת הנחת
בלוק-חזית על
הנדבך
פציעת כפות
ידיים בעת
הנחת בלוקים
ורשתות זיון

 שימוש במערכת ציוד מגן אישי בפני נפילה וקו עיגון אופקי במקביל לקיראם ניתן ליפול לגובה של יותר מ 2-מטר.
 -שימוש בכפפות נגד שחיקה

 .6.9בנית קירות בוקס מעבירי מים
גורמי סיכון
טפסנות -סיכוני נפילה
מגובה.
 התמוטטותטפסות.

 סיכוני שינועסיכוני יציקה
 הצלפת משאבה קריסת דוד בטון פגיעה בעת שינוע הדודפגיעה בעת טפסנות
"כנפיים" לרמפת עלייה
לגשר

המלצות
-

ראה סעף  6.4בתוכנית זוהעובדים יוסמכו לעבודה בגובה ע"פ דרישות התקנה
מערכת הטפסות תיבדק ע"י מנ"ע בשלבי התקנה ולפני יציקה(בדיקות אלו יתועדו בפנקס הכללי).
דגשים – ברגי קשירה ,תנוחת התבניות ,ריתומים אלכסונים.
כל הציוד המשוגר ייענב ע"י אתת/עניבן ו/או עגורנאי מוסמך.
תינתן תשומת לב לריתום אלמנטים לשם איזון ע"י העגורן.
לא ישונע מטען מעל אזורים ציבוריים ו/או מעל עובדים.
יש לתכנן מראש מקומות הצבת המשאית/העגורן והמייצבים.
יינתן אישור יצרן התבניות לעניין עיגון אונקלי העגורן (אוזניים)
לא יבוצע שחרור לחץ במשאבה כאשר פיית הצינור בקרבת העובד
(יוצק)
הדוד ואמצעי הריתום יבדקו ע"י בודק מוסמך ,ריתום יעשה ע"י
אתת עניבן
ראה המלצות סעיף  6.4בתוכנית.
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 6.10ריבוד וצביעה
גורמי סיכון
פגיעה בעוברי אורח

דריסה/מחיצה ע"י
צמ"ה:
התהפכות צמ"ה.-תאונות דרכים.

המלצות
 שילוט בדבר סיכונים – כולל בכניסות וביציאות. פינוי זרים שאינם עובדי האתר. הנחיות תמרור יינתנו ע"י יועץ תנועה.-

כלי הצמ"ה בעלי רישוי בתוקף.
מפעילים בקיאים בהפעלת הכלים ועם רישיון בהפעלת מכונה
ניידת.
הכלים יצוידו ב"צ'קלקות" וצופרי התרעה בנסיעה לאחור.
במקרה של ספק יכוונו מפעילי הכלים ע"י "ג'וקרים" אשר
יצוידו בדגלים ביום ובפנסים בלילה.
חל איסור מוחלט על דיבור בטלפון נייד בעת תהליך עבודה.
כל המפעילים/נהגי מובילים והנוסעים בשטח האתר יעברו
הדרכה (ראה תכנית הדרכה).
כל המבצעים עבודה רגלית ילבשו אפודים זוהרים.

פיזור אבק מזיק

 תבוצע השקיית צירי גישה למניעת פיזור אבק מזיק ,יש לשקולהרטבות אלו משום סכנת החלקת צמ"ה .

רעש בעוצמות העולות על
DB85

 בכלים שאינם מוגנים בתא סגור ישתמשו המפעילים באמצעיהגנת שמיעה ,כנ"ל לגבי העובדים בסמיכות לכלים.

עבודה בקרבת מקרצפת/
פינישר

 חל איסור מוחלט של הליכה לצד הכלי ,אלא תוך קשר עיןישיר ורציף עם המפעיל.
 -המפעיל יתמקם תמיד בצד בו מצויים עובדים אחרים.

התקנת מעקות קבועים
בצידי המיסעה

-

פגיעה עקב קרע או כשלאזני ריתום.

-

פגיעת אלמנטיםמשונעים ואו נפילתם.
קריעה והצלפת כבלישינוע.

נפילה מגובה.-נפילת כלים וציוד.

(נדרשים נתונים בדבר סוג אלמנטים שישמשו גידור קבוע)
כל הציוד המשוגר ייענב ע"י אתת /עניבן ו/או עגורנאי מוסמך.
ריתום אלמנטים לשם איזון ע"י העגורן.
לא ישונע מטען מעל אזורים ציבוריים ו/או מעל עובדים.
יש לתכנן מראש מקומות הצבת המשאית/העגורן והמייצבים.
יינתן אישור יצרן האלמנטים המשונעים לעניין עיגון אונקלי
העגורן ("אוזניים")
לסיכוני שינוע ראה פרק שינוע בסקר זה.

 אם לא ניתן להתקין גידור זמני ,כל עובדי ההתקנה יצוידוברתמות בטיחות ,וכן יותקן כבל הרצה במרחק  1מ' מסף צידי
המיסעה אליו יעוגנו העובדים
 -לפי נוהל עבודות חמות

סיכוני ריתוך בעבודותמסגרות
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 6.11סימוני צבע בעזרת ציוד התזה
גורמי סיכון
חשיפה עורית או
נשימתית לצבע וממיסים

המלצות
-

שימוש בממיסים ופיגמנטים לא רעילים
שימוש במסכות  /מסננים
לבוש מלא (שרוולים ארוכים)
כפפות ניאופרן
ביקורת שבועית של תקינות משאבה הידראולית

 6.12התקנת תשתית חשמל  /תאורה  /גשרי שילוט
גורמי סיכון

המלצות

סכנת פגיעה ע"י צמ"ה
בעת ביצוע עבודות
תשתית לחישוף קרקע
באמצעות מחפרון
התקנת ושינוע תוף כבל
חשמל
 נפילת אלמנט מעגורן פגיעות גוף מאלמנטמשונע
 סכנת היפוך של עגורןמשאית
 סכנת כשל באביזריהרמה ועגורן
פגיעות גפיים בעת הטמנת
כבל

 בעבודות בכלי צמ"ה ייעזר המפעיל במכוון בכל נסיעה בה שדההראיה מוגבל.
 ראה פרק שינוע בתוכנית זו. דגש מיוחד :יש לייצב את העגורן על תשתית יציבה ומשטחיםתקניים לפיזור הלחץ מחשש לשקיעת המייצבים והתהפכות
העגורן בגלל סוג הקרקע.

 -דרישות ציוד מגן כחוק.
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 6.13שינוע
גורמי סיכון

המלצות

ציוד הרמה ,הסמכות,
תסקירים,לעגורן וכלים
מכניים.

 כל ציוד החייב בבדיקה ואישור בודק מוסמך ייבדק לפני הכנסתולשימוש (עגורנים להעמסה עצמית ,עגורנים ניידים ,מעמיס
טלסקופי ,אביזרי הרמה ,מכונות הרמה וכל אביזר אחר המחייב
בדיקה עפ"י תקנות פב"ט).

סיכונים בשינוע חומרים
וציוד בגובה( :צינורות,
שוחות ,ברזל ,תבניות
חומרי בניין וכד)'.
נפילת חפצים/ציוד:
מחיצה.הצלפה.היפוך עגורןאחסון חומרים וציוד

-

כל הציוד המשונע ייענב ע"י אתת/עניבן ו/או עגורנאי מוסמך.
תינתן תשומת לב לריתום אלמנטים לשם איזון ע"י העגורן.
לא ישונע מטען מעל אזורים ציבוריים ו/או מעל עובדים.
יש לתכנן מראש מקומות הצבת המשאית/העגורן והמייצבים.
אחסון החומרים והציוד יתבצע בשיטות בטיחותיות למניעת
התמוטטותם .האחסון יבוצע במקומות אחסון שלא יהוו מכשול
בהנפות מורכבות תוכן תכנית הנפה.

התחשמלות מקווי מתח

 יש להקפיד כי משאבות  ,עגורנים +מטענים ,במות הרמה או כלכלי אחר העובד בגובה יקפידו על מרחק ביטחון של  3.25מ' מקווי
מתח של עד  33000-וולט ו 5-מ' מקווי מתח של יותר מ33,000-
וולט למניעת השראה והתחשמלות העובד

נפילה ממכולה בעת
שינוע

 -איסור עמידה על גבי מכולות בעת שינוע
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 6.14חשמל (הערה :מערכת החשמל הזמני תעמוד בדרישות של תקנות החשמל
למערכות זמניות באתר בניה)
גורמי סיכון
חשמל:
 -התלקחות /שריפה

המלצות
אספקת חשמל מגנרטור תיעשה לפי כל הכללים והוראות הבטיחות
אשר חלות על הגנרטור ,ובנוסף:
-

חל איסור על אלתורים בהזנה מהלוח.
כבלים יהיו שלמים יישמרו ויבדקו לשלמותם ושלמות הקצוות.
הם יונחו בצורה שתמנע פגיעה בהם ע"י ציוד כלים ויהיו בעלי
בידוד כפול.
יש להנחות את הפועלים כי יש להרימם בגובה  2מ' מעל משטחי
העבודה
הלוחות יעמדו בדרישת תקנות "חשמל זמני באתרי בניה"
הגנרטור ייבדק ע"י חשמלאי בודק וכל העתקה תעשה ע"י
חשמלאי מוסמך אשר יפיק אישור תקינות בסיום ההצבה.
גנרטור קטן "פקפק" יצויד בלוח תקני בעל מפסק זרם דלף
ברגישות  A0.03ובשום אופן לא יופעל כאשר אינו מוצב על
הקרקע.
במידה ותהיה אספקת חשמל מהרשת יש לקיים הדרישה בתקנות
החשמל באתרי בנייה זמנית  ,2002חוק החשמל ותקנותיו
והתקנים הישראליים.

פגיעות מכוניות:

-

 -פגיעות גפיים

-

כל כלי העבודה החשמליים יהיו בעלי בידוד כפול ויעמדו בתקן
ישראלי לכלים חשמליים מטלטלים
ייבדקו ע"י חשמלאי מוסמך כל רבעון (בדיקה זו תתועד)
יש לוודא את תקינות הכלי לפני תחילת העבודה.
יש לתת דגש לדיסקים ,מסורים ,ופטישונים.
אמצעי הגנה דוגמת כיפות מגן,הגנות תמסורת ישמרו בשלמותם –
פירוקם יפסול שימוש בכלים
חל איסור מוחלט על עובדים לבצע תיקונים בכלים
העובדים יודרכו בדבר שימוש בטיחותי בכלים ויצוידו בדפי מידע
על סיכונים

 -התחשמלות

-

 פגיעות פנים/ראש התחשמלותבעת עבודה עם כלי
עבודה חשמליים
מיטלטלים :ויברטור,
דיסקים ,מסורים,
פטישונים וכיו"ב

-
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 6.15העתקת עצים

הערה:
(חישוב משקל העץ יעשה על פי סך המשקל הסגולי של האדמה בתוספת החישוב על פי המשקל
הסגולי של העץ).
המלצות

גורמי סיכון
בעת ביצוע עבודות חפירה וגילוי
שורשים:
 התמוטטות דפנות נפילה לעומק פגיעה בתשתית קיימת פגיעה בעוברי אורח דריסה/מחיצה ע"י צמ"ה פיזור אבק מזיק רעש בעוצמות העולות על 85DBבעת ביצוע ניתוק שורשים
באמצעות מסור מכאני:
 פגיעות גפיים פגיעות פנים ועינייםשינוע עצים לאחר עיטוף עצים

 -כמו בשלב חפירה 6.3

 הקפדה על עבודה עם כלי יד ממונעים  /חשמליים על פיהנוהל
 יש לתת את הדעת לעניין יציבות העץ וריתומו במאזניםטרום ניתוק השורשים וזאת על מנת למנוע אפשרות
התהפכות של העץ.
 הקפדה על שינוע באופן שלא יאפשר נפילת העץ אופגיעה בתשתיות ובקווי חשמל

 6.16כריתת עצים
גורמי סיכון

המלצות

סיכוני נפילת חלקי עצים
פגיעה בתשתיות

 באחריות מנ"ע לבצע מיפוי תשתיות ברדיוס אזור נפילתהעצים וזאת ביחס לגובה העץ הנכרת ועוד  5מ' בהיקפו.

אפשרות פגיעה ממסור מכני

 -מפעילי מסור יודרכו והדרכתם זו תתועד בפנקס ההדרכה.

אפשרות פגיעה מנתזים חלקי
עץ רופפים ,מחיצה ולכידה

 חובת שימוש בצמ"א בדגש על שימוש בהגנת ראש משולבת,הגנת פנים וכן אמצעי הגנת שמיעה.

כניסת זרים סקרנים

 יוצבו צופים באזור הכריתה לשם התרעה ואבטחה מפניכניסת זרים.
 אם ניתן תותקן גדר זמנית לתיחום של אזור העבודה וכןשלטים האוסרים מעבר כניסה לתחומי אזור הכריתה.

קריסה בלתי מבוקרת של
גזעים

 קבלן הגיזום יציג אישור כריתת עצים של משרד החקלאות,ובנוסף יוודא קיום דרישות כללי המקצוע לביצוע הקריסה
היזומה.
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 6.17עבודות חמות  /ביצוע איטום
המלצות

גורמי סיכון
סיכוני דליקה

-

בכל מקום בו תהיה אש גלויה יש לבצע נקודת כיבוי
שתכלול מטף כבוי  6ק"ג ואמצעי כיבוי נוספים.
חול :הנקודה לא תהיה רחוקה יותר מ 6מ' מאזור
הבערה
בהתאם לסוג הבערה והחומרים הדליקים.
בכל מקרה לא יעשה שימוש במים לכיבוי
משום אופי החומ"ס המצוי באתר
צופה אש יהיה בכל מקום בו תהיה אש גלויה או גצים.
הצופה לא יעסוק בשום עבודה אחרת מלבד התצפית.
בקרבת מיכל סולר יוצב מטף  6ק"ג וכן שילוט האוסר
הבערת אש.
לא יתודלקו כלי צמ"ה/רכב כאשר מנוע לא דומם.

-

-

יש לחמם מעל מתקן פלדה יציב ולא על-גבי אבנים אובלוקים .
יש לדלות את החומר ע"י כלי יעודי יציב ומבודד.שימוש בצמ"א ,כולל כפפות חום וביגוד ארוך.

-

פגיעה  /כוויה מהביטומן
בזמן חימום החבית

 6.18ביצוע עבודות אספלט
גורמי סיכון
מניעת פגיעה בעוברי אורח
ומשתמשים בדרך

המלצות
-

סיכוני פגיעה במתקנים,
קווי חשמל ,עצים ,עמודים
וכדומה בצידי הדרך
פגיעה בעובדים באספלט

חשיפה לאדים מהאספלט
החם

עבודה רק לאחר קבלת היתר מרשות התמרור המקומית,
ואישור ממשטרת התנועה להתחלת העבודה;
הצבת שילוטי אזהרה שבוע מראש לפינוי רכבים החונים
ברחוב.
הבטחת רצועת אתר העבודה ופריסת תמרורים לפי תרשים
ותנאי היתר עבודה.
מנהל עבודה יוודא פריסה מוקדמת של פריטי הציוד
המיועד להסדרת בטיחות התנועה לאחר העבודה ,מחוץ
לשולי הדרך.
הפעלת אתתים (עצור-סע) עם דגלונים כנדרש.

 מנ"י ידריך את האחראי על עבודות האספלט לגבי סיכוניםאלו.
 כל העובדים והמפעילים עם צמ"א הכולל ביגוד מלא ,קובעמגן ,אפוד זוהר ,נעלי בטיחות ,משקפי אבק (אם נחוץ),
כפפות ניאופרן (לעובדים עם אספלט חם) ,משחות מגן,
נעליים ייעודיות.
 מומלץ לעשות שימוש באמצעי להגנת הנשימה לעובדיםתקופות ממושכות באספלט חם.
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 6.19עבודה במקום מוקף
גורמי סיכון
מקום מוקף ,כניסה
לשוחות ביוב  /תקשורת
וכו'.

המלצות
-

עבודה במקום מוקף תבוצע רק לאחר קבלת אישור.
כל העובדים יקבלו הדרכה ייעודית ויוסמכו לעבודה זו.
ביצוע העבודות רק בהתאם לנוהל עבודה במקום מוקף.
דגש על הגנה מפני גזים רעילים לפי הצורך.

 6.20סיכוני פיצוץ
גורמי סיכון
פגיעה עקב פיצוץ רשלני

המלצות
-

עבודת פיצוץ רק באחריות "הממונה על פיצוצים" שימונה
על-ידי מגיש הבקשה להיתר .רק הממונה רשאי להפעיל את
חומר הנפץ.
בכל שלבי הפיצוץ יעסוק רק "מפוצץ מקצועי".
היכן שמאחסנים חומרי נפץ ,ימונה מחסנאי מאומן ובקי מעל
גיל .21
הממונה על פיצוצים יקבע "שטח סכנה לעבודת פיצוץ",
ויוודא אי-הימצאות אנשים בשטח זה באמצעות שומרים
המצוידים בדגל אדום ובאמצעי יצירת קשר אלחוטי.
שימוש באותות אזהרה (שריקות קצרות במשרוקית או ירי
צהוב באקדח זיקוקים וכן אותות הרגעה (שריקות ארוכות,
זיקוק ירוק).
סיור בשטח הסכנה לוודא שאין סכנה בשטח הפיצוץ לפני
מתן אותות הרגעה.
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 .7גורמי סיכון בעבודות ביוב
 7.1עבודה בתוך שוחות ותעלות ביוב
גורמי סיכון
סיכוני מקום מוקף -
כללי

נפילות עובדים עקב
שיפועים תלולים
במערכת הביוב ,בורות
וכדומה
התמוטטות שוחה
סכנת חנק ופגיעה מגזים
ואדים

פגיעה מבעלי חיים

נפילה לבור ביוב
מגע עם משקעים ,נוזלים
וגזים מסוכנים בצנרת
(גופרית ,כלור ,מימן
גופרתי וכדומה)
התפוצצות או התלקחות
עקב נוכחות גזים
התחשמלות עקב רטיבות
במערכת הביוב
הילכדות (בעיקר במקרה
פגיעה)

המלצות
 פעולות אחזקת ביוב ,כגון :שחרור סתימות ,שטיפת קוים,ניקוז רשתות ותיקונים אחרים ברשת ,יבוצעו ככל הניתן
מבלי להיכנס לחללים מוקפים.
 אם יש הכרח להיכנס למערכת הביוב ,חובה לעבוד לפי נוהלעבודה במקום מוקף (בדיקת אוויר ,רתמת בטיחות ,שני
עובדים ,ועוד).
 להימנע מעבודה בשעות החשכה. להימנע מעבודה כאשר יורד או צפוי לרדת גשם. מיגון אישי הכולל נעלי בטיחות ,משקפי מגן ,קסדת מגן,ביגוד מלא והגנות נוספות בהתאם לסיכונים שאותרו.
במקום מוצף – בגדי דייגים אטומים.
 בדיקה מקדימה של שיפועים ותנאי שטח ותכנון מראש שלהעבודה ואמצעי המיגון בהתאם.
 בדיקה מקדימה של שלימות הדפנות ,בלוקים רופפיםוכדומה .אין להיכנס אם קיים חשש למפולת או הדרדרות
בלוקים ,סלעים וכדומה.
 מדידת אויר לפני הכניסה בעזרת מכשיר מתאים להימצאותפחמן דו חמצני ,מתאן וכדומה .חמצן צריך להיות מעל .17%
 אוורור על-ידי פתיחת מכסה הביוב לזמן מה. שימוש במערכת נשימה סגורה לאספקת חמצן. הפעלת הציוד לאוורור מואץ לאחר שמוודאים שפתח יניקת.האוויר מרוחק מצינוריות פליטה של מכוניות ,מנועים
וגנרטורים.
 בדיקה מקדימה של נוכחות חולדות ,נחשים ,עקרביםוכדומה.
 לבוש מבד עבה וכיסוי חלקי גוף חשופים. איסור אכילה בעת העבודה בביוב. מקלחות מיד בסיום העבודה עקב חשש לחיידקים. גידור וסימון למניעת נפילת עובדים ועוברי אורח (כוללקונוסים ,תמרורים ,מחסומים ,פנסים מהבהבים וכדומה).
 שימוש בציוד מגן אישי מתאים – כולל חליפות ומגפי גומי,הגנה על העיניים ,והגנה על הנשימה (פילטר לסינון חומרים
רעילים ,או מערכת נשימה סגורה אם נחוץ).
אין להשתמש בציוד או בעבודות היוצרים ניצוצות בעת נוכחות
גזים דלוקים ,כגון מתאן.
 איסור עישון. איסור שימוש בטלפון סלולארי.בידוד מכשירים חשמליים בפני רטיבות.
הכנת אמצעי חילוץ מתאימים על-ידי עובדים הנמצאים מחוץ
לביוב כל העת (אין לעבוד לבד כלל).
 חגורת בטיחות לעובד מחוברת לכננת. -רכב חילוץ בכוננות עם ציוד עזרה ראשונה.
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 7.2שינוע ופיזור צינורות
גורמי סיכון

המלצות

פגיעה עורית בגלל מגע
עם צינורות מצופים זפת,
ביטומן ואסבסט
הינתקות צינורות מכלי
הרמה

 שימוש בכפפות מתאימות (כגון גומי או ניאופרן) אין להימצא בכל עת תחת משא מורם -קשירת מטען הצינורות באופן מאוזן על-ידי עניבן מוסמך

45

נספח א' :הכנת תכנית לניהול הבטיחות

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:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

הדרכה ומסירת מידע לעובדים ולדיירים בסביבה :
 מבצע הבנייה יהיה בקשר רציף עם נציגי הדיירים  ,יעדכן אותם בנוגע
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
הסיכונים הקיימים באתרי בנייה וחלוקתם לדיירים כמו גם תלייתם על גבי
לוח מודעות בבניין.
 מומלץ על תיאום נוהלי חירום בין נציג הקבלן לדיירים בנושאים כגון
שריפה ,ניתוק חשמל ,הפסקת מים וכד'.
אמצעי הרמה ושינוע
 כאשר נדרשת התקנת עגורנים ,יש לוודא כי יותקנו גובלים  ,אשר ימנעו
חריגת המטען המורם מחוץ לבולות האתר.
 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 מוגדרים  ,תוך בקרה של מנהל העבודה או נציגו  ,הימצאות
אתתים וביצוע הפריקה והטעינה בתוך האתר בלבד.
בטיחות בחשמל
 יש להשתמש בלוחות חשמל ניידים  ,המצוידים במפסק פחת  ,להזנת כלים
מיטלטלים באתר הבנייה.
 שימוש בלוחות החשמל של הבניין – עפ"י אישור חשמלאי עם רישיון
בהתאם לגודל המיתקן.
 מומלץ על בדיקת רציפות הארקה ותקינותה  ,לפני תחילת הבנייה  ,ע"י
חשמלאי בודק עם רישיון בהתאם לגודל המיתקן.
 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.
שעות העבודה באתר
 מומלץ להגביל את שעות העבודה באתר שיהיו בהתאם לחוק  .תקנות
למניעת מפגעים (מניעת רעש ) ,התשנ"ג  1992-תקנה .4
 מומלץ להציב שילוט ברור המציג את שעות העבודה באתר.
חשיפה לגורמים מזיקים
 גורמי סיכון גהותיים הם חלק ממאפייני הפעילות באתרי הבנייה ולפיכך
נדרשות פעולות לצמצום החשיפה – הן בקרב העובדים באתר והן בקרב
הדיירים  ,בכל הקשור לאבק ,אשר עלול להכיל צורן דו חמצני גבישי ,שנוצר
בתהליכי הריסה ובנייה  ,וזאת ע"י שימוש בתהליכים רטובים.
בנוגע להיבטי בטיחות ובריאות בעבודות בנייה  ,המתייחסים ל"הגנת העובדים
והציבור "  ,ניתן לעיין גם במסמכים הבאים :
 ב"מדריך לקבלן בענף הבנייה –מהדורה ניסיונית "  ,בהוצאות המוסד
לבטיחות ולגהות  /המוסד לביטוח לאומי  ,מרץ  2008מצוין בפרק .17
 המלצות לקידום הבטיחות והגהות באתרי תמ"א  " 38מאת מהנדס אלון פל
–ירחון המוסד לבטיחות ולגהות מס'  361מאי .2016

מנחה לניהול סיכונים בבניה הנדסית
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נספח א' :הכנת תכנית לניהול הבטיחות

נספח א' :הכנת תכנית לניהול הבטיחות בבניה הנדסית
(ראה מנחה מצורף של תכנית ניהול בטיחות
באתרי בניה הנדסית)
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בתאריך  18/2/2013פורסמו ברשומות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות),
התשע"ג ,2013-הנכנסות לתוקף מתאריך  .18.8.2014התקנות חלות על כל מקום עבודה המעסיק
 50עובדים ,ומטרתן לקבוע קיומה של תכנית לניהול בטיחות שיטתית ופרואקטיבית במקום
העבודה ,לצמצום הסיכונים ולמילוי אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ,גיהות ובריאות
תעסוקתית .התוכנית מתבססת על תוצרי ניהול סיכונים וניתוחי בטיחות בארגון ,וכן על נתוני עבר
מצטברים בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה כגון אפיון תאונות עבודה שאירעו ,תוצאות
ניטורים סביבתיים ,לקחי חקירה של תאונות ,המלצות ועדת בטיחות ,תוצאות של בדיקות
תקופתיות וכדומה.

חובות תופס המפעל על פי התקנות
התקנות מטילות על מחזיק מקום העבודה חובות מוגדרות הכוללות ,בין היתר:
א.

אישור תכנית ניהול הבטיחות בחתימתו.

ב.

הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.

ג.

קביעת אחראים לביצוע התוכנית.

ד.

קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות.

ה.

פיקוח על תהליך ניהול הסיכונים.

ו.

ביצוע בקרה על יישומי התוכנית.

מבנה התוכנית לניהול הבטיחות
על-פי התקנות ,תוכנית הניהול אשר תוכן על-ידי הארגון כוללת תשעה פרקים:
א .תיאור מקום העבודה כולל ייעוד מקום העבודה ותיאור מאפייני הפעילות העיקריים ,היקף
המועסקים ועיסוקיהם ,פריסה גיאוגרפית של מתקנים והפעילויות העיקריות בהן .בענף הבניה,
יש מקום לפרט בסעיף זה את תיאור אתר הבניה ,תרשים מערך המבנים באתר ,שלבי הבניה
השונים ,ציוד בניה (כגון צמ"ה) באתר ,וכדומה.
ב .פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית כולל יעדים ,מדדים ,סדרי עדיפויות ,תקנים
והנחיות ,וכן הגדרת רמת הסיכון הקביל במקום העבודה.
ג .תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית כולל מבנה ארגוני ,שמות בעלי תפקידים באתר
 /בחברה ,שירותים רפואיים מוסמכים ,ומערך תגובה למקרי חירום.
ד .פרק ניהול סיכונים הכולל ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול זיהוי גורמי סיכון ,הערכת סיכונים,
ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים ,קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים ויישום
השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים .לכל סיכון ייקבע בעל תפקיד המוסמך לאשר את
הסיכון הקביל  ,אחראי ליישום בקרת הסיכון ,לו"ז ליישום ומעקב אחר הפחתת הסיכון .כן
ייקבעו נהלים לאיתור מפגעי בטיחות ותוכנית לסילוקם ,וכן נוהל לאישור ובקרת הכנסתם של
גורמי סיכון חדשים למקום העבודה .הפרק כולל גם תוכניות שנתיות לביצוע בדיקות סביבתיות
תעסוקתיות ,סקרי סיכונים ייחודיים ,עריכת ביקורות פנים-ארגוניות ומבדקים ,וביצוע פעולות
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מתקנות ומונעות ,לרבות עדכון נהלים והוראות בטיחות ,וכן הפקת לקחים בעקבות אירועים
ותאונות.
ה .פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית הכולל נוהל לביצוע הדרכות לעובדים חדשים
ולעובדי קבלן ,והכנת תכניות שנתיות להדרכות עובדים בהתייחס להעברת מידע בדבר סיכונים,
הדרכות הנחוצות לשמירת כשירות ,תרגול בהתמודדות עם מצבי חירום ,והגברת המודעות
לבטיחות וגיהות במקום העבודה.
ו .פרק בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים הכולל רשימות פריטים החייבים בבדיקות בטיחות
תקופתיות ,מועדי בדיקות ודרכי מעקב אחר ביצוע .בנוסף ,רשימת גורמים כימיים ,ביולוגים
ופיזיקאליים לגביהם נדרש גיליון בטיחות או ניטור סביבתי תעסוקתי לפי תקנות הניטור .כן
נדרשת תכנית שנתית לבדיקת קיומם ,כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות (כגון אמצעי
גילוי ,התרעה ,כריזה ,תאורת חירום ,כיבוי אש ,בטיחות חשמל ציוד מגן אישי ,שלטי בטיחות ,
ואמצעים המשמשים את צוותי החירום.
ז .פרק ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות הכולל רשימת עובדים החייבים בבדיקות ועל-פי אילו
תקנות ,מועדי בדיקות ואופן מעקב ביצוע; בנוסף ,רשימת המיתקנים או העיסוקים המחייבים
בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם ,וכן רשימת העובדים לגביהם קיימות המלצות או
חובות לחיסונים או לטיפול מניעתי אחר עקב הסיכונים בעבודתם עם מועדי הבדיקות ואופן
מעקב ביצע כן יש לקיים רשימת עובדים שלהם נדרשים ,משיקולי בטיחות ,שמירה או חידוש
של הרשאה ,מינוי ,כשירות ,וכדומה – עם מועדי חידוש ואופן מעקב אחר ביצוע.
ח .פרק קביעת וחידוש היתרים ,אישורים ,רישיונות ,הסמכות ,מינויים ושמירת כשירויות כולל
תכנית שנתית לקביעת וחידוש ההיתרים או האישורים הנדרשים למקום העבודה לפי כל דין,
רשימת בעלי תפקידים להם נדרש החידוש ,ודרכי מעקב אחר ביצוע .לדוגמה :ממונה על
הבטיחות ,ממונה בטיחות קרינה ,ממונה על בטיחות לייזר ,מגיש מאומן ,נאמן בטיחות ועוד.
ט .פרק פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה לרבות פעולות המוצעות על-
ידי ועדת הבטיחות או הממונה על הבטיחות ,במידה שאושרו על ידי המחזיק במקום העבודה.
י .פרק רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית לרבות נוהלי היערכות ותגובה
למצבי חירום ,בציון מועד עדכון אחרון.
יש לציין כי דרישות סעיפים שונים בתקנות חופפות את הנחיות תקנה  166של תקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 1988-בהתייחס לתוכנית ארגון בטיחותי של האתר.
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נספח ב':
מושגי יסוד בהערכת סיכונים
על-פי סעיף  )4(5בתקנות חוק הפיקוח על העבודה לעניין תוכנית לניהול בטיחות ,על הארגון לבצע
ניתוח סיכונים מקצועי במקום העבודה שיכלול:
( )1זיהוי גורמי סיכון;
( )2הערכת סיכונים;
( )3ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים;
( )4קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים;
( )5יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים;
(ב) לכל סיכון המפורט בפסקת משנה (א) ייקבעו אלה:
( )1בעל תפקיד במקום העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל;
( )2בעל תפקיד במקום העבודה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון;
( )3לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לבקרת הסיכון;
( )4אופן המעקב אחרי הפחתת הסיכון
נספח זה מציג מושגי יסוד בניהול סיכונים ,מפרט את שלבי ניהול הסיכונים ,ודן בנושא קביעת
סיכון קביל.

זיהוי גורמי סיכון
"גורם סיכון" ( )hazardמוגדר בתקנות כ "מקור ,מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה
גופנית או בריאות לקויה או שילוב של אלה" .כלומר כל מה שיש בו פוטנציאל פגיעה באדם.
״זיהוי גורמי סיכון״ ( )Hazard Identificationמוגדר בתקנות כ"חיזוי ,איתור ותיעוד גורמי
סיכון הקיימים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה";
גורמי הסיכון הבאים שכיחים באתרי בניה הנדסית:
-

עבודה בגובה
חלל מוקף
כלי הרמה – עגורנים – בדיקות כלי הרמה ואבזרי הרמה
רעש
אש – כולל הערכות לחירום ומילוט
חשמל ,כולל גנרטור וקווי מתח גבוה
קריסה  /התמוטטות ,כולל קרקע וחפירות

מנחה לניהול סיכונים בבניה הנדסית
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-

כימיים – כולל מדללים ,עטרן ,דבקים ,שרפים ,סיליקה חופשית
נשימה
תאורה
סיכוני תעבורה (קונפליקטים תחבורתיים  /סכנות דריסה  /התנגשות)
תנאי מזג אוויר (חום ,קור ,גשם ,רוח)
עזרה ראשונה
פינוי פסולת
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תרחיש פגיעה
גורם סיכון עלול לפגוע בבריאות העובד במידה ופוטנציאל הפגיעה מתממש על-ידי תרחיש פגיעה
מסוים .למשל :סיכון נפילה מגובה עלול להתממש על-ידי תרחיש כגון מעידה של עובד ,או
התכופפות מעבר למעקה ,או רוח חזקה הגורמת לאובדן שיווי המשקל ,ועוד .קיימים ,איפוא
תרחישים שונים שיכולים לממש את פוטנציאל הפגיעה של גורם סיכון.
גורם סיכון

תרחיש

פגיעה באדם

למשל:
דיסק חיתוך ידני

התנתקות הדיסק
בעת הפעלה

חתך בצוואר

הערכת סיכונים
״הערכת סיכונים״ ( )Risk Assessmentמוגדרת בתקנות כ " -קביעת ערכו הכמותי ,האיכותי או
רמת השפעתו המזיקה של גורם סיכון ,תוך התחשבות בהלימה לאמצעי הבקרה הקיימים
וקביעה האם הסיכון הוא קביל" .להגדרה זו מספר משמעויות:
א) הערכת סיכונים יכולה להיות כמותית או איכותית (כלומר שימוש במדד כמותי להערכת
רמת הסיכון ,או רק ,יאור מילולי של רמת הסיכון ללא מדד כמותי;
ב) הערכת הסיכונים נעשית בהינתן אמצעי הבקרה (ההגנה) הקיימים .הסיכון המוערך לוקח
בחשבון את כל אמצעי המנע והבקרות הקיימות (כגון גידור ,הדרכות ,יניקה ,פליטה ,ציוד
מגן אישי וכדומה) ,והסיכון המוערך הוא הסיכון בהינתן ההגנות האלו.
ג) הערכת הסיכון צריכה לכלול קביעה אם הסיכון הינו קביל .במידה והוא אינו קביל – יש
להמליץ על בקרות נוספות ,שאינן בנמצא בעת ביצוע ההערכה ,אשר יפחיתו את הסיכון
לרמת סיכון קביל (פירוט לנושא סיכון קביל מובא בהמשך).
מקובל להעריך סיכון בהתייחס לשני מרכיבים עיקריים:
א) הסבירות לתרחיש פגיעה;
ב) התוצאה השלילית הצפויה (הנזק לאדם).

לצורך קביעת רמת הסיכון על פי שני מרכיבים אלה,מקובל להיעזר ב"לוח החלטה" (מטריצה
להערכת סיכונים) שיש בה  4X4בחינות מיון:
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לוח  :1טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה")
(גבוהה )4 -
עלול לקרות
בכל יום

(בינונית )3 -
עלול לקרות מדי
פעם

(נמוכה )2 -
עלול לקרות,
אך רק לעתים
רחוקות

(נמוכה מאד -
)1
עלול לקרות ,אך
כנראה לא יקרה
אף פעם

(חמורה – )4
מוות או נכות תמידית

16

12

8

4

(בינונית )3 -
פגיעה רצינית או מחלה
של יותר מ  30יום.
(קלה – )2
טיפול רפואי וימי אי
כושר
(שולית )1 -
נחוצה רק עזרה ראשונה

12

9

6

3

8

6

4

2

4

3

2

1

חומרת
פגיעה

סבירות

מקרא

 - 12-16סיכון לא קביל ויש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך
העבודה.
 - 4-11אזור ה ALARP:-יש להוריד את הסיכון ככל הניתן במסגרת המשאבים הקיימים בארגון.
 - 1-3סיכון קביל .יש לוודא שהסיכון נשאר נמוך ,ואינו גדל עם הזמן.

במידה ורוצים לאפשר גם הערכה של סיכון קטסטרופלי (למשל :הרוגים רבים),ניתן לעשות שימוש
בלוח  5X5כדוגמת הלוח הבא (מקובל בניתוחי בטיחות של מערכת ( ,)system safetyושל סיכונים
בתעשייה תהליכית) .עם זאת ,יש העושים שימוש בלוח החלטה פשוט יותר ובו רק שלוש
אפשרויות לכל מרכיב:
לצורך ביצוע ההערכה ,מעריכים את הסבירות ,ובאופן בלתי תלוי את חומרת הפגיעה הצפויה,
והצטלבות השורה והעמודה נותנים את רמת הסיכון ,שיכולה להיות מכפלה או חיבור של שני
המרכיבים .כך ,למשל ,בלוח החלטה  ,4X4אם הסבירות לתרחיש הינה  ,3וחומרת הפגיעה הצפויה
היא  ,2רמת הסיכון היא .6
הערכת הסבירות לתרחיש ,וחומרת הפגיעה ,מבוססות על הבאים:
 .1נתוני עבר בחברה ובאתרי בניה דומים;
 .2נתונים המפורסמים במדיה ,באינטרנט;
 .3דפי מידע על סיכונים ,גיליונות בטיחות (;)MSDS: Material Safety Data Sheet
 .4הכרת אופי ומאפייני העבודה והאופן בו נוהגים לבצע את המטלה;
 .5הכרת אופי ומאפייני העובדים – כולל תרבות הבטיחות בחברה ובאתר (כולל תרבות
בטיחות של קבלני משנה);
 .6ידע כללי בתחומים רלוונטיים (כימיה ,פיזיקה ,אופטיקה ,וכדומה) לגורם הסיכון;
 .7לקחים מאירועי עבר וחקירת תאונות;
 .8תוצאות ניטורים ומדידות (רעש ,חשיפות לחומרים שונים ,קרינה וכדומה);
 .9דיווחי עובדים ותלונות עובדים הרלוונטיים לגורם הסיכון;
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 .10איכות וזמינות אמצעי עזרה ראשונה ומתן טיפול רפואי (מפחית את חומרת הפגיעה
הצפויה ,ולכן גם את הסיכון).
בהערכת חומרת הנזק הצפוי לאדם (חומרת הפגיעה) נהוג לפעול לפי כלל "התרחיש הגרוע ביותר
הצפוי" ( ,)worst case scenarioכלומר נוטים להחמיר ולא להקל בהערכת חומרת הפגיעה.
בהערכת הסבירות לתרחיש ,מביאים בחשבון לא רק את ההגנות הקיימות ,אלא גם את מספר
החשופים לתרחיש ,ואת תדירות הביצוע של המטלה עם גורם הסיכון .כך ,למשל ,סבירות של
נפילה מפיגום באתר בו עובדים  20עובדים על פיגומים מאות שעות באתר ,גדול יותר מהסבירות
לנפילה כאשר רק שני עובדים על הפיגום לכמה שעות בודדות בלבד.
ישנם גורמי סיכון עבורם אין די בהערכת סיכונים בעזרת לוח החלטה ,אלא נדרשים כלים
ספציפיים יותר .למשל:
-

הערכת סיכוני חשיפה לחומרים שונים מבוצעת על-ידי גיהותנים באמצעות קביעה של ספי
חשיפה ( )TLVורמות פעולה (;)Action Level

-

הערכת סיכוני אש בעזרת מבדקים ייעודיים המתייחסים ,בין היתר ,לנוכחות חומר דליק,
כמותו ,מקורות הצתה באזור ,יעילות אמצעי כיבוי ,ועוד;

-

הערכת סיכוני רעש על-ידי בדיקות רמות רעש (דציבלים);

-

הערכת סיכונים גיאולוגיים באמצעות בדיקות קרקע ,בדיקות הידרולוגיות וכדומה.

ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים
״בקרת סיכונים״ ( )Risk Controlמוגדרת בתקנות כ "בחירה והפעלה של אמצעים לביטול
סיכונים או להפחתתם"; הסיבה שהתקנות דורשות באופן ספציפי לנתח שיטות שונות של
אמצעים לבקרת סיכונים ,נובעת מהעובדה שאת רמת הסיכון ניתן להוריד בדרכים שונות – מהן
יעילות יותר ומהן פחות יעילות .בדרך כלל עדיף ,מנקודת המבט הבטיחותית ,לבחור בשיטה
יעילה ,אולם במרבים המקרים ,שיטות יעילות יותר (כגון עבודה עם רובוט) ,יקרות יותר משיטות
יעילות פחות (כגון הסתמכות על אמצעים מנהלתיים כגון נהלי עבודה ,הוראות בטיחות ,הדרכת
עובדים לזהירות ,שילוט ,התראות וכדומה .קיים מדרג אמצעי הבקרה (ה"היררכיה" מקובל על-
ידי אנשי המקצוע בבטיחות:
מדרג היעילות אמצעי הבקרה (ה"היררכיה")
-

סילוק מוחלט של גורם הסיכון

-

צמצום הפרמטרים המסוכנים (הפחתת רמת האנרגיה)

-

מיגון הנדסי  /הפרדה  /בידוד

-

אמצעים מנהלתיים (נהלי עבודה ,הדרכה ,פיקוח ,שילוט והתרעות ,וכדומה);

-

ציוד מגן אישי

-

עזרה ראשונה וטיפול רפואי

העיקרון הוא לנסות וליישם בקרה יעילה יותר (גבוהה יותר בהיררכיה) ,כל עוד הדבר ניתן ואפשרי
במסגרת משאבי הארגון ,ומבלי לפגוע בתהליכי העבודה.
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נספח ג':

שיקולים בקביעת סיכון קביל
תהליך הטיפול בסיכונים המוגדר בתקנות לתוכנית ניהול הבטיחות מורכב מארבעה תהליכי
משנה ,הכוללים ,בין היתר חובת מינוי תפקיד בחברת הבניה ,המוסמך לאשר את רמת הסיכון
הקביל .זאת ,בנוסף לחובות הבאות:




חובה למנות לכל סיכון גורם מקצועי במפעל ,אשר באחריותו לפעול ליישום האמצעים
לבקרת הסיכון והפחתתו.
חובה לקבוע בתוכנית את לוח הזמנים המחייב ליישום אמצעי צמצום והפחתה לכל סיכון.
חובה לקבוע בתוכנית את אופן המעקב ושיטת המעקב אחר ביצוע תכנית צמצום
הסיכונים.

נספח זה מבהיר את מושג הסיכון הקביל ,ומציג שיקולים מנחים לקביעה שסיכון הוא קביל.

סיכון ראשוני ,סיכון שיורי וסיכון קביל
סיכון ראשוני הוא רמת הסיכון הנשקפת לבני אדם מגורם סיכון ו/או תרחיש מוגדר ,בהינתן כל
הבקרות הקיימות ,ובהתייחס למספר העובדים החשופים ומשך או תדירות החשיפה שלהם לגורם
הסיכון.
סיכון שיורי הוא רמת הסיכון הנשקפת לבני אדם מגורם סיכון ו/או תרחיש מוגדר ,בהנחה
שהמלצות ניתוחי הסיכונים תיושמנה במלואם .מצפים שהסיכון השיורי יהיה נמוך מהסיכון
הראשוני שאם לא כן ,אין טעם רב ביישום ההמלצות.
סיכון קביל ( )acceptable riskמוגדר כרמת הסיכון עימה אנו מוכנים להשלים במסגרת ביצוע
עבודה .בכל פעילות קיים סיכון ,ואנשים משלימים עם רמה מסוימת של סיכון הגלום בביצוע
העבודה .קביעת הרמה של סיכון קביל בארגון מושפעת ממידת התועלת בלקיחת הסיכון ,ומעלות
הפחתת הסיכון .כן יש להתחשב בדרישות החוק הקובע לעיתים אילו סיכונים אינם קבילים
מההיבט החוקי (למשל :סף חשיפה מותר לרעש ,רמות של חומר מזיק באוויר ,גובה מרבי של
משטח עבודה בו ניתן לעבוד ללא מעקה וכדומה).
על-פי התקנות ,בעל התפקיד בארגון המוסמך לקבוע אם סיכון הוא קביל או לא ,יהיה מנהל
אחראי שהוסמך לקבוע אם רמת סיכון מסוימת היא קבילה או לא עבור הארגון .חוזר מיוחד של
מנהל הבטיחות שעסק בהערכת סיכונים וקביעת רמת סיכון קביל ממליץ שכל ארגון יגדיר "קווים

מנחה לניהול סיכונים בבניה הנדסית
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אדומים" – כלומר רמות סיכון שאינן קבילות כלל על הארגון ,ללא מתן שיקול דעת המאפשר
למנהל לקבוע שהסיכון הוא קביל .אם משתמשים בארגון במטריצה של הערכת סיכונים ,ניתן
לקבוע "משבצות אדומות" או סף מסוים של רמת סיכון שמעליו אוסרים לבצע את העבודה
והסיכון אינו קביל.
לגבי רמות סיכון שאינן מוגדרות כ"קו אדום" ,מומלץ על-ידי אנשי מקצוע לקבוע את קבילות
הסיכון פי עיקרן ה : ALARP-הורדת הסיכון לרמה הנמוכה ביותר הסבירה והמעשית (מצפים
ממבצע הבניה שיעשה כל מה שביכולתו להפחית את הסיכון ,במסגרת המשאבים העומדים
לרשותו).
השיקולים הבאים יכולים לסייע למנהל להחליט אם סיכון מסוים הוא קביל ,או שיש לפעול כדי
להורידו:
 .1עמידה בדרישות כל דין;
 .2רמת הסיכון אינה נמצאת בתחום הקווים האדומים" של הארגון;
 .3לא נשקפת סכנה ברורה לעובד (כגון זו המחייבת ממונה על הבטיחות להורות על הפסקת
עבודה לפי תקנות הממונים על הבטיחות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה);
 .4שיקול ה :ALARP-הורדת הסיכון לרמה הנמוכה ביותר האפשרית במסגרת המשאבים של
הארגון (כולל נקיטה באמצעים זמניים עד שיתאפשר טיפול יסודי בסיכון בעתיד);
 .5לא מוכר תרחיש מזיק  /תאונה כזה בענף (או שהוא נדיר מאד)
 .6עמידה בדרישות רלוונטיות אחרות (תקנים ,המלצות ארגונים בינלאומיים ,וכדומה);
 .7עמידה בהנחיות של נהלים פנימיים ,הוראות בטיחות ,היתרי בטיחות וכדומה;
 .8תאימות ל"נוהג טוב" ( )best practiceקיים ,ולמה שמקובל בארגונים דומים בענף הבנייה
והבנייה ההנדסית ביחס להפחתת רמת הסיכון;
 .9חוות דעת של מומחים ואנשי מקצוע המכירים את הסיכון (לא ידוע כיצד ניתן ואפשר להוריד
את הסיכון לרמה נמוכה יותר ,או שאין צורך להורידו);
 .10עמדות של בעלי עניין ,ובמיוחד של עובדים החשופים לסיכון או נציגיהם.
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נספח ד':
תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה -הנחיות מפקח עבודה ראשי
 . 1תכנית כללית של האתר בקנה מידה של  1:250לפחות אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים בהקמה גם:
 - 1.1דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
 - 1.2דרכי התנועה באתר ,דרכי פינוי פסולת.
 1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי עגורני צריח)
 - 1.4מיקום אחסון חמרים.
 - 1.5מיקום מבני עזר (בתי מלאכה ,מחסנים ,משרדים וכד').
 - 1.6מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה ,מלתחה ,נוחיות ,מי שתייה ,עזרה ראשונה).
 - 1.7מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
 - 1.8הזנת זרם חשמל למבנה לשם בצוע העבודה וחלוקת הזרם בתור המבנה.
 – 1.9פרוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שרפה.
 .2סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
 .3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
 .4נוהל ,לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות ,הרכבות ,הקמת פיגומים וכד').
 .5נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך מפעל פעיל או סמוך לו).
 .6נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
 .8תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית – לפי מקצועות.
 .9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.
מנחה לניהול סיכונים בבניה הנדסית
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 .10נהלי חרום
 – 10.1רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 – 10.2נוהל פינוי נפגעים.
 – 10.3נוהל הודעות על תאונות.
 - 10.4רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
 – 10.5נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).

התכנית תהיה חתומה בידי המתכנן ובידי מבצע הבניה.

נספח ה' – דוגמה לסקר לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים (באדיבות חברת כרמון בעמ – אינג' דני פדידה)

 3.1סקר סיכונים – ניתוח הסיכונים כנגזרת משלבי העבודה:
ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

הקמת מתחם התארגנות
M 4

• יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס
בחלקים מסתובבים.

1

1

ערך
משוכלל

1

גידור שטח
ההתארגנות על פי
ובהתאם להיתר
ולקואורדינאטות

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
כלים
לגוף העובד או
חשמליים חלקים נעים
לציוד
מטלטלים ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

2

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

1

דירוג
הסיכון

מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

אחריות בקרה

הערות

L

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט
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מס'

סיכוני תעבורה

פגיעה מכאנית
לגוף העובד או
לציוד מכלי צמ"ה
בעבודה

3

4

H 12

• לפני תחילת העבודה יערך סקר מערכות באזור העבודה
לא תבוצע חפירה לעומק העולה על  0.5מטר.
• כלי הצמ"ה יהיה מסוג טורבו דיזל או מצויד בקולט
גיצים.
• מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל
מכונה ניידת כנדרש בתקנה  39א לתקנות התעבורה).
• יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו
יתויקו בתיק הבטיחות באתר.
• כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון"
• נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא
יכנסו לנתיבים אלו.
• אין להשתמש בכלי הצמ"ה כמכונת הרמה השימוש בכלי
הצמ"ה בהתאם לייעודו לדרישות החוק או להוראות
היצרן.
• שינוי מפלס קרקע יסומן וישולט במקרה במידה והאזור
לא מגודר יש לסמן בעזרת נצנצים אדומים.

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

חשמל

התחשמלות
כתוצאה מכשל
או תקלה בכלי

2

2

M 4

• לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך ולפני הכניסה לעבודה
יועבר העתק טופס הבדיקה ל ידי מנהל הפרויקט.
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה כאשר נעלי עבודה מסוג S3
קסדת מגן בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים
לפחות.

1

1

1

L

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

חישוף ופילוס שטח מחפר דו
אופני \כלי
ההתארגנות
צמ"ה

דירוג
הסיכון

2

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

עגורן
להעמסה
\פריקה
עצמית

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

4

הצבת מבנים
יבילים משרדים

פגיעה מכאנית  -פגיעה של המטען
או חלק העגורן
חלקים נעים
בעובדים או בציוד.
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

4

H 12

התחשמלות
כתוצאה מכשל
או תקלה במערכת
החשמל.

3

4

H 12

הנפקת היתר עבודה להנפה
 •:יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם
 •.יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני
בתוקף מתאים לגודל המנוף
 •.יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה
 •.באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם
 •.קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד
 •.לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.
• מערכת החשמל הזמנית תותקן על ידי חשמלאי מוסמך
בעל רישיון מתאים לגודל המערכת.
• לאחר התקנתה תיבדק ותאושר המערכת על ידי
חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים לגודל המערכת.
• עבודת ההתקנה תתבצע בהתאם ועל פי חוק החשמל
ותקנותיו ותקנות הבטיחות בעבודה "מתקן חשמלי ארעי
באתר בנייה".
• מערכת החשמל לא תעבור בשטח תפעולי אלה רק
בשטחי העבודה המוגדרים לפרויקט.
• בשום שלב בעבודה לא יעשה שימוש במערכת החשמל
של אלא רק במערכת החשמל של הפרויקט.

פגיעה מכאנית  -פגיעה של המטען
או חלק העגורן
חלקים נעים
בעובדים או בציוד.
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

4

H 12

הנפקת היתר עבודה להנפה:
• יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם.
• יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני בתוקף
מתאים לגודל המנוף.
• יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה.
• באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם.
• קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.

חשמל

ערך
משוכלל

3

הצבת גנראטור
לצורך הספקת
חשמל לאזור
ההתארגנות וללוח
משני אשר יספק
חשמל לפרויקט

עגורן
להעמסה
\פריקה
עצמית

דירוג
הסיכון

מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

עבודות הכנה בתחנת ההגפה לפני תחילת העבודות
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מס'

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

3

3

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

חשמל

התחשמלות עובד

2

4

H 8

ערך
משוכלל

כלי עבודה
גידור ומיגון
אזורים "חמים" ידניים ,כל
(אזור ברזי ההגפה) עבודה
חשמליים
גדר זמנית
מטלטלים

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
לציוד או לאדם
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

3

M 6

דירוג
הסיכון

5

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

1

• יונפק התר עבודה חמה על ידי מנהל העבודה בתחנה
•.ציוד המותקן בתחנה ימוגן בפני פגיעה מכאנית או גיצים
על ידי שימוש בשמיכת אש או אמצעי הגנה קשיח עמיד
אש אחר (איסכורית\גדר רשת מתכת) .
•יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397כפפות מגן מסוג  EN388ובגדי
עבודה ארוכים לפחות
 •.אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס
בחלקים מסתובבים.
• יערך ניטור גזים רעילים ונפיצים לפני ובמהלך ביצוע
העבודה.
1
•יונפק התר עבודה חמה על ידי מנהל העבודה באתר
•לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך ולפני הכניסה לעבודה .
 •.כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול)
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה כאשר נעלי עבודה מסוג S3
קסדת מגן בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים
לפחות.

אחריות בקרה

הערות

61

נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

איסוף חצץ
לבאלות

כלי עבודה
ידניים כלי
צמ"ה
(בובקט)

פגיעה מכאנית  -פגיעה של כלי
הצמ"ה בעובדים
חלקים נעים
או בציוד
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

4

H 12

• לא יבוצע חישוף פני הקרקע לעומק העולה על  20ס"מ
• יערך סקר מערכות על ידי סיור וסימון מערכות על ידי
מנהל העבודה
 • •.כל זמן העבודה ימצא מנהל העבודה במקום ויוודא כי
לא חורגים מהוראות ההיתר וסקר זה
• תותקן הגנה מפני פגיעה מכאנית למתקנים קבועים
באתר
 •.מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל
מכונה ניידת כנדרש בתקנה  39א לתקנות התעבורה)
• יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו
יתויקו בתיק הבטיחות באתר
 •.כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון
"• נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא
יכנסו לנתיבים אלו.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
(משקפי מגן או מגן פנים קסדת בטיחות מסוג EN397
נעלי עבודה מסוג  S3לפחות.

1

4

דירוג
הסיכון

6

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

4

M

אחריות בקרה

הערות

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט
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מס'

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

3

4

H 12

•יבוצע סקר איתור תשתיות (חשמל,תקשורת,צנרת)
•הפקת מפת תשתיות בהתאם לאיתור.
• סימון התשתיות בקרקע באמצעות יתדות עם סרט אדום
ועל גבי קירות התחנה..
•במהלך ביצוע הסקר העובד ינוע בנתיבים מוגדרים
והתנועה באתר בלווי של מנהל העבודה
.

2

4

ערך
משוכלל

גילוי וסימון
תשתיות קימות
כולל קו גז

כלי חפירה
ידניים
מחפרון

פגיעה בצנרת גז או
פגיעה בציוד
ובמהלך העבודה כל תשתית טמונה
אחרת.
התקין של
התחנה

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

דירוג
הסיכון

7

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

8

H

אחריות בקרה

הערות

ממונה עקב העבודה
מנהל
העבודה בטיחות תחנת גז
פעילה יש
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט לוודא כי
ננקטים כל
אמצעי
הזהירות
למניעת
תאונה או
פגיעה בציוד
או עובדים
עבודות גילוי
המערכות
מהוות שלב
חשוב
להמשך
העבודות ויש
לשים דגש
מיוחד על
עבודות אלו
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

מיגון קו גז
בפלטות
20\200\200

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה בטיחות
של
\מנהל
העבודה הפרויקט
באתר
באתר

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

9

מעמיס דו
אופני

פגיעה מכאנית  -פגיעה בעובדים או
בציוד עקב נפילה
חלקים נעים
של האלמנט
ומסתובבים,
המובל או כלי
נפילה ,נפילת
הצמ"ה
חפצים

2

4

H 8

ערך
משוכלל

8

כלי חפירה
חפירות גישוש
לצורך גילוי קווי גז ידניים
טמונים
חפירת הגישוש
תתבצע בחלק
המזרחי של
התחנה בסמוך
לחומה

פגיעת עובד מכלי עבודת מס עובדים
בסמוך אחד לשני
עבודה
באזור קטן תנועה
מוגבלת

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

•יונפק התר חפירה לפני תחילת העבודה
• שמירת מרחק בטיחות אחד מהשני כדי למנוע פגיעה
• העבודה תעשה לאחר בדיקה של תכניות ה AS MADE
של התחנה אשר עליהן מצוין מיקום המערכות
• יש להציב משגיח מחוץ לחפירה .
•יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים אשר נבדקו לפני
תחילת העבודות
•החפירה תיערך בניהולו ובהשגחתו המתמדת של מנהל
העבודה וממונה הבטיחות באתר.
• יותקנו שיפועי קרקע טבעיים או מדרגות לאחר  1.2מטר
כול מטר עומק מטר רוחב במידה ולא ישים יש להתקין
מערכת דיפון אשר תתוכנן על ידי מהנדס אזרחי.
•החפירה תיבדק כל יום לפני תחילת העבודה על ידי מנהל
העבודה בדיקה זו תתועד בפנקס הכללי.
•תותקן כניסה ויציאה לחפירה בעזרת סולם או מדרגות
או שיפוע קרקע שלא יעלה על  1אנכי ל  4אופקי במרחק
שלא יעלה על  20מטר מאחת לשנייה ולא פחות מ 2
כניסות בשני קצוות החפירה
• החפירה תגודר בעזרת גידור קשיח במרחק של  0.5מטר
מקצה החפיר ותסומן בעזרת שילוט מתאים
•החומר החפור ירוכז מחוץ לאתר.
•במידה ועומק החפירה יעלה על  2מטר תידרש הסמכה
לעבודה בגובה של העובדים.
הנפקת היתר עבודה להנפה:
• יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם.
• יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני בתוקף
מתאים לגודל המנוף.
• יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה.
• באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם.
• קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.

אחריות בקרה

הערות
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

11

הכנסת כלובי משאבת בטון פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובד
כתוצאה מפגיעת
הכלונס ויציקתם ויברטור  ,חלקים נעים
המכונה או חלקי
ומסתובבים,
מכונה מהכלוב
נפילה ,נפילת
חפצים

דירוג
הסיכון

נפילה מגובה

ערך
חומרה
ערך
סבירות

נפילה לתוך הבור

1

3

ערך
משוכלל

פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים או
מכונת
קידוח כלונסאות
לציוד מחלקים
קידוח ,חלקים נעים
נעים
טרקטור ומסתובבים,
לפינוי עודפי נפילה ,נפילת
חפירה חפצים
ומשאבת
בטון (מחוץ
לאתר)

2

עבודות בניית משטח PRMS
• יונפק התר עבודה חמה והתר חפירה לאחר ביצוע סיור
6 3
 Mבמקום העבודה ובדיקה לאיתור תשתיות.

דירוג
הסיכון

10

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

M

יש לשים
ממונה
מנהל
העבודה בטיחות דגש על פינוי
החומר
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט החפור
מהתחנה
בזמן הקידוח

1

3

3

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

1

3

3

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

3

•הקידוח יערך לאחר קבלת הנחיות כתובות ממתכנן
הנדסה אזרחית בנוגע להשפעות של הקידוח על הצינור
הסמוך.
•הקידוח יתבצע במנות קטנות (חצי כוסית )עד למעבר
בעומק של הצינור הסמוך .
• יוצג אישור תקינות למכונת הקידוח.
• יוצג תסקיר בודק מוסמך למכונת ההרמה המותקנת על
מגדל הקידוח.
• מפעיל המכונה יוסמך וימונה להפעלתה על ידי בעל
המכונה ויהיה "עובד כשיר" אשר מונה כמפעיל מכונת
הרמה.
• הכלונס יגודר למניעת נפילת עובדים.
• יש להציב הגנה מפני פגיעה מכאני ושרפה לציוד או
לאנשים על ידי שימוש בשמיכת אש או כל אביזר קשיח
ועמיד אש אחר.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397כפפות מגן מסוג  EN388ובגדי
עבודה ארוכים לפחות.

2

3

M 6

2

3

M 6

• בזמן ביצוע העבודות לא ימצא אדם במרחק הקטן מ 2
מטר מבור הכלונס במידה ולא אפשרי יעשה שימוש בציוד
מגן אישי למניעת נפילה אשר יעוגן לחלק יציב וקבוע
במכונת הקידוח.
• הכלונס יגודר למניעת נפילת עובדים.
•לא יושאר בור כלונס פתוח בסוף יום העבודה.
•ציוד מגן אישי לעבודה בגובה יעמוד בדרישות תקן
ישראלי 1849
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397כפפות מגן מסוג  EN388ובגדי
עבודה ארוכים לפחות.
•משאבת הבטון תמוקם מחוץ לאתר לא תתבע תנועה של
מערבלי בטון במתחם התחנה.
•משאבת הבטון תיבדק לתקינותה (בעיקר החיבורים בין
צינור לצינור ובחלק האחרון חיבור צינור הגומי למתכת
(לא יעשה על ידי חוט שזור אלה אך ורק על ידי מחברים
ייעודיים) על ידי מנהל העבודה באתר.

אחריות בקרה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

• בשום שלב ביציקה לא ימצא עובד מתחת לכל חלק של
המשאבה.
• בשום שלב בעבודה לא תתקרב זרוע המשאבה למרחק
הקטן מ  5מטרים מקו חשמל.
• לפני תחילת העבודות יבוצע סיור עם מפעיל המשאבה
במהלך סיור זה יוצגו הסיכונים בביצוע העבודה.
• עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל
העבודה באתר
התחשמלות

התחשמלות
כתוצאה מכלי
עבודה לא תקין

2

4

H 8

• יונפק התר עבודה חמה על ידי מנהל העבודה באתר
 •.יבוצע ניטור סביבתי לגילוי גזים נפיצים ורעילים לפני
ובמהלך ביצוע העבודות
 •.יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
לעובדים עקב
חלקים נעים
השימוש בכלי
ומסתובבים,
עבודה ידניים או
נפילה ,נפילת
קריסת החפירה
חפצים

2

3

M 6

• • במידה ועומק החפירה עולה על  1.2מטר תותקן הגנה
לעובדים מפני קריסת האדמה.
• יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.

1

3

3

M

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

פגיעה מכאנית  -קריסת החפירה
ופגיעה בעובדים או
חלקים נעים
בציוד
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

4

H 8

• יונפק התר חפירה על ידי מנהל העבודה
• כל חפירה במרחק הקטן מ  1מטר מצינור תהיה ידנית
בלבד.
• העבודה תעשה לאחר בדיקה של תכניות ה AS MADE
של התחנה ולאחר וידוי כי הסימונים קיימים ובמקומם.
• נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא
יכנסו לנתיבים אלו.
• אין להשתמש בכלי הצמ"ה כמכונת הרמה השימוש בכלי
הצמ"ה בהתאם לייעודו לדרישות החוק או להוראות
היצרן.
• בלי הצמ"ה יהיה מסוג טורבו דיזל או מצויד בקולט
גיצים.
•כלי הצמ"ה יצויד בצופר אזהרה לנסיעה לאחור ובמנורה
מהבהבת (צקלקה)
• מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל
מכונה ניידת כנדרש בתקנה  39א לתקנות התעבורה)
• יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו
יתויקו בתיק הבטיחות באתר.
• כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון"
•החפירה תיערך בניהולו ובהשגחתו המתמדת של מנהל
העבודה וממונה הבטיחות באתר..
•החפירה תיבדק כל יום לפני תחילת העבודה על ידי מנהל
העבודה בדיקה זו תתועד בפנקס הכללי.
• החפירה תסומן ותשולט "זהירות בור פתוח
•החומר החפור ירוכז מחוץ לאתר.

1

4

4

M

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

13

עבודות טפסנות כלי עבודה
ברזלנות לראשי ידניים
כלונס

דירוג
הסיכון

 12חפירה כללית של מעמיס דו
השטח (עומק של אופני ,מיני
מחפרון
 0.30מטר )

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

הידוק
ממונה
מנהל
העבודה בטיחות הקרקע יערך
על ידי חול
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט והידוק במים
או יציקת
בטון רזה

ממונה
מנהל
הקמה\מנה בטיחות
ל עבודה באתר
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

4

4

M

3

3

M

ערך
חומרה
ערך
סבירות

 14יציקת ראשי כלונס משאבת בטון פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים או
לציוד
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

3

H 9

ערך
משוכלל

התחשמלות

פגיעה לעובדים או
לציוד כתוצאה
מהתחשמלות

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

כלים
חשמליים
מטלטלים

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

1

•יונפק התר עבודה חמה על ידי מנהל העבודה באתר.
•לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
 •.כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול)
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה כאשר נעלי עבודה מסוג S3
קסדת מגן בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים
לפחות.
•משאבת הבטון תמוקם מחוץ לאתר לא תתבע תנועה של 1
מערבלי בטון במתחם התחנה.
•משאבת הבטון תיבדק לתקינותה (בעיקר החיבורים בין
צינור לצינור ובחלק האחרון חיבור צינור הגומי למתכת
(לא יעשה על ידי חוט שזור אלה אך ורק על ידי מחברים
ייעודיים) על ידי מנהל העבודה באתר.
• בשום שלב ביציקה לא ימצא עובד מתחת לכל חלק של
המשאבה.
• בשום שלב בעבודה לא תתקרב זרוע המשאבה למרחק
הקטן מ  5מטרים מקו חשמל.
• לפני תחילת העבודות יבוצע סיור עם מפעיל המשאבה
במהלך סיור זה יוצגו הסיכונים בביצוע העבודה.
• עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל
העבודה באתר
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה כאשר נעלי עבודה מסוג S3
קסדת מגן בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים
לפחות.

אחריות בקרה

הערות

ממונה יש לצמצם
מנהל
במידת
ההקמה\מנ בטיחות
באתר האפשר את
הל
העבודות
העבודה
החמות
באתר
המתנהלות
התחומי
התחנה

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

2

4

M 8

• •לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול)
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה כאשר נעלי עבודה מסוג S3
קסדת מגן בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים
לפחות.

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות
2

3

M 6

• יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס
בחלקים מסתובבים.

1

3

3

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

חשמל

התחשמלות

ערך
משוכלל

פגיעה מכאנית  -פגיעה,חתכים או
יציקת בטון רזה ,כלים
כל פגיעה אחרת
חלקים נעים
חשמליים
סידור ארגזי
הנגרמת מחפצים
פוליביד מתחת מטלטלים ומסתובבים,
חדים או משוננים
לקורות קשר וכלים ידניים נפילה ,נפילת
חפצים
,טפסנות וברזלנות
לקורות קשר
ולרצפה.

דירוג
הסיכון

15

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

כלים
חשמליים
מטלטלים
רתכת

חשמל

התחשמלות ופגיעה
בציוד ובאנשים
עקב עבודה עם
כלים חשמליים

3

4

H 12

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות בעבודות
ריתוך יש להשתמש במסכת ריתוך תקינה ותקנית ובלבוש
מגן מפני כוויות.
•  .לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
• יש להציב הגנה מפני פגיעה מכאני ושרפה לציוד או
לאנשים על ידי שימוש בשמיכת אש או כל אביזר קשיח
ועמיד אש אחר.

2

4

דירוג
הסיכון

 16ריתוך זוויתנים
עבור סבכות
בתעלת תקשורת
ובורות ניקוז

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

8

H

אחריות בקרה

הערות

יש לוודא
ממונה
מנהל
בדיקה
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר לנוכחות
הל
גזים לפני
העבודה
תחילת
באתר
העבודה
ולהגן על
הסביבה
מפני גיצים
ואש

70

נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים

קרינה כתוצאה
מחשיפה לקרינת
ריתוך (קרינת )UV

4

4

H 16

•בעבודות ריתוך יש להשתמש במסכת ריתוך תקינה
ותקנית ובלבוש מגן מפני כוויות.
•יש להגן על העובדים בתחנה סביב אזור הריתוך על ידי
שימוש בפרגוד או אמצעי אחר מתאים

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

משאבת בטון פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים או
בציוד
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

3

M 6

•משאבת הבטון תמוקם מחוץ לאתר לא תתבע תנועה של
מערבלי בטון במתחם התחנה.
•משאבת הבטון תיבדק לתקינותה (בעיקר החיבורים בין
צינור לצינור ובחלק האחרון חיבור צינור הגומי למתכת
(לא יעשה על ידי חוט שזור אלה אך ורק על ידי מחברים
ייעודיים) על ידי מנהל העבודה באתר.
• בשום שלב ביציקה לא ימצא עובד מתחת לכל חלק של
המשאבה.
• בשום שלב בעבודה לא תתקרב זרוע המשאבה למרחק
הקטן מ  5מטרים מקו חשמל.
• לפני תחילת העבודות יבוצע סיור עם מפעיל המשאבה
במהלך סיור זה יוצגו הסיכונים בביצוע העבודה.
• עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל
העבודה באתר

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

פגיעה לעובד
קרינה

דירוג
הסיכון

ציוד חשמלי סכנת שריפה
מטלטל
,רתכת קשת
חשמלית

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

שרפה ופגיעה
בציוד ובאנשים
עקב עבודה עם
כלים חשמליים
בקרבת ציוד מוגז

3

4

H 12

•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות בעבודות
ריתוך יש להשתמש במסכת ריתוך תקינה ותקנית ובלבוש
מגן מפני כוויות.
• ציוד העבודה ייבדק לתקינותו על ידי מנהל העבודה
באתר • כל זמן העבודה וחצי שעה אחריה יוצב צופה אש
 •.על גבי הגג יוצב אמצעי כיבוי (מטף אבקה  6קילו)
• יש להציב הגנה מפני פגיעה מכאנית ושרפה לציוד או
לאנשים על ידי שימוש בשמיכת אש או כל אביזר קשיח
ועמיד אש אחר
•.סביבת העבודה תהיה נקייה מחומרים דליקים או כל
מטען אש אחר ברדיוס של  11מטר

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

17

יציקת רצפה

דירוג
הסיכון

מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

3

3

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

 18טפסנות וברזלנות כלים ידניים פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים או
חלקים נעים לציוד חתכים
קירות חדר דוודים
ומסתובבים, ,מעיכה
נפילה ,נפילת
חפצים

3

3

H 9

ערך
משוכלל

חשמל

התחשמלות

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

כלים
חשמליים
מטלטלים
,ויברטור

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

1

•• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
• מערכת הטפסות תבנה על פי ובהתאם לתקנות הבטיחות 1
בעבודה עבודות בנייה פרק ו ותקן ישראלי 904
•מערכת הטפסות לקיר תבנה על פי תכנית של מהנדס
אזרחי תכנית הטפסות תמצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.
• הטפסות יורכבו ויפורקו על ידי "בונה מקצועי"
• לפני תחילת העבודה הכלים יבדקו לתקינותם
והתאמתם על ידי מנהל העבודה.
• יעשה שימוש בכלים ייעודיים ומתאימים לעבודה.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות .

אחריות בקרה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

פיגומים
\סולמות

נפילה מגובה

נפילה מגובה
העולה על  2מטר
פגיעה לעובדים

3

4

H 12

• העובדים המבצעים עבודה בגובה יהיו בעלי הסמכה
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים בהתאם לתקנה
לעבודה בגובה .2007
• הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג.
• לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה.
• סולמות עץ יבנו בהתאם לתקן ישראלי .1847
• פיגום אשר גובהו עולה על  6מטר מעל המשטח אשר
אליו הוא נתמך יבנה ויפורק על ידי בונה פיגומים מוסמך.
• פיגומים יבדקו על ידי מנהל העבודה בכל יום לפני
תחילת העבודה כתנאי להתחלת העבודה בדיקה זו תתועד
בפנקס הכללי.

2

4

8

H

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

כלים
חשמליים
מטלטלים

חשמל

התחשמלות

3

4

H 12

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות .
•  .לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

4

4

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

19

יציקת קיר
מתחם הפצה

משאבת בטון פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים
חיתוך מחיצה
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

3

M 6

•משאבת הבטון תמוקם מחוץ לאתר לא תתבע תנועה של
מערבלי בטון במתחם התחנה.
• לפני תחילת העבודה הטפסות יבדקו ליציבותן
וליכולתם לשאת את העומסים על ידי מנהל העבודה
באתר בדיקה זו תתועד ביומן הכללי
•לפני תחילת העבודה יתקבל אישור בכתב בפנקס הכללי
מידי מפקח הנדסה אזרחית של הפרויקט בדבר יכולתם
של הטפסות לעמוד בעומסי היציקה.
•בשום שלב ביציקה לא ימצאו עובדים בקרבת הקיר
באזור בו תתכן התפרצות של הקיר למעט העובד מחזיק
את צינור הוויברטור.
•.משאבת הבטון תיבדק לתקינותה (בעיקר החיבורים בין
צינור לצינור ובחלק האחרון חיבור צינור הגומי למתכת
(לא יעשה על ידי חוט שזור אלה אך ורק על ידי מחברים
ייעודיים) על ידי מנהל העבודה באתר
 •.בשום שלב ביציקה לא ימצא עובד מתחת לכל חלק של
המשאבה.
• בשום שלב בעבודה לא תתקרב זרוע המשאבה למרחק
הקטן מ  5מטרים מקו חשמל
 • .לפני תחילת העבודות יבוצע סיור עם מפעיל המשאבה
במהלך סיור זה יוצגו הסיכונים בביצוע העבודה
 •.עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל
העבודה באתר.

1

3

דירוג
הסיכון

מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

3

M

אחריות בקרה

הערות

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

4

4

M

4

4

M

ערך
חומרה
ערך
סבירות

פיגומים
\סולמות

נפילה מגובה

נפילה מגובה
העולה על  2מטר
פגיעה לעובדים

3

4

H 12

ערך
משוכלל

ויברטור

חשמל

התחשמלות

3

4

H 12

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

1

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים
 •.השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן
• .יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו
 •.כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
1
• העובדים המבצעים עבודה בגובה יודרכו ויוסמכו
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים בהתאם לתקנה
לעבודה בגובה 2007.
• הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג.
• לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה.
• סולמות עץ יבנו בהתאם לתקן ישראלי .1847
• פיגום אשר גובהו עולה על  6מטר מעל המשטח אשר
אליו הוא נתמך יבנה ויפורק על ידי בונה פיגומים מוסמך.
• פיגומים יבדקו על ידי מנהל העבודה בכל יום לפני
תחילת העבודה כתנאי להתחלת העבודה בדיקה זו תתועד
בפנקס הכללי.

אחריות בקרה

הערות

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

במידה
ממונה
מנהל
ויעשה
העבודה בטיחות
שימוש
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט בפיגום זיזי
הפיגום
יותקן
בהתאם
לתקנות
הבטיחות
בעבודה
עבודות
בנייה פרק ג
סעיפים 67-
68
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ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

נפילת עובד מגובה
תוך כדי ביצוע
העבודה

3

4

H 12

במת הרמה נפילה מגובה
\סל אדם

2

4

8

H

ממונה
מנהל
הפרויקט\ בטיחות
מנהל ברן רביב
העבודה \ממונה
בטיחות
פרויקט

2

4

8

H

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

2

4

8

H

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

מנוף

פגיעה מכאנית  -נפילת מטען או
חלק מהמטען
חלקים נעים
ופגיעה מחיצה של
ומסתובבים,
עובדים או ציוד
נפילה ,נפילת
חפצים

3

4

H 12

ערך
משוכלל

20

הרכבת
קונסטרוקציית
פלדה
(עמודים ,קורות
,מזבחים)

כללי

פגיעה מכאנית -
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

4

4

H 16

דירוג
הסיכון

מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

• בניית והתקנת קונסטרוקציית הפלדה תבוצע על פי
ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה פרק ח
•הרכבת הקונסטרוקציה תבוצע על פי תוכנית הרכבה
אשר תתוכנן על ידי מהנדס אזרחי תכנית ההרכבה
תכלול:
.1תכנון שלבי הביצוע.
..2סקר סיכונים ודרכי טיפול ומניעה של הסיכונים
.3תכנון משטחי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה.
.4תכנית הנפה מפורטת
הנפקת היתר עבודה להנפה:
• יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם.
• יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני בתוקף
מתאים לגודל המנוף
 •.יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה
 •.באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם
 •.לא תבוצע הנפה במרחק הקטן מ  7מטר מקו חשמל
 •.קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד
 •.ההנפה תתבצע על פי תכנית הנפה מאושרת קשירת
המזבחים יעשו על פי נקודות העיגון אשר יסומנו על
התכנית על ידי מתכנן המזבח
•.המטען יובל למקומו בעזרת חבל כוון
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.
• העובדים המבצעים עבודה בגובה יודרכו ויוסמכו
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים במות
הרמה,סלי אדם בהתאם לתקנה לעבודה בגובה .2007
• הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג.
• לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה.
• סולמות עץ יבנו בהתאם לתקן ישראלי .1847
• פיגום אשר גובהו עולה על  6מטר מעל המשטח אשר
אליו הוא נתמך יבנה ויפורק על ידי בונה פיגומים מוסמך.

אחריות בקרה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

• פיגומים יבדקו על ידי מנהל העבודה בכל יום לפני
תחילת העבודה כתנאי להתחלת העבודה בדיקה זו תתועד
בפנקס הכללי.
•העבודה תבוצע על פי תכנית עבודה מפורטת אשר תכלול
שיטת העבודה סוג מערכת האבטחה ורשימת ציוד
לעבודה בגובה.

 21התקנת חיפוי גג
ומזחלות

כלים
חשמליים
מטלטלים

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
לעובד או לציוד
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

3

H 9

•העבודה תבוצע על פי תכנית עבודה מפורטת
אשר תכלול שיטת העבודה סוג מערכת
האבטחה ורשימת ציוד לעבודה בגובה.

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות .
•  .לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך  •.כל ציוד חשמלי חייב
להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

3

3

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

עבודה בגובה

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

2

4

8

H

ממונה
הבטיחו
ת באתר

ערך
חומרה
ערך
סבירות

נפילת עובד או
ציוד מגובה העולה
על  2מטר

4

4

H 16

ערך
משוכלל

עבודה בגובה

פגיעה מכאנית  -פגיעה של המטען
או חלק העגורן
חלקים נעים
בעובדים או בציוד.
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

עגורן
להעמסה
\פריקה
עצמית

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

 •:יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם
 •.יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני
בתוקף מתאים לגודל המנוף
 •.יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה.
• באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם.
• לא תבוצע הנפה במרחק הקטן מ  7מטר מקו חשמל
 •.קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד
 •.משטחי החיפוי ימוקמו על גבי הגג במקומות אשר
יצוינו על גבי התכנית ויאושרו על ידי מהנדס מתכנן
•המטען יונף כיחידה אחת או בתוך כלי הרמה או יקשר
כיחידה
•.המטען יובל למקומו בעזרת חבל כוון
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 •.לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.
• העובדים המבצעים עבודה בגובה יודרכו ויוסמכו
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים בהתאם לתקנה
לעבודה בגובה .2007
• הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג.
• לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה.
• סולמות עץ יבנו בהתאם לתקן ישראלי .1847
• פיגום אשר גובהו עולה על  6מטר מעל המשטח אשר
אליו הוא נתמך יבנה ויפורק על ידי בונה פיגומים מוסמך.
• פיגומים יבדקו על ידי מנהל העבודה בכל יום לפני
תחילת העבודה כתנאי להתחלת העבודה בדיקה זו תתועד
בפנקס הכללי.

אחריות בקרה

מנהל
העבודה
\מנהל
ההקמה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

כלים
חשמליים
מטלטלים

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
לעובדים ולציוד
חלקים נעים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

3

H 9

•  •.יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים
 •.השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים
 •.כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

3

דירוג
הסיכון

 22הרכבת חיפוי
קירות

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

3

M

אחריות בקרה

הערות

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

ערך
חומרה
ערך
סבירות

פגיעה מכאנית  -נפילת המטען
חלקים נעים ופגיעה לציוד או
ומסתובבים ,בנפש
נפילה ,נפילת
חפצים

3

4

H 12

ערך
משוכלל

עגורן
להעמסה
\פריקה
עצמית ,

נפילה מגובה
העולה על  2מטר
פגיעה לעובדים

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

עבודה בגובה נפילה מגובה
מתוך במת
הרמה או סל
אדם

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

• העובדים המבצעים עבודה בגובה יודרכו ויוסמכו
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים ובמות .בהתאם
לתקנה לעבודה בגובה .2007
•הבמה תיבדק לתקינותה לפני השימוש.
• הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג.
• לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה.
• אזור הסכנה יסומן ויוצב צופה קרקעי המזהיר את
העובדים בפני מעבר באזור זה.
•במת ההרמה תהיה בעלת תסקיר בודק מוסמך בתוקף
המעיד על תקינותה
•לא יורם ציוד על גבי במת ההרמה.
•השימוש בבמת ההרמה לאחר מעבר הדרכה של ספק
הבמה רק על ידי עובדים בעלי רישיון נהיגה,ובעלי הסמכה
לעבודה בגובה מעל גבי במות הרמה.
•הבמה תיבדק לתקינותה על ידי העובדים המבצעים את
העבודה ומנהל העבודה באתר לפני תחילת העבודה
ובראשיתו של כל יום.
• העובדים מתוך הבמה יעשו שימוש במערכת ריסון
המחוברת לנקודת העיגון בתוך הבמה.
• מרחק העבודה מקווי מתח לא יקטן מ  5מטר.
•העבודה תבוצע על פי תכנית הרכבה
הנפקת היתר עבודה להנפה
 •:יש לוודא קיום תסקירי בודק מוסמך בתוקף לעגורן
ולאביזרם
 •.יש לוודא כי מפעיל העגורן מחזיק ברישיון עגורני
בתוקף מתאים לגודל המנוף
 •.יש לסמן את אזור העבודה למניעת כניסה של עובדים
לאזור ההנפה
 •.באזור ההנפה ימצא "צופה" שישגיח כי לא פוגעים
במתקן או אדם.
• לא תבוצע הנפה במרחק הקטן מ  7מטר מקו חשמל
 •.קשירת המטען וכוון המנופאי יעשו על ידי אתת מוסמך
או מנופאי בלבד
•.המטען יובל למקומו בעזרת חבל כוון
 •.יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות •.לא

אחריות בקרה

הערות
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

תתבצע הנפה מעל לציוד קבוע באתר
• לעולם לא ימצא אדם מתחת למטען מורם.
מעמיס
טלסקופי

 23עבודות חשמל
התקנת גופי
תאורה מובילים
ושקעי שרות

כלים
חשמליים
מטלטלים

פגיעה מכאנית  -נפילת המטען או
חלקים נעים פגיעה של כלי
ומסתובבים ,הצמ"ה בציוד או
נפילה ,נפילת בעובדים
חפצים

חשמל

התחשמלות \פגיעה
מכאנית

3

4

H 12

• יערך ניטור גזים רעילים ונפיצים לפני ובמהלך ביצוע
העבודה.
• בלי הצמ"ה יהיה מסוג טורבו דיזל או מצויד בקולט
גיצים.
• מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל
מכונה ניידת כנדרש בתקנה  39א לתקנות התעבורה)
• יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו
יתויקו בתיק הבטיחות באתר.
• כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון "
• נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא
יכנסו לנתיבים אלו.
• אין להשתמש בכלי הצמ"ה כמכונת הרמה השימוש בכלי
הצמ"ה בהתאם לייעודו לדרישות החוק או להוראות
היצרן

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

2

4

H 8

• לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך .
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד.
• חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

דירוג
הסיכון

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

נפילה מגובה
העולה על  2מטר
פגיעה לעובדים

2

4

H 8

• העובדים המבצעים עבודה בגובה יודרכו ויוסמכו
לעבודה בגובה לנושאים סולמות ,פיגומים ובמות .בהתאם
לתקנה לעבודה בגובה 2007
 •.הפיגומים יבנו על פי ובהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1139ולדרישות תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה
פרק ג
 •.לכל עבודה מעל  2מטר אשר לא מותקן עבורה מעקה
תקני ותקין יעשה שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה
כנדרש בתקן ישראלי  1849על כל חלקיו כחלק ממערכת
למניעת נפילה
 •.אזור הסכנה יסומן ויוצב צופה קרקעי המזהיר את
העובדים בפני מעבר באזור זה
•.במת ההרמה תהיה בעלת תסקיר בודק מוסמך בתוקף
המעיד על תקינותה
•לא יורם ציוד על גבי במת ההרמה
•.השימוש בבמת ההרמה לאחר מעבר הדרכה של ספק
הבמה רק על ידי עובדים בעלי רישיון נהיגה,ובעלי הסמכה
לעבודה בגובה מעל גבי במות הרמה
•.הבמה תיבדק לתקינותה על ידי העובדים המבצעים את
העבודה ומנהל העבודה באתר לפני תחילת העבודה
ובראשיתו של כל יום.
• העובדים מתוך הבמה יעשו שימוש במערכת ריסון
המחוברת לנקודת העיגון בתוך הבמה
 •.מרחק העבודה מקווי מתח לא יקטן מ  5מטר.

1

4

דירוג
הסיכון

במת הרמה עבודה בגובה
,סולם,סל
אדם

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

4

M

אחריות בקרה

הערות

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

מריצה
דליים

פגיעה מכאנית  -פגיעה לעובדים או
לציוד מחלקי
חלקים נעים
מכונה
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

3

M 6

• עבודת היציקה תבוצע בפיקוחו ובניהולו של מנהל
העבודה באתר.
• לפני תחילת העבודה הכלים יבדקו לתקינותם
והתאמתם על ידי מנהל העבודה.
• יעשה שימוש בכלים ייעודיים ומתאימים לעבודה.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות .

1

3

3

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

דירוג
הסיכון

25

יציקת בסיסים

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

כלים
 24עבודות טפסנות
ברזלנות לבסיסים חשמליים
מטלטלים
לדוודים בחדר
דוודים

פגיעה מכאנית  -התחשמלות פגיעה
לעובדים חתכים
חלקים נעים
חבלות
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

3

3

H 9

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים •.השימוש
בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול.
• ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

3

3

M

ממונה
מנהל
הקמה\מנה בטיחות
ל עבודה בפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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נספח ה' :דוגמה לניתוח סיכונים בשלבי בניה שונים
מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

3

4

H 12

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

מנוף

פגיעה מכאנית
לעובדים או
לציוד

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

 27התקנת מגדל וונט כלי עבודה
ידניים
חדש

פגיעה מכאנית
לעובדים

קריסת צינור
הוונט או פגיעה
מכאנית לעובדים

3

4

H 12

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

 26פירוק מגדל וונט

דירוג
הסיכון

כלי עבודה
ידניים

פגיעה מכאנית
לעובדים

קריסת צינור
הוונט או פגיעה
מכאנית לעובדים

3

4

H 12

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות

בניית חדר בקרה
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

הסיכון

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

1

4

4

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ בטיחות
באתר
הל
העבודה
באתר

ערך
חומרה
ערך
סבירות

סולם

נפילה מגובה

נפילה לתוך
החפירה עומק
החפירה מעל 2
מטר ולכן מוגדר
כעבודה בגובה

2

4

H 8

ערך
משוכלל

באגר \ JCBחפירה קריסה קריסת החפיר או
 28חפירת לצורך
של החפיר פגיעה נפילת עובד לתוך
הצבת שוחות
בעובדים נפילה החפיר
תקשורת וניקוז 3
מגובה
שוחות ( 2שוחות
תקשורת ,שוחת
ניקוז אחת)

2

4

H 8

דירוג
הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

• יונפק התר חפירה על ידי מנהל העבודה
• כל חפירה במרחק הקטן מ  1מטר מצינור תהיה ידנית
בלבד.
• העבודה תעשה לאחר בדיקה של תכניות ה AS MADE
של התחנה ולאחר וידוי כי הסימונים קיימים ובמקומם.
• נתיבי התנועה יוגדרו ויסומנו כך שהעובדים באתר לא
יכנסו לנתיבים אלו.
• אין להשתמש בכלי הצמ"ה כמכונת הרמה השימוש בכלי
הצמ"ה בהתאם לייעודו לדרישות החוק או להוראות
היצרן.
•כלי הצמ"ה יצויד בצופר אזהרה לנסיעה לאחור ובמנורה
מהבהבת (צקלקה)
• מפעיל הכלי יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים (מפעיל
מכונה ניידת כנדרש בתקנה  39א לתקנות התעבורה)
• יוצגו אישורי תקינות למכונה הניידת אישורים אלו
יתויקו בתיק הבטיחות באתר.
• כל תנועה של כלי צמ"ה באתר תעשה בלווי של "מכוון"
•החפירה תיערך בניהולו ובהשגחתו המתמדת של מנהל
העבודה וממונה הבטיחות באתר..
•החפירה תיבדק כל יום לפני תחילת העבודה על ידי מנהל
העבודה בדיקה זו תתועד בפנקס הכללי.
• החפירה תסומן ותשולט "זהירות בור פתוח
•החומר החפור ירוכז מחוץ לאתר.
• בזמן ביצוע העבודות לא ימצא אדם במרחק הקטן מ 2
מטר מבור הכלונס במידה ולא אפשרי יעשה שימוש בציוד
מגן אישי למניעת נפילה אשר יעוגן לחלק יציב וקבוע
במכונת הקידוח.
• הכלונס יגודר למניעת נפילת עובדים.
•לא יושאר בור כלונס פתוח בסוף יום העבודה.
•ציוד מגן אישי לעבודה בגובה יעמוד בדרישות תקן
ישראלי 1849

אחריות בקרה

הערות
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מס'

תיאור
השלב/הפעולה

כלים/ציוד
מעורב

פגיעה מכאנית  -התחשמלות או
חתכים פגיעה
חלקים נעים
לעובדים
ומסתובבים,
נפילה ,נפילת
חפצים

2

3

M 6

• יעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקניים.
• השימוש בכלי העבודה בהתאם לייעודם ולהוראות
היצרן.
•יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות
 . •.לפני הכניסה לעבודה ייבדק הציוד על ידי חשמלאי
מוסמך לתקינותו על גבי כלי העבודה יוטבע מספר סידורי
אשר יופיע בטבלת ריכוז הבדיקות הבדיקה תתקיים כל
חצי שנה על ידי חשמלאי מוסמך .
• כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול
 •.ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול
בלבד
 •.חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
אורך כבל חשמלי לא יעלה על  50מטר והוא ייפרס למלוא
אורכו.
• כבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של  30מילי אמפר
ו  3שקעים.
• כבל מאריך יהיה בעל הגנה מפני פגיעה מכאנית כולל
שקעים ותקעים מסוג נאופרן (כבלים כתומים )השקעים
והתקעים יהיו מסוג תעשייתי ( CEעגול).

1

3

3

M

ממונה
מנהל
ההקמה\מנ הבטיחו
ת באתר
הל
העבודה
באתר

דירוג
הסיכון

ערך
משוכלל
ערך
חומרה
ערך
סבירות

פגיעה מכאנית  -פגיעה מכאנית
לעובדים עקב
חלקים נעים
השימוש בכלי
ומסתובבים,
עבודה ידניים או
נפילה ,נפילת
קריסת החפירה
חפצים

2

3

M 6

• במידה ועומק החפירה עולה על  1.2מטר תותקן הגנה
לעובדים מפני קריסת האדמה.
• יש לבדוק את כלי העבודה לתקינותם לפני תחילת
העבודה על ידי מנהל העבודה.
• יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים לסוג העבודה
ולסיכונים הכרוכים בה נעלי עבודה מסוג  S3קסדת מגן
בעלת תקן  EN397ובגדי עבודה ארוכים לפחות.
• אין ללבוש חלקי ביגוד רפויים העלולים להיתפס
בחלקים מסתובבים.

1

3

3

M

ממונה
מנהל
העבודה בטיחות
של
\מנהל
ההקמה הפרויקט

ערך
חומרה
ערך
סבירות

ערך
משוכלל

 30עבודות טפסנות
ברזלנות חדר
בקרה

כלי עבודה
ידניים
וחשמליים
מטלטלים

דירוג
הסיכון

 29הצבת צנרת חשמל כלי עבודה
ידניים
תקשורת וניקוז
תת קרקעית

הסיכון

תאונה או תרחיש
מסוכן/מזיק
אפשרי

הערכת סיכון התחלתי

(לפני ביצוע פעולה מתקנת)

פעילות מונעת נדרשת

הערכת סיכון שיורי

(לאחר ביצוע פעולה מתקנת)

אחריות בקרה

הערות
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