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  מבוא) 1
  

  ,עובד נכבד/מפקח/מנהל
  
  

  .נפוצות במינהל ההנדסהלעבודות וגיהות מובאות בזאת לידיעתך הוראות בטיחות 
בניה ות  העוסקים בעבוד,הוראות בטיחות אילו באות להקנות ידע לעובדים ומנהלים כאחד

לצורך מניעת תאונות ושמירה , מאור ותחזוקתםרשת ה, תשתיות,  דרכיםפיתוח ,ובניה הנדסית
  .על היגיינה אישית בעבודה

  
 במרבית סוגי הסיכונים ה מטבע הדברים ומלווןמסוכבעבודות הנדסיות ובניה בפרט  יסוקע

  .אשחשמליים ו, פיסיים, כנייםימ, כימיים, סיכונים ביולוגיים: הקיימים
ם ייניי יום עם גורמים סביבתיים בעיתיים האופמידימתמודד או בדרכים  באתר בנייהעובד 

תנועת כלי ,  בסביבת העבודהעוברי דרך, עבודות תשתיתמגוון , מזג אויר משתנה: לעבודתו כגון
  .מכשולים ועוד, משטחים הגורמים להחלקה, תנועת ציוד מיכני הנדסי, רכב

  . רגעבכל המשתנה האתרמית של א האמורים את סביבת העבודה הדיניש להוסיף לכל הגורמים
  

הן כתוצאה מנפילה , במדינת ישראל בתאונות עבודה מרבית ההרוגיםש, הסטטיסטיקה מלמדת
 את לא אחת מקרי מוות אלו פוקדים לצערנו. ב"התמוטטות וכיו, מגובה או נפילת עצם

   .)יתוח תשתיותפ( ובניה הנדסית, לעבודות בניההמשימות הנלוות 
נפילה :  הינםאובדן חיים יקר בעת עבודות בניה ובניה הנדסיתל השכיחיםגורמי התאונה 

  .ועודהתחשמלות , קריסת מנופים, מפולות עפר, נפילת עצמים, מגובה
  

 ואינן ךאינן מכסות את כל המצבים המסוכנים בעבודת, הוראות הבטיחות המובאות להלן
  .מהוראות כל דיןטיחות שבאוגדן הבטיחות וכמובן מיתר הוראות הבבאות לגרוע 

נוצר "להפעיל שיקול דעת ולנקוט בפעולות זהירות בבחינת , נדרש מכל עובד במצבים מסוימים
   ."דרכו שומר נפשו

  .הרחבה נוספת של ההוראות ניתן למצוא בביבליוגרפיה להעשרה שבסוף החוברת
  

והכי ,  למד ושנן את הוראות הבטיחות,על מנת שתפיק את התועלת המצופה מהוראות אלו
  .עבוד על פיהן , למען שלומך ובריאותך,חשוב

  
  . כי בטיחות זו דרך חיים הנתונה לבחירתך,זכור תמיד

  
  

  ,בכבוד רב            
  
  

  מאיר סאיג          יו רטסקו'אדריכל סרג  
  

  הממונה על בטיחות וגיהות          מהנדס העיר         
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  ובות העובד ח–ל לבטיחות "הנחיות מנכ) 2
  

  ,ה/ת יקר/עובד
  

, היות ונושא הבטיחות וגיהות הינו חשוב ביותר ונוגע לשלומם ובריאותם של כלל העובדים
בנוגע , ")אל תעשה"ו" עשה ("חובותיו הכלליותעיקרי  לכל עובד את ,להלן למסור ,מצאתי לנכון

  :גיהות בעבודהללבטיחות ו
  
  
  "עשה"
  

לגלות ערנות , הוראות הבטיחותהנחיות ו, נהלי, קנותת,  כל חוקיי"עובד חייב לעבוד עפ .1
 .לבטיחות סביבת העבודה ולשמור על בטיחותו האישית ושל הסובבים אותו

 

 שנתגלה לו תוך , מפגע בטיחותלמוקד העירוני על כלאו /ו חייב להודיע לממונה עליו עובד .2
  .או לרכוש/אשר יש בו סיכון לנפש ו, עבודההכדי 

  
  . בהתאם לייעודובציוד מגן אישיהשתמש ל. א: עובד חייב .3

  .במצב נקי ולשמור על תקינותוציוד מגן אישי להחזיק .  ב                        
  .מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתוהציוד להחזיר .                          ג

  
ביד או בא שלח אליה מטעם המע שנ,עובד חייב להתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות .4

  .כוחו
 

 , מכל סוגדיקות רפואיותעריכת בעובד חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך  .5
  .בימים ובמועדים שנקבעו לו, ביד או בא כוחושנשלח אליהם מטעם המע

 

ממונה על ללמסור ו, עובד חייב לדווח לממונים עליו על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן .6
 .בנוגע להםות את כל המידע הידוע לו וללא דיחוי בטיחה

 

לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן הבטיחות , עובד יאפשר לממונה על הבטיחות .7
דוח או כל מסמך , תעודה, ויעמיד לרשותם כל פנקס, היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת

 .אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות

 

י "וכן בכל מקרה עפ,  שבו נשקפת סכנה לחיי אדם,עובד יפסיק את העבודה בכל מקרה .8
מנהל , מפקח על קבלנים, מנהל עבודה, הממונה על הבטיחות, מפקח עבודה, דרישת שוטר

 .חבר ועדת בטיחות או נאמן בטיחות וידווח על כך למנהליו, פרויקט

 

 .עובד יעשה שימוש אך ורק בכלים תקינים ומתאימים לצורך ביצוע העבודה .9
  

מקורות , כלים, ויימנע מלהשאיר חפצים, ב לשמור על מקום עבודה נקי ומסודרעובד חיי .10
 .אשר עלולים להוות מפגע בטיחותי או בריאותי, אנרגיה
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  "עשהתאל "
  

  .עובד לא יעשה במזיד דבר העלול לסכן את עצמו או זולתו .11
  

ותקן התקן בטיחות או כל דבר שסופק או ה, יפגע במזיד בכל אמצעייפרק ולא עובד לא  .12
 .בטיחותם או רווחתם של העובדים, הנועד להבטיח את בריאותם

 

, סיכה או כיוונון וכל פעולה שהיא במכונות שבתנועה ללא מיגון, עובד לא יבצע כל בדיקה .13
 לפקודת הבטיחות 38לפי סעיף " אדם כשיר"י המעביד כ"אלא אם כן נתמנה בכתב ע

 .בעבודה

 

 .י חומרים מורשים בלבד"א אם כן הוסמך לכך ועאל, עובד לא יבצע עבודת הדברה כלשהי .14

 

 ).רעפים, אסבסט(תלולים או חלקלקים , עובד לא יטפס על גגות שבירים .15

 

 .אלא אם כן ברשותו רישיון חשמלאי מתאים, עובד לא יבצע עבודת חשמל כלשהי .16

 

אלא אם , במת הרמה וכל מכונת הרמה אחרת/סל, מתקן הרמה, עובד לא יפעיל כלי תעבורה .17
 .היתר בתוקף כדין/הסמכה/ן ברשותו רישיוןכ

 

אלא אם כן , )' מ2עבודה שממנה עלול ליפול לעומק העולה על (עובד לא יבצע עבודה בגובה  .18
 .הוכשר לכך כדין

 

עובד לא ירים משא מעבר ליכולותיו הגופניות ובכל מקרה לא ירים בכוחות עצמיים משא  .19
  .ג" ק20העולה על 

  

סגור ומאוורר שהוקצה , אלא במקום נפרד, ודה לרבות מחסניםעובד לא יעשן במקום העב .20
 .כך שלא יהווה מטרד לעובדים אחרים, י המעביד"לכך ע

 

כל חיתוך או ריתוך ו, פעולה הכוללת חימוםלרבות כל , עובד לא יבעיר אש במקום העבודה .21
רחי אלא אם הדבר הכ,  אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויההפעול

 .לעבודתו ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות למניעת התפרצות דליקה
  
  
  
  

  27.06.2010 -ע "בתמוז תש'      טו     אבי בן חמו         
____________________________________________________  

  תאריך                ל  העירייה                              "מנכ 
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  מנהל חובות ה–בטיחות ל ל"הנחיות מנכ) 3
  

  ,ה/נכבדת /מנהל
  

  .או הציבור/כל מנהל באשר הוא נושא באחריות מתוקף תפקידו לשלום העובדים הכפופים לו ו
אשר לא את כולן ניתן , האחריות המוטלת על כל מנהל נושאת בחובה חובות רבים, מן הסתם

  .להעלות על גבי הכתב
 מנהל בעירייה בנושאי בטיחות וגיהות ומתווה מרכז את החובות העיקריים של כל, מסמך זה

  .דרך לעבודה בטוחה יותר
  

  :גיהות בעבודהללבטיחות ושל מנהל הנוגעים להלן עיקרי החובות 
  
 כללי. 1

 והנהלים העירוניים ויפקח על הוראות הבטיחות, דרישות החוק ימלא אחרהמנהל  1.1
  .ביצועם

או /הציבור ו, ת שלום העובדיםהמנהל ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח א 1.2
 .עובדי הקבלן המועסקים מטעמו

 . נאותיםהמנהל יוודא כי ביחידתו קיימים תנאי גיהות 1.3

שלב במסגרת המטלות היחידתיות הנחיות בטיחות לעובדים כדי להבטיח המנהל י 1.4
 .שהעבודה תבוצע על הצד הבטוח ביותר

מא אישית וישוחח עם ישמש דוג, דאג ליצירת אקלים בטיחותי ביחידתוהמנהל י 1.5
 כחלק אינטגרלי -הכפופים לו על בטיחות בכל רמות הניהול באופן רציף ושגרתי 

 .מהעבודה

ופעילותם של אלה , המנהל ידאג להוקיר ביצועים טובים של כפופיו בנושאי בטיחות 1.6
 .תהווה גורם מרכזי בהערכתם ובקידומם האישי

 .יחידההמנהל יוודא שילוב נושאי הבטיחות בכל מכרזי ה 1.7

לחברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן , המנהל יאפשר לממונה על הבטיחות 1.8
דוח , תעודה, ויעמיד לרשותם כל פנקס, הבטיחות היחידתי גישה לכל מקום ובכל עת
 .או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות

 

 ציוד מגן אישי. 2

 בציוד מגן יםשתמשמשעובדיו ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא , מנהל 2.1
 .נקי וזמין לשימוש,  וכי הציוד תקיןם לעיסוקנדרשכאישי 

לאספקה מיידית של ציוד  ידאגש ,נהללמהעובד  ימסרנו -נתגלה בציוד פגם או נזק  2.2
 .חלופי תקין

יפסיק לאלתר את , שהיא  שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבהמנהלראה  2.3
 .עבודתו
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 מפגעי בטיחות. 3

 ויפעל  שנתגלה לו תוך כדי עבודה,מפגע בטיחותלממונים עליו על כל  ידווח הלמנה 3.1
 .להסרתו

 .המנהל ייתן עדיפות לתיקון והסרת מפגעי בטיחות 3.2

חובה עליו לדווח על הנעשה , שהובאו לידיעת המנהל, נתגלו ליקויי בטיחות ביחידה 3.3
 יום 30תוך , ותאו למנהל המינהל בצירוף העתק לממונה על הבטיח/לממונה הישיר ו

 .ממועד הדיווח אליו

 .מנהל המינהל יבצע מעקב אחר הסרת הליקויים שנתגלו בכל אחת מיחידותיו 3.4

 .המנהל יעודד את עובדיו להתריע על ליקויי בטיחות וליזום שיפורים 3.5

חברי ועדת הבטיחות העירונית ולנאמן , המנהל יעמיד לרשות הממונה על הבטיחות 3.6
 .מכונה או מתקן לשם בדיקה וביקורת, כלי רכב, עבודההבטיחות היחידתי כל כלי 

  

 בדיקות רפואיות. 4

שנשלח  ,בשירות הרפואי המוסמך לצורך בדיקותלעובד להתייצב  יאפשר מנהלה 4.1
 . או בא כוחו מטעם המעסיקןאליה

 .המנהל לא יטיל על עובד מטלות אם הם בניגוד להנחיות הרופא התעסוקתי 4.2
  

 הדרכת עובדים. 5

אלא לאחר שקיבל הדרכה והוראות , יעסיק עובד חדש שנקלט ביחידתוהמנהל לא  5.1
מפקחים ועובדי כפיים חייבים לקבל  (.בטיחות בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודתו

 ).הדרכה גם מאת הממונה על הבטיחות טרם תחילת עבודתם

 יםהנוגעוהסיכונים  הוראות הבטיחותי "שנוספה לו מטלה עפ ,עובדכל המנהל יתדרך  5.2
 .וג העבודה החדשלס

 ים להםהוראות הבטיחות הנוגעכל המנהל אחראי להביא לידיעת עובדי יחידתו את  5.3
 המנהל יוודא כי העובדים אכן מבינים .הוראות בטיחותקבלת ג טופס "מם עיהחתלו

 .את ההוראות

 היא לפחות אחת לשנההדרכת עובדים בנושאי בטיחות וריענון הוראות הבטיחות  5.4
 .של המנהלבאחריותו הישירה 

 .באחריות המנהל לתעד את ההדרכות הללו ולשמור את התיעוד למעקב ולביקורת 5.5

 .יוודא את התייצבות עובדי יחידתו לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות מנהלה 5.6

תותר אך ורק באישור , שחרור עובד מהשתתפות בהדרכה בנושא בטיחות וגיהות 5.7
 .ל העירייה או הממונה על הבטיחות"מנכ
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 ונות עבודהתא. 6

על , בהתאם לנוהל הטיפול בתאונות עבודה, המנהל חייב לדווח לממונה על הבטיחות 6.1
 .אשר קרו ביחידתו או שבהם היו מעורבים עובדיו, כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן

ויפעל , שיערך בגין תאונת עבודה או מקרה מסוכן, המנהל ישתף פעולה בכל תחקיר 6.2
 .חים העולים מן האירועליישום המסקנות ולהפנמת הלק

  

 בדיקות ציוד. 7

ורק , י גורמים שהוסמכו לכך"כלים ומתקנים יופעלו אך ורק ע, המנהל יוודא כי ציוד 7.1
י בודק מוסמך וניתן לגביהם תסקיר בדיקה תקף המאפשר את "לאחר שנבדקו ע

 .הפעלתם

עי אמצאת כל  יש , היחידהאשר ברשות, ולציודלכלים , המנהל יוודא כי למכונות 7.2
  .שלהם תקינים התקני הבטיחות וכי ,מתאימיםהמיגון ה

  
 הפסקת עבודה. 8

בכל , המנהל יפסיק את העבודה של מי מבין עובדיו או הקבלנים המועסקים מטעמו 8.1
 .מקרה שנשקפת סכנת חיים מיידית לשלומם ובריאותם של בני אדם

מפקח , בודהמנהל ע, מפקח עבודה, י דרישת שוטר"מנהל יפסיק עבודה בכל מקרה עפ 8.2
 .  חבר ועדת בטיחות או נאמן בטיחות, הממונה על הבטיחות, מנהל פרויקט, על קבלנים

  
  
  
  
  
  

  27.06.2010 -ע "בתמוז תש'      טו     אבי בן חמו         
____________________________________________________  

  תאריך                ל  העירייה                              "מנכ 
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  1 גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים– הנדסאי בניין/מהנדס) 4
  

  ?מה הוא גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים 

גיליון מידע זה הוא אחד מתוך סידרה של גיליונות מידע בינלאומיים המתייחסים לסיכונים תעסוקתיים 

רופאים : בשמירת הבטיחות והבריאות בעבודההוא מיועד לכל אלה הקשורים מקצועית . במקצועות שונים

  .ועובדים מיומנים אחרים, נציגי עובדים, מפקחי עבודה, ממוני וקציני בטיחות, גיהותנים, ואחיות תעסוקתיים

  

ליהם עלול להיות חשוף א*  מהנדס בנייןאת הסיכונים השונים אשר, בסדר תקני מוגדר, גיליון מידע זה מפרט

הידע אודות מה . גיליון מידע זה אינו מיועד לספק עצות אלא מהווה מקור מידע בלבד. במהלך עבודתו הרגילה

  .שגורם לפציעות ולמחלות תעסוקתיות מאפשר לתכנן וליישם אמצעי מגן מתאימים כנגד סיכונים אלה

  

  : גיליון מידע זה מכיל ארבעה עמודים 

  *. מהנדס בניין ונים המשמעותיים ביותר לגבי עבודתו שלבעמוד הראשון מצוי מידע על הסיכ

לעתים ביחד עם ,  מכילים מידע מפורט ושיטתי יותר בנוגע לסוגים השונים של הסיכונים3 -  ו2העמודים 

  ).3וההסבר להם ניתן בסוף עמוד '   וכו� -הם מסומנים כ (הצעות לגבי אופן מניעתם 

והוא כולל , שהוא בעל ערך במיוחד עבור מומחים בתחום הבטיחות והגהות, ועד עבור מידע ספציפי מי4עמוד 

  .וכדומה, מקום-מראי, הערות, פירוט המטלות של העובד, את תיאור המקצוע

  

  ?*  מהנדס בניין מי הוא

לנהל ולפקח על פרוייקטים הנדסיים הקשורים , יעץלי, תפקידו לתכנן: טכניון בתחום הנדסת הבניין/בוגר מכללה

קובע את ישימות , מחשב עלות; חומרים וסטנדרדי איכות עבור מבני הפרוייקט, קובע ומפרט שיטות בנייה; בבנייה

  .מנהל ומתאם אותם כדי להבטיח השלמתם במועד במסגרת התקצוב ובהתאם למפרטי הבנייה, הפרוייקטים

  

  ?ם של עיסוק זה מה הם הסיכונים העיקריי

נפילה בעת ; או בור פתוח, חפיר, פיר, נפילה למרתף; מפלסים מוגבהים או מסולמות/נפילה ממשטחים •
  וכדומה, חפירים,  לתוך בורות-עבודה באתר 

קריסת /התמוטטות; תקרה או קיר של מבנה או מבני עזר, מוות כתוצאה מהתמוטטות חפירה/פציעה •
, מפולות וגלישות של עפר ואבנים, ת ערמות חומרים או ציוד בנייןהתמוטטויו; רכיבים במבנה המוקם

  וכדומה

י חפצים חדים או "ע/החבטות או  היפגעות ב, דריכה על עצמים חדים, י חפצים נופלים"היפגעות ע •
  ..,בולטים

  היפגעות מציוד מכני הנדסי כבד או מכלי רכב המצויים באתר הבנייה •

  בעת ביצוע סיורי בדיקה ופיקוח, טי חשמל חי במבניםהתחשמלות כתוצאה ממגע אקראי עם חו •

  או פגיעות קור; ..),בטמפרטורות קיצוניות, בזמן עבודה בחוץ(חשיפה לטמפרטורות קיצוניות / מגע  •

                                           
  הגיליון נמסר באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות 1
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  חשיפה פוטנציאלית לאבק מזיק בזמן ההמצאות באתר בנייה •

נהיגה ,  במחשביםעבודה, במיוחד כאלו הקשורות ביציבה בעת העבודה, שלד-פגיעות במערכת שריר •
  .וכדומה, ממושכת

  

  .כולל הנדסאי וטכנאי בניין* 

  סיכונים תעסוקתיים

  סיכוני תאונות
  

  
; או מסולמות..) ,גגות, משטח ללא מעקה/ מרפסת-קומה גבוהה בבניין (מפלסים מוגבהים /נפילה ממשטחים

  פירים וכדומה, ורותנפילה בעת עבודה באתר לתוך ב; ..,או בור פתוח, חפיר, פיר, נפילה למרתף
��  

  �  מעידה או החלקה במישור , נפילה
התמוטטות או קריסה של , תקרה או קיר של מבני עזר וציוד עזר, מוות כתוצאה מהתמוטטות חפירה/פציעה

  מפולות וגלישות של עפר ואבנים וכדומה, התמוטטויות ערמות חומרים או ציוד בניין, רכיבים במבנה המוקם
�  

 ��  ..,י חפצים חדים או בולטים"ע/החבטות או  היפגעות ב, דריכה על עצמים חדים,  חפצים נופליםי"היפגעות ע
    היפגעות מציוד מכני הנדסי כבד או מכלי רכב המצויים באתר הבנייה

  �  או פגיעות קור; ..),בטמפרטורות קיצוניות, בזמן עבודה בחוץ(חשיפה לטמפרטורות קיצוניות / מגע 
 �  בעת ביצוע סיורי בדיקה ופיקוח , צאה ממגע אקראי עם חוטי חשמל חי במבניםהתחשמלות כתו

 �  חלקיקי אבן ומתכת הנוצרים בפעולות בנייה והריסה באזורי בנייה/פגיעה בעיניים כתוצאה מרסיסי
   ..),ממיסים, זפת, בטומן(או התפוצצות של חומרים דליקים באתר /פציעה כתוצאה משריפה ו

   .ומרבים בנהיגה, כאשר עובדים במספר רב של אתרים,  לתאונות דרכים סיכון מוגבר

  

  סיכונים פיזיקליים
  

  
    ..),ויברטורים, פטישי אוויר, ממקורות כמו קומפרסורים(חשיפה לרעשים חזקים וממושכים באתרי הבנייה 

לחות , ום והתייבשותעומס ח, קרינת שמש מוגזמת, כולל חום או קור קיצוניים, חשיפה לגורמים סביבתיים
  .'וכו, לחץ סביבתי מוגבר או מוקטן, גבוהה

�  

  

  סיכונים כימיים
  

  
אבק אסבסט בעת פעילויות הריסת : כמו(חשיפה פוטנציאלית לאבק מזיק בזמן ההמצאות באתר בנייה 

  )וכדומה, כימיקלים מסירי צבע, אבק צמנט, מבנים
��  

    )וכדומה, אבק צמנט(ניים דלקות עור עקב מגע עם חומרים מגרים ואלרג

:  לדוגמא–הנדסאי הבנייה עלול  להיחשף לסיכונים הנוצרים על ידי עובדים אחרים /מהנדס, באתרי בנייה

  .כאשר באותו פרק זמן מתבצעת באתר עבודת צביעה, חשיפה לממיסי צבע ולמדללים

  

  

  סיכונים ביולוגיים 
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כתוצאה , כדוגמת שפעת, יפה אפשרית למחלות מדבקותפרט לחש, אין סיכונים מיוחדים לעובדים אלה
עקב שתיית מים מזוהמים באתר , או דלקות עור וגירויים; ממגע עם עובדי בנייה החולים במחלות אלו

  . המצויים באתר, נחשים וכדומה, )כולל צרעות(מגע עם צמחייה אלרגנית או עם חרקים , העבודה בשטח

  

    

  יות וחברתיותפסיכולוג, בעיות ארגונומיות
  

  
עבודה מרובה , נהיגה ממושכת, במיוחד כאלו הקשורות ביציבה בעת העבודה, שלד-פגיעות במערכת שריר

  וכדומה , ליד מחשב
	  

תסמונת , תאורה לקויה, רעש מפריע, ריחות רעים, זיהום אוויר: למשל(נוחות וסבל פיזיים וכימיים -גורמי אי
  ).'וכו, הבניין החולה

	  

    

  ת אמצעי המניעהרשימ
  

לגדר לבטח , שבירתם ונפילת אדם או חפץ מהם/יש להתקין כיאות את משטחי העבודה למניעת התמוטטותם  �
  יש לגדר בורות פתוחים באתר הבנייה; ולוודא הצבה בטוחה של סולמות, אותם ואת הפתחים והחללים

  את משטחי העבודה) בשיטות שונות(לחספס ניתן גם ; יש לנעול נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות כנגד החלקה  �

וכן לפני ביצוע פעולות , יש לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בעובדים לפני התחלת חפירה ובמהלכה  �
  )עבודות בנייה( של תקנות הבטיחות בעבודה -182 ו111-132ובהתאם למפורט בסעיפים ; הריסה

  ..,משקפי מגן, נעלי בטיחות, כולל קסדה, ףיש להשתמש בציוד מגן אישי המתאים להגנת הגו  �

  ומכל מכשול אחר, מחוטי קשירה, רצפות וכדומה יהיו נקיים ממסמרים בולטים, מדרכת מעבר, משטח עבודה  �

ולהשתמש בכפפות ; לוודא ששותים מספיק למניעת התייבשות; יש להתאים את הלבוש לתנאי מזג האוויר  �
  ובבגדי מגן בהתאם לצורך

  ולהימנע משימוש בכלי עבודה חשמליים פגומים או  שבידודם לא תקין, נעול נעלי בטיחות מבודדותיש ל  �

  כולל קרינה שמשית חזקה, ראש מתאימים להגנה נאותה בפני מזג אוויר בלתי נוח-יש להשתמש בביגוד ובכיסוי  �

  .או מהנדס סביבתי/במידת הצורך רצוי להתייעץ עם ארגונום ו  	

  

    י נוסףמידע מקצוע
  

  )חליפיים (שמות נרדפים 

  . מהנדס קונסטרוקציות; )בנייה(יועץ -מהנדס; מהנדס אזרחי
  

   או תאור העיסוק/הגדרה ו

, מבני מגורים(מייעץ ומנהל פרוייקטים הנדסיים הקשורים בבנייה , מתכנן : מהנדס בנייןעבור 
, אוויר-תוצאות מבחנים וצילומי, תוכניות, שרטוטים, מפות, ת"מנתח דוחו) : 'ציבור וכו, תעשייה

ומידע גיאולוגי וטופוגרפי אחר כדי , המאפיינים ההידרולוגיים, תוואי הקרקע, בנוגע להרכב האדמה
החומרים וסטנדרדי האיכות עבור , קובע ומפרט את שיטות הבנייה. לתכנן את הפרוייקטים
ייקט תוך התבססות על מחשב את העלות וקובע את הישימות של הפרו. המבנים של הפרוייקט

מכין או מנהל . ויישום הידע ושיטות ההנדסה והמתמטיקה המתקדמת, ניתוח הנתונים שנאספו
תסקירי , לוחות הזמנים של הבנייה, התוכניות, המפרטים, ת"את ההכנות וההתאמות של הדוחו

בודק את אתר הבנייה כדי לעקוב אחר . והשרטוטים של הפרוייקט, ההשפעה על הסביבה
יכול לנהל . ולתקני הבטיחות והבנייה, התקדמות ולוודא את ההתאמה לתוכניות ההנדסיותה
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יכול להסתייע בתוכנות מחשב לשרטוט . במישרין את פעולות הבנייה והתחזוקה באתר הפרוייקט
  . והנדסה כדי להכין מסמכי תכנון והנדסה

והטכניקות של , השיטות, נותמסייע למהנדס הבניין ביישום העקרו : טכנאי בניין/הנדסאיעבור 
בוחן מפרטים של פרוייקטים ומתייעץ עם מהנדס הבניין בנוגע לפעילויות ולעזרים : הבנייה

מפקח . ת"שינויי תכנון ודוחו, הערכת תנאי השטח, בדיקות קבלה, כמו הכנת תוכניות, הדרושים
הנדסי הדרוש לביצוע תוך שימוש בכלים ובציוד ויישום של הידע ה, על אנליזת ובדיקת החומרים

סוקר את האתרים . ת המפרטים את הבדיקות שבוצעו ואת תוצאותיהן"מכין דוחו. הבדיקות
תוך שימוש במפות ובציוד , המוצעים עבור הפרוייקט כדי לקבל ולנתח את הפרטים הטופוגרפיים

 כ גם את"כשהוא מבצע עי, עשוי להידרש לשרטט תוכניות מפורטות של חלקי המבנה. מדידה
, כמו פלדה, וכמויות של חומרים, מפרטי הפרופילים, וגם לחשב את המידות, תפקידי השרטט

בוחן את אתר הבנייה כדי לקבוע את מידת התאמתו למפרטי . בעזרת מחשבון, ביטון ואספלט
יכול לסייע למהנדסי הבניין בבדיקת התאמתן של מערכות אספקת מים וטיפול וסילוק . התכנון

  .האיכות ובקרת הזיהוםשפכים לדרישות 
  

  או ספציפיות/תעסוקות דומות ו

; מנהל עבודה; מודד; מהנדס בניין ערים; יועץ הנדסי; יועץ; בונה מקצועי; בודק מוסמך; אדריכל
  .שרטט; שיפוצים/קבלן בניין; מפקח בנייה

  
   מטלות

; דיון; דיווח; הבקר; בחינה; .),תכניות, אתרים(בדיקה ; ארגון האתר; .);תשלומים, טיב(אישור 
, שרטוטים, סקיצות, מסמכים, מדגמים,  ת"דוחו(הכנה ; הדרכה; ),חומרים, ציוד(הזמנה
; השתלמות מקצועית; השוואה; השגחה; ..),מחשב(הפעלה ; הערכה; הסברה; הנחייה; ..),תכניות

; ייעוץ;  ייעול;טיפוס; )בבעיות(טיפול ; ..),עלויות, כמויות, מידות(חישוב; ווידוא; התייעצות; התאמה
;  ..),חידושים בבנייה, תוכניות ונהלים(לימוד ; .),הזמנות  עבודה, גליונות עבודה, ת"דוחו(כתיבה 
, משא ומתן, תוכניות(ניהול ; ..),לוח זמנים, עובדים, אחר התקדמות העבודה(מעקב ; מדידה

פיקוח ; סקירה; סיור;  סיוע;..),ת"דוחו, תכניות, נתונים, בדיקות(ניתוח ; ניהול איכות; ..),תחזוקה
; פתרון בעיות בשטח; .),מערכות בבניין, איכות החומרים והבנייה, טיב עבודה, על עובדים(

  .תכנון; תאום; שרטוט; )תקנות(שמירה ; רישום; קביעה
  

  ציוד עיקרי הנמצא בשימוש 

   . שטחרכב; ציוד מדידה ובדיקה; שרטוט ותכנון, ציוד כתיבה; מחשבון; מחשבים ותוכנות
  

   מקומות עבודה בהם העיסוק שכיח

; ל"צה; משרדי תכנון הנדסי; פיתוח בהנדסה אזרחית /חברות בנייה; ציבוריים/אתרי בנייה פרטיים
  .רשויות מוניציפליות וממלכתיות; קבלני בניין

  
  הערות

נן כמהנדס מתכ, תאגיד הנדסי או ציבורי/מהנדס הבניין יכול לעבוד כעצמאי או כשכיר בחברה .1
הוא יכול בין היתר גם ; וכיועץ הנדסי או כמומחה בתחום הנדסי ספציפי, או מהנדס מפקח

  תחזוקה ובנושאים דומים בתחום ההנדסה האזרחית, מכירות, לעסוק בשיווק

ותקנותיו " חוק התכנון והבנייה"בנוסף על , וכוללת, תחיקת הבנייה בישראל מורכבת ביותר .2
, )'וכו, אדריכלים, מהנדסים(כשירות , בטיחות, מי עבודהגם חוקים שונים בתחו, המרובות

הנחיות מפורטות בענייני בנייה ,  תקנים שונים בנושאי הבנייה600 -כ , רישוי ותקינה, פיקוח
  . ועוד, הנמצאים בתחום סמכותם" מבנים ייעודיים"של 
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  2 גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים– מפקח על בניה) 5
  

  ? מידע על סיכונים תעסוקתיים מה הוא גיליון

גיליון מידע זה הוא אחד מתוך סידרה של גיליונות מידע בינלאומיים המתייחסים לסיכונים תעסוקתיים 

רופאים : הוא מיועד לכל אלה הקשורים מקצועית בשמירת הבטיחות והבריאות בעבודה. במקצועות שונים

  .ועובדים מיומנים אחרים, נציגי עובדים, מפקחי עבודה, ממוני וקציני בטיחות, גיהותנים, ואחיות תעסוקתיים

  

  עלול להיות חשוף אליהם מפקח בנייהאת הסיכונים השונים אשר , בסדר תקני מוגדר, גיליון מידע זה מפרט

 הידע אודות מה .גיליון מידע זה אינו מיועד לספק עצות אלא מהווה מקור מידע בלבד. במהלך עבודתו הרגילה

  .שגורם לפציעות ולמחלות תעסוקתיות מאפשר לתכנן וליישם אמצעי מגן מתאימים כנגד סיכונים אלה

  

  : גיליון מידע זה מכיל ארבעה עמודים

  .מפקח בנייה בעמוד הראשון מצוי מידע על הסיכונים המשמעותיים ביותר לגבי עבודתו של

לעתים ביחד עם הצעות ,  מכילים מידע מפורט ושיטתי יותר בנוגע לסוגים השונים של הסיכונים3 - ו2העמודים 

  ).3וההסבר להם ניתן בסוף עמוד '   וכו� -הם מסומנים כ (לגבי אופן מניעתם 

והוא כולל את , שהוא בעל ערך במיוחד עבור מומחים בתחום הבטיחות והגהות,  מיועד עבור מידע ספציפי4עמוד 

  .וכדומה, מקום-מראי, הערות, פירוט המטלות של העובד, אור המקצועתי

  

   ?מפקח בנייה מי הוא

טכנאי בנייה שתפקידו לפקח ולבדוק מבנים המצויים בתהליכי בנייה כדי לוודא שהבנייה נעשית בהתאם /הנדסאי

מנחה , נוטל דגימות, בודק טיב החומרים, דות דרושותמבצע מדי; והנהלים ובהתאם לתכנון, התקן, לדרישות החוק

ומוודא שהיא מתבצעת לפי הספסיפיקאציות , מנהל לוחות התקדמות העבודה, בודק חריגות מהתכנון, את הקבלנים

  .והדרישות החוקיות

  

  ?מה הם הסיכונים העיקריים של עיסוק זה 

באתרי בנייה תוך כדי הפיקוח , ך יותרבאותו מפלס או ממפלס גבוה לנמו, החלקות ומעידות, נפילות  •
  עליהם

או , כלי רכב או חלקי מכונות, י חפץ"ע/התנגשות או היפגעות ב, דריכה על, י עצמים נופלים"היפגעות ע •
  בעת הביקור באתרי בנייה, התמוטטות של חפירה

לחות , ייבשותעומס חום והת, קרינת שמש מוגזמת, כולל חום או קור קיצוניים, חשיפה לגורמים סביבתיים •
  'וכו, לחץ סביבתי מוגבר או מוקטן, גבוהה

ארגון , כולל יחסי אנוש, גורמים פסיכולוגיים וחברתיים הקשורים לאופי העבודה או למקום העבודה •
   .'וכו, עבודה במשמרות, אלימות ותקיפה הקשורים בעבודה, חשיפה לפשע, העבודה

  

  

                                           
  הגיליון נמסר באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות 2
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  סיכונים תעסוקתיים

  סיכוני תאונות
  

  
  �  באתרי בנייה תוך כדי הפיקוח עליהם, באותו  מפלס, החלקות ומעידות, תנפילו

, חדרי מדרגות, התמוטטות פיגומים, בורות לא מכוסים/כתוצאה מפתחים, נפילות ממפלס גבוה לנמוך יותר
  ,וכו

��  

או , תכלי רכב או חלקי מכונו, י חפץ"ע/התנגשות או היפגעות ב, דריכה על, י עצמים נופלים"היפגעות ע
  בעת הביקור באתרי בנייה, התמוטטות של חפירה

��  

  �  בעת הביקור באתרי בנייה, חשיפה לטמפרטורות קיצוניות/ מגע 
  �  סכנת חנק כתוצאה מכניסה למקומות מוקפים ללא ציוד מגן נשימתי

    .ומרבה בנהיגה, למפקח בנייה העובד במספר רב של אתרים, סיכון מוגבר לתאונות דרכים

  

  ונים פיזיקלייםסיכ
  

  
    ..),ויברטורים, פטישי אוויר, ממקורות כמו קומפרסורים(חשיפה לרעשים חזקים וממושכים באתרי הבנייה 

לחות , עומס חום והתייבשות, קרינת שמש מוגזמת, כולל חום או קור קיצוניים, חשיפה לגורמים סביבתיים
  'וכו, לחץ סביבתי מוגבר או מוקטן, גבוהה

�  

  

  ם כימייםסיכוני
  

  
אבק אסבסט בעת פעילויות הריסת : כמו(חשיפה פוטנציאלית לאבק מזיק בזמן ההמצאות באתר בנייה 

  )וכדומה, כימיקלים מסירי צבע, כימיקלים המוספים לביטון, אבק צמנט, סיליקה חופשית, מבנים
�  

    )וכדומה, אבק צמנט(דלקות עור עקב מגע עם חומרים מגרים ואלרגניים 

    ,וכו, נדפי מתכות, ממיסים אורגניים, ה אקראית לחומרי הדברהחשיפ

חשיפה :  לדוגמא–מפקח הבנייה עלול  להיחשף לסיכונים הנוצרים על ידי עובדים אחרים , באתרי בנייה

  כאשר באותו פרק זמן מתבצעת באתר עבודת צביעה, לממיסי צבע ולמדללים

  

  
  

  סיכונים ביולוגיים
  

  
כתוצאה ממגע , כדוגמת שפעת, פרט לחשיפה אפשרית למחלות מדבקות, דים למקצוע זהאין סיכונים מיוח

עקב מגע עם צמחייה אלרגנית או עם חרקים , או דלקות עור וגירויים; עם עובדי בנייה החולים במחלות אלו
  .המצויים באתר העבודה, וכדומה) כולל צרעות(
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  פסיכולוגיות וחברתיות, בעיות ארגונומיות
  

  
, הזזה או נשיאה של חפצים כבדים, ביציבה בעת עבודה: כולל כאלה הקשורות, שלד-פגיעות במערכת שריר

  .. ,נהיגה ממושכת, מאמץ חוזר ונשנה
  

תסמונת , תאורה לקויה, רעש מפריע, ריחות רעים, זיהום אוויר: למשל(נוחות וסבל פיזיים וכימיים -גורמי אי
  )'וכו, הבנין החולה

  

, ארגון העבודה, כולל יחסי אנוש, סיכולוגיים וחברתיים הקשורים לאופי העבודה או למקום העבודהגורמים פ
  .'וכו, עבודה במשמרות, אלימות ותקיפה הקשורים בעבודה, חשיפה לפשע

�  

  
  

  רשימת אמצעי המניעה
  

 בטיחות עם סוליות ובמיוחד קסדת מגן ונעלי, מגן אישי מתאים כשנמצאים באתר הבנייה-יש ללבוש תמיד ציוד  �
, מגן-משקפי, על פי הצורך יש להשתמש גם כפפות;  מחליקות ועם מדרס למניעת חדירת גופים חדים-בלתי

  '; וכו, ביגוד מתאים המותאם למזג האוויר

כי תהיה גישה בטוחה ; שעלולים ליפול מהם יהיו גדורים כיאות, יש לוודא שמשטחי העבודה ומדרכות המעבר  �
) ולתוך בורות, כולל מפיגומים(וכי יותקנו כל אמצעי הבטיחות המיוחדים למניעת נפילת אדם ; דהלמשטחי העבו

  )עבודות בנייה(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

מעקות מגן שיכללו , יריעות, רשתות, חגורות בטיחות, רתמות(יש להשתמש בציוד מתאים להגנה מנפילות   �
  בזמן העלייה על הפיגום) בחוזק נאות',  וכו,יד-תיכון ואזן-אזן, רגליים-לוחות

  ל"כנ, לתקנות' כמפורט בפרק ט, יש לוודא שננקטו כל הפעולות הדרושות למניעת התמוטטות חפירות  �

  כולל קרינה שמשית חזקה, ראש נאותים להגנה נאותה בפני מזג אוויר בלתי נוח-יש להשתמש בביגוד ובכיסוי  �

חבלים , מכשיר הנשמה,  מכשיר נשימה…:, בהתאם לנקוב בתקנות הבנייהכל כניסה למקום מוקף תעשה  �

  וחגורות נאותים יימצאו באתר ויימצאו שם עובדים המיומנים בשימוש בהם

  כולל קרינה שמשית חזקה, ראש נאותים להגנה נאותה בפני מזג אוויר בלתי נוח-יש להשתמש בביגוד ובכיסוי  �

  .או מומחים ליחסי עבודה/יכולוג תעסוקתי ובמידת הצורך יש להתייעץ עם פס  �

  

    מידע מקצועי נוסף
  

  )חליפיים(שמות נרדפים 

  ).פיקוח(הנדסאי בניין /טכנאי
  

   או תאור העיסוק/הגדרה ו

כבישים וסוגים נוספים של עבודות בנייה כדי , סכרים, גשרים, בודק ומפקח על בנייתם של בנינים
מודד מרחקים כדי לאמת את : את התוכניות והספסיפיקאציותלוודא שהנהלים והחומרים תואמים 

אופקיותם וגובהיהם תואמים , מוודא כי המפלסים. דיוק המידות של המבנים בהשוואה לשרטוטים
עוקב אחר התקדמות העבודה כדי לוודא . את התכנון ועושה זאת בעזרת מכשור של מודדים

נוטל דגימות של חומרים . פיקאציותשהנהלים והחומרים שהשתמשו בהם תואמים את הספסי
בודק את טיב הביצוע של מתקנים שהושלמו מבחינת . מאושרים לשם ביצוע בדיקות מעבדה-בלתי

, נותן לקבלנים הבהרות והסברים לגבי תוכניות ומפרטים. עמידתם בדרישות התקן ומאשר זאת
ו תואמים את התקנות כדי לוודא שיהי, ומקיים דיונים לגבי חריגות מנהלי הבנייה הנקובים
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מנהל רישום של כמויות החומרים שהתקבלו או שהשתמשו בהם במשך . המתייחסות לבנייה
מחשב את . ת ההתקדמות"מנהל לוח התקדמות יומי ומשווה את דוחו. תקופות מוגדרות

מכין . ההערכות החודשיות של התקדמות העבודות שהושלמו ומאשר את התשלום לקבלנים
, מתקנים בהם היתה חריגה מהתוכניות ומדווח על שינויים אלה לשם תיקון/םסקיצות של המבני

בהתאם , ניתן לכנות את בעל המקצוע הזה בשם ספציפי. של תוכניות האב המקוריות, בהתאמה
מפקח על חפירות ; )"בנייה(מפקח בנייה וקונסטרוקציות "בתור ,לסוג המבנה או החומר הנבדק 

  ].DOTלפי . [ב"וכיו; "בישיםמפקח על בניית כ"; )"בנייה(
  

  או ספציפיות/תעסוקות דומות ו

, ברזל-מסילות, גשרים(מפקח בנייה ; מנהל עבודה בבניין; מסילות ברזל/מנהל תחזוקת כבישים
  . קבלן קונסטרוקציות; שטח-קבלן פיתוח; קבלן בנייה; )מפעל לביטון מוכן(מפקח; ...),כבישים

  
   מטלות

; מדגמים(הכנה ; ..),חומרים, ציוד(הזמנה ; דיון; דיווח; בדיקה; ..);ומיםתשל, טיב(אישור ; אימות
;  )תוכניות ונוהלים(לימוד ; טיפוס; חישוב; ווידוא; השוואה; השגחה; הסברה; הדרכה; ..);סקיצות
  . תאום; רישום; פיקוח; סיור; ..),משא ומתן; תוכניות(ניהול ; מעקב; מדידה

  
  ציוד עיקרי הנמצא בשימוש 

  . מחשב; שרטוט וחישוב, כתיבה, יוד מדידהצ
  

   מקומות עבודה בהם העיסוק שכיח

  .רשויות מוניציפליות וממלכתיות; קבלני בניין; חברות בנייה; אתרי בנייה פרטיים וציבוריים
  

  הערות

הוא קשור . מפקח עבודה בתעשיית הבנייה חשוף למגוון של סיכונים הנובעים מאופי העבודה .1
בעלי מקצוע שונים ומרובים בתחום הבנייה ועלול להיפגע באקראי תוך כדי בפעילותם של 

הימצאותו באתר הבנייה כשהוא חשוף לאותם סיכונים של בעלי המקצוע הספציפיים 
  .שבקרבתם הוא מצוי בזמן מסוים

מפקח העבודה עשוי להיתקל בבעיות הקשורות בגורמים פסיכולוגיים וחברתיים המתייחסים  .2
אלימות ותקיפה , חשיפה לפשע, ארגון העבודה, כולל יחסי אנוש, העבודהמקום /לאופי 

  .'וכו, עבודה במשמרות, איומים, לחצים של הקבלנים וקבלני המשנה, הקשורים בעבודה
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   וקסדהנעלי בטיחותשימוש ב –הוראות בטיחות ) 6
  
 מסוגי העבודות אם הינך עוסק או נכנס לתחום ביצוע אחד, נעלי בטיחותחובה עליך לנעול . 1

  :המפורטות להלן

  .שינוי במבנהו ואחזקתו, הריסתו, מפקחים בעבודות בנייה לרבות הקמת הבניין/עובדים  .א

  .מפקחים בעבודות רשת הביוב והתיעול לרבות הנחת הצנרת ואחזקתה/עובדים  .ב

  .מפקחים בעבודות רשת המים לרבות הנחת הצנרת ואחזקתה/עובדים  .ג

  .ה או הקמת דרכים ואחזקתםמפקחים בעבודות חפיר/עובדים  .ד

  .עובדי מוסך  .ה

  ).עובדי פינוי אשפה וניקיון רחובות(עובדי תברואה   .ו

הפעלת חרמש ומכסחת דשא , גננים וכל עובד העוסק בכריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מיכני  .ז
  .מיכניים

 .עבודת שרברבות  .ח

  .עבודת נגרות  .ט

  .עבודה בגובה  .י

  .חשמלאים .יא
  .עובדי הדברה. יא
  .מחסנאים. יב
  .מפעילי טרקטור וציוד מיכני הנדסי. יג
  .עובדים בקרבת משא מורם. יד
  .עובדים בעבודות הדורשות טיפול בחומרים כימיים נוזליים. טו
  .עובדים במקומות שקיימת בהם סכנת החלקה. טז
  .עובדים העוסקים בעבודות שינוע או אחסון  .יז

 .גן החי, עובדים בשירות הוטרינרי  .יח
  
אם הינך עוסק או נכנס לתחום ביצוע אחד מסוגי , )קסדה ( מגןכובעחובה עליך לחבוש . 2

  :העבודות המפורטות להלן

  .שינוי במבנהו ואחזקתו, הריסתו, עבודות בניה לרבות הקמת הבניין  .א

עבודות להקמת , עבודות חפירה, עבודות בניה הנדסית לרבות בנית רשת המים ואחזקתה  .ב
, תעלה , בניית מתקן אגירה,  או קיר תומךבנית קיר מגן, דרכים או מגרשי חניה ואחזקתם

  .'בור שופכין וכד
  .עבודות ברשת הביוב והתיעול לרבות הנחת הצנרת ואחזקתה  .ג

  .עבודות בקרבת טרקטור וציוד מיכני הנדסי אחר  .ד

  .עבודות גיזום ענפים וכריתת עצים  .ה

  ).ףגרוטאות ועמודי תאורה באמצעות מנו, פינוי גזם(עבודה מתחת או בקרבת משא מורם   .ו

  .סל אדם+  או טרקטורבמות הרמה,  הרמה באמצעות מנוףיעבודה על סל  .ז

עבודה מתחת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים אחרים ושאין מחיצה בין המקומות   .ח
  .כאמור

  .'בליטות וכד, קורות, עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של היתקלות בצינורות  .ט

  .ו מסמריםמהדקים א, עבודה עם מכשירים לשיקוע פינים  .י

  . מטר לפחות3 עבודה במחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה  .יא

 .עבודה בגובה .יב

.כל עבודה שיש בה סכנת פגיעה מגוף נופל  .יג
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   עבודה בגובה–הוראות בטיחות ) 7
  

  :הגדרות
  

שבשלה עלול עובד ליפול לעומק , לרבות גישה למקום עבודה, כל עבודה –" עבודה בגובה "
   :ולרבות עבודה,  מטרים2העולה על 

  .המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני  .א

 מעלות מעבר לגדר או למעקה של 45 -המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ  .ב
  .לפי העניין, משטח העבודה או מדרכת המעבר

  . סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת  .ג
  

אליו ש, עבודת גלישה או טיפוס תרנים, שמתבצעת מעליו עבודה בגובה אזור -"     אזור סכנה"
  .עלולים ליפול חלקים כלשהם ולהסב נזק לנפש או לרכוש

  
  ).גג עשוי לוחות אסבסט: למשל( גג שסוכך בחומר שביר -"     גג שביר"

  ).33 ◦-למעלה מ( אנכי 2 - אופקי ל3 גג ששיפועו עולה על -"     גג תלול"
  .רטובים או שנמצא עליהם חומר מחליק כלשהו,  גג שפניו העליונים חלקים-  "גג חלקלק"
  
במות , סל אדם+  כל כלי הרמה בעל התקן להרמת אדם לרבות מנוף–" מתקן להרמת אדם"

  .' וכדפיגום ממוכן, הרמה
  
הכוללת ריתמת גוף מלאה לבלימת , )א"צמ( ציוד מגן אישי מערכת - "מערכת בלימת נפילה"

מערכת , ציריתאבטחה מערכת -שאליה  חוברה תת, ל העובדנפילה ש
  .גמישהמערכת בלימת נפילה מרחבית או בלימה 

א המיועדת למנוע את נפילת העובד " מערכת צמ- "מערכת ריסון", "מערכת למניעת נפילה"
   .באלהמבנה או משטח וכיוצא , מעבר לשפת בור

המיועדת להבטיח את , נפילה מגובהא להגנה מפני "מערכת צמ - "מערכת מיקום ותמיכה"
יציבות גופו של העובד כאשר רוב משקלו נתמך על רגליו בעמדת 

כדי לאפשר לו ידיים חופשיות לביצוע העבודה או , העבודה שלו
, מבנה או משטח וכיוצא באלה, למנוע את נפילתו מעבר לשפת בור

  .לפי העניין
והוא בעל , ומונחה לנוע לאורכואנכי עיגון א המותקן על קו " רכיב צמ- "בולם נפילה מונחה"

שמחובר אליו אמצעי הקשירה של ריתמת , התקן הנחייה הננעל מאליו
  .הבטיחות

המצוייד בהתקן הננעל , רכיב שמתקיימות בו דרישות התקן לעניין זה  - "בולם נפילה נסוג "
, בעל יכולת מתיחה וכיווץ אוטומטיים של אמצעי הקשירה, מאליו

א לבלימת נפילה מגובה והמאפשר חופש "לבו במערכת צמשניתן לש
  .תנועה ומרחב תמרון עד למרחק מסוים ממנו
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  ת ותנאים לעבודה בגובהדרישות כלליו .1
עבודה בגובה תותר אך ורק באישור הממונה הישיר של העובד ובכפוף לדרישות  1.1

  .לו והוראות בטיחות אי) עבודה בגובה(לרבות תקנות הבטיחות בעבודה , החוק

וכל עוד לא ניתן לבצע אותה בבטחה , עבודה בגובה תתבצע אך ורק אם היא הכרחית 1.2
 .אלטרנטיבית ממפלס הקרקע

אלא אם כן הוא עומד , לא יעבוד ולא יועסק אדם בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא 1.3
  :בכל הדרישות הבאות

 . שנה18מלאו לו   .א
הוא בעל אישור תקף י מדריך מוסמך לעבודה בגובה ו"העובד הודרך למטרה זו ע  .ב

 .'המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבנספח א

לרבות מחמת , העובד אינו במצב העלול לסכן את עצמו או את העובדים עימו  .ג
 .ליקוי נפשי או גופני או כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים

שבידו תעודת הסמכה תקפה , י גולש בניין"אלא ע, לא תתבצע עבודת גלישה בבניין 1.4
 .ת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבנייןותח

עבודת גלישה מחייבת מתן הודעה מוקדמת למפקח עבודה אזורי כתנאי מוקדם  1.5
 .'לביצוע העבודה לפי הטופס שבנספח ב

שבידו תעודת , י מטפס תרנים מוסמך"אלא ע, לא תתבצע עבודת טיפוס על תרנים 1.6
שירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות טיפוס הסמכה תקפה ותחת השגחתו הי

 .על תרנים

 .עימםבקשר עין על הקרקע  בגובה מבלי שיימצא אדם נוסף ים עובדולא יועסק 1.7

  . או יורד גשם שוטףאין לעבוד בגובה כאשר נושבת רוח חזקה 1.8

 אם צויד העובד בפנס ,עבודה בגובה בשעת ראות לקויה או בשעות החשיכה אפשרית 1.9
או , תאורה נאותה מן הקרקעאם קימת  או, ובע המגןכ באופן יציב על תקני המותקן

  .משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבהאם 
אלא אם כן קיימת מחיצה ביניהם , בגובהלא יימצא עובד מתחת לעובד אחר  1.10

  .המסוגלת לתת הגנה בפני חפצים נופלים

  .קרת הורדת חפצים תיעשה בצורה מבו.אין להשליך חפצים מגובה 1.11

 מטרים מתילים של קווי חשמל 3.25 –לא תבוצע כל עבודה בגובה במרחק קטן מ  1.12
 מטרים מתילים של קווי חשמל 5-או במרחק קטן מ,  וולט33,000חיים במתח עד 

יש , נדרש לעילנדרשת עבודה במרחק קטן מן ה . וולט33,000חיים במתח העולה על 
  .לנתק את מקור אספקת המתח

שאינו מוקף בשוליו בגידורים או במעקות להגנה נגד נפילה ,  ושטוחעל גג גבוה אופקי 1.13
ניתן לבצע עבודה או מעבר ללא אמצעי מגן אחרים , מגובה ושאינה עבודה על גג שביר

 מטר מן השוליים 2 -רק בשטחי הגג המצויים במרחקים של יותר מ, נגד נפילה מגובה
 מטר 2הגבולות ברוחב ; אלהובלבד שקיימת גישה בטוחה אל שטחי הגג ה, הפתוחים

, שהגישה אליהן אסורה ללא שימוש באמצעי מיגון לעבודה בגובה, לאורך שולי הגג
אין "אליהם יצורפו שלטי אזהרה , יסומנו באמצעים מתאימים שיהיו בולטים לעין

 !". סכנת נפילה מגובה–מעבר 

  .ידרש לכךלא יעלה עובד עירייה על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים ולא י 1.14

י קבלן מומחה לביצוע "עבודה על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים תבוצע ע 1.15
עבודה על גגות שבירים או ( בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודהו ,עבודות אילו

  ).תלולים
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האמצעי המועדף למניעת נפילה מגובה הוא משטח עבודה שבשוליו מותקן מעקה או  1.16
ם מסוימים  כאשר זה אינו ישים ניתן להשתמש במקרי). גם סל להרמת אדם( גידור

  .במערכת בלימת נפילה

  : יש לנקוט בכל האמצעים הבאים למניעת נפילה של העובד-נדרש עובד לעבוד בגובה  1.17

  .יש לאפשר לו אחיזת רגל בטוחה ולפי הצורך גם אחיזת יד בטוחה  .א

  .יש להעדיף משטח אופקי יציב ומגודר למניעת נפילה, ככל שהדבר מעשי  .ב

  .משטח העבודה חייב להיות נקי ממכשולים וללא אפשרות החלקה  .ג

 מטר יהיו 2משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול ליפול אדם לעומק העולה על  1.18
בתקנות " משטחי עבודה ומדרכות מעבר: 'לפרק ב"מגודרים ובנויים בהתאם 

  ).עבודות בניה( הבטיחות בעבודה
 בתקנות הבטיחות בעבודה" גומיםפי: 'לפרק ג"בנית פיגומים תיעשה בהתאם  1.19

 ).עבודות בניה(

מערכת בלימת ) 1: (אובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכותיהעובד  1.20
מערכת ) 3( ,מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה) 2( ,נפילה

ובלבד ,   כשהן תקינות ושלמות לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת,למניעת נפילה
 .ד יהיה מחובר אליהן באמצעות ריתמת בטיחותשהעוב

  

  ציוד מגן אישי .2
  :אלא בתנאים כמפורט להלן, לא יעבוד אדם בגובה

  . מגןכובעהעובדים בגובה והעובדים בקרבתם חייבים לחבוש  2.1

מכילות אלמנטים הנעלי בטיחות תקניות (בעת עבודה בגובה חובה לנעול נעלי בטיחות  2.2
  ).למניעת החלקה

שית העבודה בגובה תחת כיפת השמיים או בתנאים סביבתיים במקרים בהם נע 2.3
 .חריגים יהיה העובד עם לבוש מלא לגופו

וכן עמידה בכל הדרישות כמופיע , עבודה בגובה בדרכים מחייבת לבישת אפוד זוהר 2.4
 ". עבודה בדרכים–בהוראות הבטיחות "

 על כובע המגן בשעות החשיכה יצוידו העובדים בגובה בפנס תקני המותקן באופן יציב 2.5
 .אם לא קימת תאורה נאותה מהקרקע או על גבי משטח העבודה

הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה , החומרים 2.6
 . בכלי קיבול מתאים, הצורך ויימצאו לפי

 .לא ייעשה שימוש כלשהו בחגורת בטיחות כאמצעי לביצוע עבודה בגובה 2.7

, למעט בשימוש במערכת מיקום ותמיכה,דת בסופג אנרגיה רתמת בטיחות תהיה מצוי 2.8
לרבות בבולם נפילה נסוג או , שתשולב באמצעי קשירה או תימצא באחד מקצותיו

 .בבולם נפילה מונחה

 . לבלימת נפילה לא תצויד ביותר מסופג אנרגיה אחדיוד מגן אישימערכת של צ 2.9

ה שהוא מעניק לגוף העובד יש לכוון את אורך אמצעי הקשירה ואת מידת חופש התנוע 2.10
כך שגובה הנפילה החופשית עד להתחלת הבלימה שלה ,  לאורך מזעריהמצויד ברתמה

  .יהיה קטן ככל הניתן ולא יעלה על זה שנקבע בהוראות היצרן
שאם רגלי העובד , במערכת מיקום ותמיכה בעבודה יכּוונן אורך אמצעי הקשירה כך 2.11

 .מ לכל היותר" ס50 -החופשית של גופו לתוגבל הנפילה , בעמדת העמידה יחליקו

יבוצע הכוונון בעזרת אלמנט , במקום שבו נידרש לכוונן את אורך אמצעי הקשירה 2.12
 .או באמצעות בולם נפילה נסוג) מקצר חבל(ונון וכי

. יבדוק אותו לפני השימוש בו,  להגנה מנפילה מגובהציוד מגן אישיעובד המקבל  2.13
חייב העובד להחזירו , שימוש או במהלך השימושבמידה ויתגלה בציוד פגם לפני ה
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וחובה על המבצע לספק לו את הציוד החלופי , ולדרוש ציוד חלופי תקין במקומו
 .המתאים

תוצא המערכת , בכל מקרה בו מערכת ציוד מגן אישי הופעלה ובלמה נפילת גוף אדם 2.14
ים למרכז תיקונ, בהתאם לצורך, משימוש ותובא לצורך בדיקה והחלפת מכללים

חד פעמי יוחלף בכל מקרה לאחר בלימת ) בולם זעזועים(סופג אנרגיה ; שהרשה היצרן
 .נפילה

, של נפילת עובדבמקרה , נקודת העיגון שאליה יחובר אמצעי הקשירה תהיה איתנה 2.15
 .לבלימת הנפילה ותנאי העבודה המבוצעת א"הכל לפי מערכת הצמ

יבטיח אחיזה , דת העיגוןסידור התפיסה או הקשירה של אמצעי הקשירה אל נקו 2.16
או גרימת נזק לאמצעי הקשירה בשל , נאותה  שתימנע כל אפשרות של השתחררותו

 .צורתו או מבנהו שנשחק או ניזוק

 מגובה כפות רגליו של לא נמוךובכל מקרה , ככל האפשר, נקודת העיגון תמוקם גבוה 2.17
וף העובד במקרה וכן תמוקם כך שיימנעו סיכוני פגיעה מתנועת מטוטלת של ג, העובד

 .של נפילה

מעבר בטוח מנקודה לנקודה במקום , המצויד ברתמת בטיחות, על מנת לאפשר לעובד 2.18
 :ייעשה שימוש באחד מאלה,בו מתבצעת עבודה בגובה 

  ; עם קו עיגון אנכי או אופקיציריתמערכת אבטחה ) א(
  ; עם בולם נפילה נסוגמרחביתמערכת לבלימת נפילה ) ב(
אשר יחוברו לרתמה ,  עם שני אמצעי קשירה תקנייםגמישה מערכת בלימה) ג(

כאשר בכל עת יהיה אמצעי קשירה אחד לפחות מחובר ,באמצעות סופג אנרגיה 
  .לנקודת העיגון

מהנדס מכונות או מהנדס , באישור בודק מוסמךתותקן , התקנת קווי עיגון קבועים 2.19
 .נחיות היצרןהוראות וה, אזרחי רשום ורשוי ובהשגחתו לפי התקן המתאים

מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי , על ידי בודק מוסמךתיבדקנה תקינות קווי העיגון  2.20
 . שנים5- אחת ל- ובהעדר קביעה, רשום ורשוי בתדירות שנקבעה בהוראות היצרן

ייבדק , )'אונקלים וכו, סופגי אנרגיה, חבלים, רתמות בטיחות, קסדות(ציוד מגן אישי  2.21
  .'שימוש בו כמפורט בנספח ג לפני תחילת המידי יום

יש לבדוק תקינות ושלמות של מערכות ציוד מגן אישי על כל רכיביהן , בנוסף 2.22
 .י הוראות היצרן ובתדירות שקבע"עפ, ואבזריהן

יהיו מצורפות , המבצע יוודא כי לכל מערכת ציוד מגן אישי או לכל רכיב ממנה 2.23
וות במידת הצורך שיהיו מל, הוראות שימוש ותחזוקה כתובות בשפה העברית

  .        א או למקום אחסנתו הקבוע"האמורות יישמרו בצמוד לצמההוראות ; באיורים
  

   במתקנים להרמת אדםעבודה בגובה .3
תלייה , גיזום עצים,החלפה ותיקון פנס מאור , התקנה: עבודות אחזקה בגובה כגון 3.1

  .יבוצעו אך ורק באמצעות מתקן להרמת אדם' והורדת שלטים וכד
י בודק מוסמך ונתקבל תסקיר בדיקה "פעל מתקן להרמת אדם אלא אם נבדק עלא יו 3.2

  .בתוקף המאפשר הפעלתו

 כנדרש לכך או הוכשרי מי שהוסמך "לא יופעל מתקן הרמה כזה אלא ע, כמו כן 3.3
 ).מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, עגורנאים(תקנות הבטיחות בעבודה ב

 -ו"  עגורנים–הוראות בטיחות "י  "ד עפיש לעבו, בעבודה עם מתקנים להרמת אדם 3.4
  ". במות הרמה–הוראות בטיחות "

  .טרקטורשל  כף משלל ,חל איסור מוחלט להרים אדם על גבי סל הרמה שאינו תקני 3.5

מתקן להרמת אדם לא יועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח ומספר העובדים הרשאים  3.6
  .לעלות עליו כפי שנקבע לו
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 . בהתאם להוראות היצרןיש להשתמש במתקן להרמת אדם 3.7

אלא אם כן צוין במפורש על ידי הבודק המוסמך , אין להשתמש בסל להרמת אדם 3.8
 .בתסקיר את התאמת הסל לכלי ההרמה שעליו ניתן להרכיב את הסל

לנעול נעלי בטיחות  , בעת עבודה על מתקן להרמת אדם חייב העובד לחבוש כובע מגן 3.9
ת עיגון הקבועה במבנה המתקן או ולהשתמש ברתמת הבטיחות המחוברת לנקוד

 .הסל

אלא אם כן קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה , אין להשתמש בסל להרמת אדם 3.10
לצורך ריתומו של העובד או העובדים בצורה בטוחה ובאמצעות , לפי העניין, או הסל

 .מערכת למניעת נפילה

בדיקה , ההעובד בגוב, אלא אם נעשתה על ידי העובד המפעיללא יופעל מתקן  3.11
  :ראשונית מקדימה שתכלול את אלה

לרבות גידור , משטח עבודה או סל הרמה, כבלים, שלמות ותקינות צמיגים. א
  .וכן שלטי בטיחות וכיוצא באלה, תקינות משקולות איזון, ומעקות

  .מערכות ההפעלה של המתקן. ב
כדי ,  לעיןלרבות מכשולים שסומנו באופן בולט, דרכי גישה למקום ביצוע העבודה. ג

  .לאפשר למפעיל לראותם בעוד מועד

רעשים חריגים או : המפעיל בתחילת העבודה ותוך כדי הפעלת המיתקן יבדוק העובד 3.12
ולא נמצאו שיבושים , המיתקן לא נמצא בשיפוע מסוכן, תזוזות בלתי מבוקרות

 .תגובות לא תקינות של לחצני חירום וידיות ההפעלה וכיוצא באלה, בהפעלה

אלא אם , ר אדם הנמצא בתוך משטח עבודה במתקן לעמדת עבודה בגובהלא יעבו 3.13
 :התקיימו כל אלה

  .מקובעת כראוי וללא תנועה, עמדת העבודה יציבה. א
  .משטח העבודה במתקן צמוד לעמדת העבודה ולא נעשית בו כל תזוזה. ב
  .תבוצע היציאה מתוך הדלת, במידה וקיימת דלת במשטח העבודה. ג
עד שהתמלאה דרישת , מצעי הקשירה מנקודת העיגון במשטח העבודהלא ינותק א. ד

  .'סעיף ב
העובד יתחבר לאמצעי קשירה אחר או לבולם נפילה נסוג המותקן באופן יציב . ה

 .אליהבטרם יעבור , ובטוח בעמדת העבודה
המתקן יישאר בעמדתו ללא תנועה עד להתרחקות העובד בגובה מהמיתקן למרחק . ו

 .למרחק המרבי האפשרי ממנו,  ובהיעדר מרחק כאמור,ממנו'  מ2של 
המתקן יוזז מעמדת העבודה בזהירות המרבית ולאחר שננקטו כל הצעדים למניעת . ז

  .פגיעה בעובד
 

 עבודה בגובה על סולמות .4
 :נועדהשימוש בסולם , בעיקרון 4.1

 וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את טיפוסל. א

  . גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקלהטיית

  .למעבר בין מפלסים שונים. ב

 ". סולמות–הוראות הבטיחות "יש להקפיד על , בעת עבודה עם סולמות 4.2

  .כל סולם יענה לדרישות התקן הישראלי לסולמות מיטלטלים ויישמר כראוי 4.3

 .יציבות ושלמות הסולם על כל חלקיו ייבדקו בטרם ייעשה בו שימוש 4.4

על מידרג של סולם ; לא יורם על הסולם משא כבד שאינו מתאים לייעודו של הסולם 4.5
 .ג" ק150 לא יעלה על סולםנישא יעמוד רק אדם אחד והעומס על ה
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, לא יעבור עובד העומד על סולם נייד למשטח מוגבה אחר אלא אם כן המשטח יציב 4.6
 .צמוד לסולם ומקובע כראוי

יוסמך ויושען על סמך יציב באופן שווה על , איתןסולם נייד יועמד על בסיס אופקי  4.7
 . כך שלא יזוז מקרית בעת השימוש בו,שני זקפיו

בזוית (,  אנכי2- אופקי ל1ובין ,  אנכי4- אפקי ל1יועמד בשיפועים שבין , סולם נסמך 4.8
ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו )  מעלות ביחס לקו האופק76 -ל 65שבין 

  .שימוש בואו החלקתו בעת ה
 מטר יהיה גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר 2סולם שאורכו עולה על  4.9

  .שאליה הגיע המשתמש

 .אין להשתמש בכיסאות ניידים בעלי גלגלים להורדת חפצים או החזרתם 4.10

 :לא יעבוד אדם בגובה על סולם אלא אם נתקיימו כל אלה 4.11

 .הוא חובש כובע מגן בעל רצועות סנטר  .א

 . נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקההוא נועל  .ב

  : מטר אלא אם נתקיימו כל אלה4.5לא יעבוד אדם על סולם שגובהו מעל  4.12

    .מושלמת ומותאמת למידותיו, הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה  .א

   .מבוצעתההמתאימה לאופי העבודה , הוא מאובטח במערכת לבלימת נפילה  .ב

    . יציבמערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק  .ג

 מטרים או 6מותר לעלות על סולם שגובהו אינו עולה על , על אף האמור בסעיף קודם 4.13
 מטר ללא שימוש במערכת לבלימת 10על סולם בעל כלוב הגנה שגובהו אינו עולה על 

 .נפילה אם הדבר נועד למעבר בין מפלסים שונים

צמוד , טח יציבלא יעבור עובד העומד על סולם למשטח מוגבה אחר אלא אם כן המש 4.14
 .לסולם  ומקובע כראוי

לא תבוצע עבודה ללא שימוש במערכת לבלימת נפילה המעוגנת למבנה מעל סולם  4.15
כאשר העובד בתנוחת , עולה על שני מטרים שגובהו) סולם בעל תמיכה עצמית(ניצב 

  . רכיבה מעל לראש הסולם

 .ושלא יעשה אדם שימוש בפיגום סולמות ולא יתיר לאחר לעשות בו שימ 4.16

 

  אבטחת שלום הציבור .5
יסומן , אזור הסכנה בו קיימת תנועת כלים ממונעים ועובדים לרבות עוברי אורח 5.1

גידור ושילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה  .וישולט למניעת הימצאותם בו
  .לדרישת סימון ושילוט

, הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה, החומרים 5.2
  .בכלי קיבול מתאים, הצורך  במקום בטוח ויציב ויימצאו לפייוצבו

יסייע , קשר עין עם העובדים בגובהבמפלס הקרקע המחויב להיות בהאדם הנוסף  5.3
 .אנשים באזור הסכנהאו מעבר של להם ככל הנדרש וימנע התקהלות 

מספר עובדים מעבר לעובד המחויב להימצא על הקרקע במידת הצורך יש להציב  5.4
  .שיכוונו את הציבורנוספים 

 .יש להרחיק אנשים למניעת פגיעה של חפצים העלולים ליפול 5.5

מנהל האחזקה או בהיעדרם מנהל היחידה יוודאו כי במבנים אשר בתחום /אב הבית 5.6
מזגנים וכל חפץ , עצים, תריסים, חלונות, דוודים, אנטנות, אחריותם אין אריחים

  .אשר עלול ליפול ולסכן בני אדם, אחר
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   'נספח א                          
  אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה

  ]2007 – ז"סהתש, )עבודה בגובה(לתקנות הבטיחות העבודה ) 2(5בהתאם לתקנה [
  

  המבצע)  א(

  __________) מחק את המיותר(אחר / בעל מכונת הרמה/ מבצע הבניה/ תופש המפעל

  ______________שם המפעל_____________. ז.ת_____________שם  ומשפחה 

  _______________טלפון ___________מיקוד ____________________כתובת 

  פרטי המדריך) ב(

  __________________________. ז.ת______________________שם ומשפחה 

  ______ בתוקף עד______'תעודה מס_________) בשנים(ותק וניסיון כעובד בגובה 

  __________________טלפון ______________________ __________כתובת 

   בגובהשהודרך לביצוע עבודה פרטי העובד ) ג(

  ______________שם האב ___________ שם פרטי____________שם המשפחה 

  ________________מקצוע __________שנת לידה _______________. ז.ת' מס

  _______________________________________________________כתובת 

  תוקף האישור) ד(

  .)שנתייםעלה על י לא תוקף האישור( __________עד ליום __________ בתוקף מיום האישור

   מדריךהצהרת ה) ה(

הודרך על ידי לשמש לעיל  )ג(אני החתום מטה מצהיר בזה כי האדם שפרטיו מפורטים בסעיף 

' י הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בפרקים בוכ__________, בגובה בתחום כאדם העובד 

  ).עבודה בגובה(הבטיחות בעבודה לתקנות '  ג–ו

_______________              _______________                  ___________  
       חתימה                            המדריך    שם   תאריך                                 

  העובד בגובהצהרת ה) ו(

לעיל נכונים וכי הודרכתי לביצוע ) ג(אני מצהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף 

  .)2(5כנדרש בתקנה _________________ ל "הנ המדריך י "ע, עבודה בגובה

  

_______________              _______________                  ___________  
  חתימה                                  עובד                              שם ה      תאריך   
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                                                                   'נספח ב             )הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום(_____________  מפקח עבודה אזורי לאזור: אל

  צוע עבודת גלישההודעה מוקדמת על  בי

  פרטים על מבצע עבודת הגלישה  .א

  טלפון מספר  פקס מספר המען למכתבים
  

  שם משפחה
  )או שם החברה המבצעת(

 שם פרטי

          

  

 פרטים על העבודה שיש לבצעה  .ב

        מספר המבנים הבית' מס                       הרחוב                  הישוב

        

  

_________________________________________________________________________:מהות העבודה

  _________________משך הביצוע__________  שעת התחלה____________ תאריך: מועד ביצוע העבודה

: כן מהסיבות הבאות/ לא?  חומרים משתכים / השחזה/האם תיעשה עבודה באש

_______________________________________ _________________________________________ 

  

  :פרטי גולשי הבניין בעבודה זו.     ג

  תוקף התעודה  )ספרות9. (ז.ת  שם ומשפחה  'מס

        

        

  

  מינוי מנהל מקצועי.      ד

לעבודת גלישה מיניתי למנהל מקצועי  , 2007 -ז"התשס, )עבודה בגובה( לתקנות הבטיחות בעבודה 36אני מודיע כי לפי תקנה 

  :את האדם שפרטיו להלן'  באתר האמור בפרט ב

 שם פרטי  שם משפחה  ) ספרות9(ז .ת תעודת ההכשרה'  מס שנת לידה

          

 :סלולרי :טלפון :כתובת

  

  ____________________חותמת וחתימת מבצע עבודת הגלישה_______________                                     תאריך

   המנהל המקצועי שנתמנההצהרת

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד המנהל המקצועי לעבודת הגלישה עם צוות הגולשים המצוינים בהודעה דלעיל 

   .מתייחסים אלי והם נכונים' ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג

וידוע לי , 2007  -ז "התשס, )דה בגובהעבו( ידועה לי האחריות המוטלת על המנהל המקצועי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה

  .שמחובתי למלא אחר התנאים ודרישות התקנות האמורות

________________________           _________________________                  __________________  
  ועי                                  חתימת המנהל המקצועי שם המנהל המקצ          התאריך                                             
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   'גנספח                        
  טופס בדיקה יומי של ציוד מגן אישי

  
  רתמות בטיחות  
  כוויות וקרעים, רצועות שלמות ללא חתכים  
  אבזמים שלמים ולא חלודים  
  תפרים סגורים ושלמים  
  יביםאין סימנים למגע עם חומרים כימיים וקורוז  
  אין השפעות מקרינת השמש  
  רצועות ללא סימני חיכוך  
  חבל עבודה או חבל קשירה או כל אביזר המורכב מחבל  
  חבל שלם ללא חתכים  
  אין שינוי בעובי החבל  
  אין סימני כוויה וחיכוך  
  אין השפעות מקרינת השמש  
  אין נקודות בהן היה חיכוך מוגבר  
  ם כימיים וקורוזיביםאין סימנים למגע עם חומרי  
  קצה החבל סגור בלולאה ושרוול מתכווץ  
   בדוק שהליבה צמודה למעטפתעטוףבחבל   
  אונקלים ואמצעי עיגון מתכתיים, טבעות  
  אין סימן לסדק חיצוני  
  אין סימן לעיוות החלק  
  ההברגה מתברגת בקלות  
  קפיץ הגשר תקין  
  ועותרצועות שיכוך או כל פריט אחר העשוי מרצ  
  כוויות וקרעים, רצועות שלמות ללא חתכים  
  תפרים סגורים ושלמים  
  אין סימנים למגע עם חומרים כימיים וקורוזיבים  
  אין השפעות מקרינת השמש  
  רצועות ללא סימני חיכוך  
  שרוול הכיווץ שלם ומכסה את כל המשכך  
  קסדות  
  אין סדקים וחריצים עמוקים, שלמות הקסדה  
  כוויות וקרעים,  שלמות ללא חתכיםרצועות  
  תפרים סגורים ושלמים  
  אין סימנים למגע עם חומרים כימיים וקורוזיבים  
  אין השפעות מקרינת השמש  
  רצועות ללא סימני חיכוך  
  אבזמים שלמים ומתחברים בצורה טובה  
  רצועות פנימיות מחוברות לגוף הקסדה בעזרת המסמרות  
  ש ותפסנים שלמיםגומיות החזקת פנס רא  

  



  
 

 

- 27 -

   גגות-  בטיחות וראותה) 8
  

  :בהוראות אלו
   

  ).גג עשוי לוחות אסבסט: למשל( גג שסוכך בחומר שביר -"     גג שביר"

-למעלה מ( אנכי 2 - אופקי ל3 גג ששיפועו עולה על -"     גג תלול"
◦
 33.(  

  
  ומר רטובים או שנמצא עליהם ח,  גג שפניו העליונים חלקים-"  גג חלקלק"

  .    מחליק כלשהו
  
תלול או חלקלק ולא יידרש לכך ,  על גג שבירלא יעלה ,השמהלרבות עובד , עירייהעובד  .1

 .לכל מטרה שהיא
 

ועובדים  קבלן מומחהי "העבודה על גגות מהסוגים האמורים לעיל תתבצע אך ורק ע .2
 בכל ה תוך נקיט, שבירים או תלולים או חלקלקיםצוע עבודה על גגותילב מקצועיים

עבודה על גגות שבירים או (תקנות הבטיחות בעבודה ב ובפרט ,האמצעים הנדרשים בחוק
קבלן בעלי אישורים מהוועדה הטכנית /בעבודה עם אסבסט יש לעבוד עם מפקח. )תלולים

 .לאבק מזיק
  

י הנחיותיה של הועדה הטכנית "אלא באישור ועפ, לא תתבצע עבודת בניה עם אסבסט .3
 . לאבק מזיק

 

תיערך בדיקה יסודית של הגג על כל רכיביו בידי מהנדס בנין , י ביצוע עבודה על גג קייםלפנ .4
  .כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג בבטחה, או הנדסאי בנין

  

-במקומות הגישה והעליה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  .5
 ."גג שביר, זהירות"

  

 יגודר שטח הסכנה שמתחתיו ובקרבתו למניעת גישת - עבודה על גג שביר או תלול מבוצעת .6
 .בני אדם שלגביהם אין הכרח שימצאו במקום

  
אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו , לא ידרוך ולא יועסק אדם בעבודה על גג שביר או תלול .7

 .לרבות שימוש בלוח דריכה או זחילה מתאים, את נפילתו
  

 . על קצה בלתי נתמך של סיכוך גג שביר ולא ישעין עליו סולםלא ידרוך עובד .8
  
 .לא תתבצע עבודה על גג שביר או תלול בידי אדם בודד .9
  

אין , התקשרות חוזיתו מומחה לעבודה מסוג זה או ללא מסירת העבודה לידי קבלן שאינ: זכור
  .בה כדי לצאת ידי חובה
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  דרכים -  בטיחות וראותה) 9
  

גשר או כל מקום , מדרכה, מעבר, ככר, סמטה, רחוב, כביש, בות כל מסילה לר– "דרך": הגדרה
  .פתוח שלבני אדם או לכלי רכב יש זכות לעבור בהם

  
  

הגורמים המתאימים ללא תיאום עם עבודה בדרכים לא יחל קבלן או מי מטעמו בביצוע  .1
קרקעיות בתחום - אשר להן מתקנים או מערכות עיליות ותת,והרשויות המוסמכות

 .הדרך
  

זמניות זמניות זמניות זמניות היתר לביצוע עבודות היתר לביצוע עבודות היתר לביצוע עבודות היתר לביצוע עבודות  אלא אם כן בידו  ,בעבודה בדרכיםקבלן לא יחל  .2
 .תקוה ומשטרת ישראל- מאושר כדין מאת אגף התנועה של עיריית פתחבדרכיםבדרכיםבדרכיםבדרכים

  
ההיתר הנזכר את לקבל אף הוא  ידאג ,המבצע עבודה בדרכים במישרין, מנהל בעירייה .3

 .לזמן קצרדרכים בשוטפות אחזקה  לצורך ביצוע עבודות ,לעיל
  

טרם קביעת הסדרי התנועה הנדרשים לצורך , אגף התנועה בעירייה ייוועץ עם המשטרה .4
 .ביצוע העבודה

  

תרשימים להצבת , אגף התנועה בעירייה יאשר או יקבע בעצמו במסגרת ההיתר .5
הנחיות בהתבסס על חוברת , אמצעי איתות ואמצעי הפרדה בטיחותיים, תמרורים

 או כל הוראה מקצועית אחרת מאת באתרי עבודה בדרכים עירוניותלהגנת עוברי דרך 
  .משרד התחבורה

 דוגמאות 2 - ו1מצורף בנספחים , מבלי לגרוע מדרישות אגף התנועה בעירייה והמשטרה
סגירת אתר עבודה כמו , ) תיקוני חירום(עבודות לזמן קצר לתרשימים המיועדים לביצוע 

  .סיטרי/נתיבי- בנתיב נסיעה אחד דוכלים ניידיםעבודות עם  ו אחד סיטרי/בנתיב דו
  

  .עבודות בדרכים יתבצעו במידת האפשר בשעות שאינן עמוסות בתנועה .6
 

האזהרה וציוד ,  יוודא מנהל העבודה כי ברשותו כל אמצעי השילוט,תחילת העבודהלפני  .7
  .מגן אישי לצורך ביצוע העבודה

 

', חניונים וכו, איי תנועה, דרכים, שיםכבי: כל עובד בשטח שיש בו תנועת כלי רכב כגון .8
 בעל פסים מחזירי אור או מעיל גשם זוהר בעת אפוד זוהרהן ביום והן בלילה ילבש 

 .עבודה בגשם
  

 להולכי רגל והמשך תנועה סדירה של בטוח כך שיתאפשר מעבר חופשי ו,העבודה תתבצע .9
  .כלי רכב ללא הפרעות ומכשולים

  

מקום בו הוא מפריע לתנועה או מסתיר את העובדים או אין להחנות ציוד או כלי רכב ב .10
  .התמרורים
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. חומרים לא יונחו מחוץ לשטח המגודר, טח העבודה יגודר מכל צד וכלי העבודהש .11
  .העבודה תתבצע רק בתוך השטח המגודר

 

כך שלא , ייערמו בצורה מסודרת ומובטחת ' הצנרת וכו, הציוד, הכלים, החומרים .12
  .או לציבור/תישקף סכנה לעובדים ו

 

: לצורך פיקוח והכוונת התנועה למשלאו מי שהוסמך לכך במידת הצורך יועסק שוטר  .13
  .'חציית כבישים וכד, בעת סגירת נתיבי תנועה

  

איתות והפרדה , במקום העבודה יוצבו בהתאם לתנאי הדרך והראות אמצעי זהירות .14
חיצי , תמרור האט, תמרור עבודה בכביש: תקניים לבטיחות העובדים והציבור לרבות

  . קונוסים ופנסים מהבהבים, פסים זוהרים, הכוונה למעקף
 

כפי  שייראו לעוברי דרך ממרחק ,בשעות החשיכה יואר שטח העבודה בפנסים מהבהבים .15
 .י המשטרה ואגף התנועה בעירייה"שייקבע ע

  
 משטרת דרישות י"בעבודות ממושכות ובשעות החשיכה יוצבו שלטים ותמרורים עפ .16

 .אגף התנועה בעירייה וישראל
  

יש לבדוק באופן שוטף את תקינות התמרורים ואמצעי הזהירות העבודה תקופת במהלך  .17
  .האחרים וכן את מיקומם

  

, כבל, שרשרת: חל איסור מוחלט להציב או להתקין לרוחב הדרך אמצעי חסימה כגון .18
  .'ערימות עפר וכד, חוט ברזל

 

 .התימרור והשילוט,  פינוי אמצעי הזהירותכולל, בסיום העבודה יוחזר המצב לקדמותו .19

 

לרבות הדרישות שנקבעו , הוראות בטיחות אילו אינן באות לגרוע מהוראות כל דין .20
  בהיתר לביצוע העבודה בדרכים
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 1נספח 
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 2נספח 
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  חפירה -  בטיחות וראותה) 10
  

  : הגדרות
  

  .מטרי הנוצר בגין פעולת החפירה המקום הגיאו– תעלה
  . מערכת דפנות בצידי החפירה או מילוי על חיזוקיהן שמטרתה למנוע התמוטטות- דיפון

 דפנות העשויות מפרופילים מיוחדים ממתכת המשתלבים זה בזה והמוחדרים -  שיגומים
  .לקרקע לפני ביצוע החפירה

  .עלה חלק הדיפון הבא במגע ישיר עם האדמה שבצדי הת- דופן
  . חלק בדופן התומך במשענת ומחזיק אותה במקומה- חזקה
  . גזר עץ שתפקידו למנוע הזזת החיזוקים ממקומם- כפיס

להגנת אדם הנמצא בו , בחוזק ובצורה נאותים,  מבנה מיוחד עשוי מתכת או עץ- תא הגנה
  .בשעת מפולת אדמה ויש בו כדי להבטיח הימלטותו ללא פגיעה

ור המותקנת בצמוד לקצה משטח העבודה והמיועדת למניעת נפילת  יחידת גיד– לוח רגל
  .חומרים או ציוד

  
  
  כללי. 1

  .עבודת החפירה תיעשה תחת השגחתו המלאה של מנהל עבודה מוסמך 1.1
  

  .מנהל העבודה ידאג לשימוש בציוד מתאים לביצוע עבודת החפירה 1.2
  

 ויוודא קיום ותקינות ,מנהל העבודה ידריך את העובדים לגבי הסיכונים הקיימים בעבודה 1.3
ציוד עזרה , הכלים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה לרבות ציוד מגן אישי, כל הציוד

  .ראשונה ואמצעי קשר
  

  .מפעילי הציוד יהיו מורשים ומוכשרים לביצוע העבודה 1.4
  

מנהל העבודה ידאג למניעת גישה של עוברי אורח ודרך למקום החפירה וינקוט בכל  1.5
בורות או מכשולים אחרים במהלך , כלים,  על מנת שלא ייפגעו מציודהאמצעים הנדרשים

  .כל עבודת החפירה ולאחריה
  

יינקטו אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת , בעת ביצוע חפירה או כל עבודה אחרת בתוך תעלה 1.6
  .גזים מזיקים או מים פורצים, ידי זרם חשמלי-פגיעה באדם על

  

  .ברו בה או עלולים להצטבר בה מיםלא יעבוד אדם בתוך תעלת חפורה שהצט 1.7
  

  .יש להימנע מביצוע עבודות חפירה במזג אויר גשום 1.8
  

 עבודה –הוראות בטיחות "הוראות בטיחות אילו אינן באות לגרוע מהוראות כל דין לרבות  1.9
 ".בדרכים



  
 

 

- 33 -

 

  לפני תחילת העבודה .2
פחות יש להודיע בכתב ל, כוכים או בורות באדמה כלשהי, בכל מקרה של חפירת תעלה 2.1

  :ההודעה תכלול. היחידה ולמוקד העירוני/ יום מראש למנהל המחלקה14
  .המקום המדויק של עבודת החפירה. א
  .מהות החפירה. ב
  .עומק מרבי של החפירה. ג
  .שם הקבלן ושם מנהל העבודה. ד
  .מספר הזמנת העבודה או מספר המכרז. ה
  .מועדים משוערים להתחלת העבודה ולסיומה. ו

  

 .ור תינתן גם למשטרת ישראל ולגורמים רלבנטיים אחריםהודעה כאמ 2.2
אין להתחיל בעבודת חפירה אלא אם כן נעשו התיאומים הדרושים ונתקבלו האישורים 

  . המתאימים לביצוע העבודה
  

לפני תחילת החפירה או חיצוב יבדוק מבצע העבודה את מיקומם האפשרי של קווי  2.3
  .קרקעית אחרת- תשתית תתכבלים וכל, גז, טלפון, ביוב, מים, חשמל

-יש לברר ברשויות המתאימות ובעלי העניין את מיקומם המדויק של התשתיות התת
  .בלי לפגוע בהם, יש לחשוף אותם בזהירות מרבית, אם הם מצויים. קרקעיות

  

קרקעית -בשטח עירוני שבו תשתית תת" חיים"עבודת חשיפה של צינורות וכבלים  2.4
המשך , ובעת גילוי צינור או כבל בלתי מזוהה, לבדצפופה תיעשה בכלים ידניים ב

העבודה יעשה בהשגחתו הרצופה של מנהל העבודה תוך נקיטת אמצעי הזהירות 
  .המתבקשים

  
אין להתחיל בחפירה או בחיצוב אלא לאחר שננקטו אמצעי זהירות מיוחדים למניעת  2.5

  .עובדים או במתקנים, עוברי דרך, פגיעה בהולכי רגל
  

באופן , יערוך בדיקת הסתכלות וינקה את השטח סביב מקום החפירהמנהל העבודה  2.6
  .שהעובדים לא ייפגעו ממטרדים

  
  

  יציבות החפירה .3

יש לנקוט אמצעי בטיחות מיוחדים כדי לקדם את הסיכונים הבאים לפני התחלת  3.1
  :החפירה ובעת ביצועה

  .שמלישנגיעה בהם עלולה לגרום הלם ח, היתקלות בכבלים חשמליים בתוך האדמה. א
  .התמוטטות דפנות החפירה על העובד. ב
  .או הרעלה/חנק ו, הימצאות גזים רעילים הגורמים לאובדן חושים. ג
  .העלולות לגרום לטביעה, הצפות מים בחפירות. ד
  

 טרקטור או ציוד הנדסי אחר עד כדי סיכון, דחפור, מחפר, אין לקרב לתעלה כלי רכב 3.2
  .אלא אם כן ננקטו אמצעים מיוחדים למניעת התמוטטות, יציבות התעלה והדיפון

  

אדמה שהוצאה מהחפירה או משא העלול למוטט חפירה יוחזק במרחק של , כל חומר 3.3
  .מ לפחות מדופן החפירה או משפתה" ס60
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  .אין לחפור מתחת לחלקו התחתון של הדיפון 3.4
  

ידי -או על) משאבה טבולה( מיכנית ידי שאיבה-יש לסלק הצפות מים או שפכים על 3.5
  .מכשירי ניקוז מתאימים

  

בעת עבודה במדרון יש לנקוט באמצעים ובשיטות עבודה מתאימות למניעת פגיעת  3.6
  .אבנים או חומרים באדם או ברכוש, סלעים

  

  קיר חצוב, יציבות מבנה .4
, אין להתחיל או להמשיך בביצוע חפירה העלולה להפחית את יציבותו של מבנה 4.1

בין אם מדובר במבנה או מתקן קבועים , מתקן או כל חלק מהם, אבני שפה, כהמדר
הן לפני , אלא אם ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה באדם, ובין אם ארעיים

בכל מקרה של חשיפת יסודות קיר או מבנה או . התחלת החפירה כאמור והן בהמשך
ם מהנדס קונסטרוקציות טרם יש להיוועץ ע, בכל מקרה שקיים חשש לפגיעה בעובדים

  .ביצוע העבודה
  

משנמצא חומר בולט או רופף הוא יוסר . חיצוב קיר יתוכנן ויבוצע כך שתובטח יציבותו 4.2
  .בדרך בטוחה ללא דיחוי

  

  דיפון החפירה .5
ידי דיפון -יובטחו בפני התמוטטות על, מ" ס-120דיפון חפירה או מילוי שעומקן יותר מ 5.1

י מערכת שיגומים או "מר אחר בעל חוזק נאות אחר עמתכת או חו, מתאים עשוי עץ
חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עימה סכנת . כלונסאות

  .התמוטטות פטורה מדיפון
  

שאינה מצריכה הימצאות אדם , חפירה שנעשית באמצעות מכונה, על אף האמור לעיל 5.2
  .אינה חייבת בהתקנת דיפון, בחפירה

  

י מהנדס " מטרים ייעשה לפי תכנית מאושרת ע4מקה עולה על דיפון חפירה שעו 5.3
  .שהעתק ממנה יימצא באתר העבודה, מוסמך

תהיה ברוחב מספיק כדי לאפשר התקנת דיפון מתאים וביצוע , תעלה הטעונה דיפון 5.4
 .העבודה לשמה נחפרה התעלה באופן נאות ובטוח

  

  :דיפון באדמה חולית  5.5
יכסו את כל השטח של צדי , צבות וסמוכות זו לזו הדפנות יותקנו כשהן ני-דפנות . א

 15 -הן יחדרו לעומק מספיק מתחת לקרקעית התעלה ויבלטו ב. התעלה לכל עומקה
  .מ לפחות מעל פני הקרקע הסמוכה"ס
ידי משענות אופקיות לכל אורך - הדפנות משני צדי התעלה ייתמכו על-משענות . ב

  התעלה
  .בהתאם לצורךבעומקים וברווחים מתאימים ביניהם 

 המשענות יותקנו בשני צדי התעלה זו מול זו ויוחזקו בחזקות ברווחים -חזקות . ג
 מעלות למשענות 90החזקות תהיינה בזוית של . הכול לפי צורך, מתאימים זה מזה

  .פוןילדו
  .החזקות יובטחו מפני העתקה או הזזה מקרית ממקומן. ד

אף אם משתמשים , קות ולמשענותחזקות מעץ יובטחו בכפיסים שיחוברו אל החז
  .לחיזוקם בטריזים
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  .ידי סידור מתאים למניעת נפילתם-חזקות מתכת מתוברגות יובטחו על
  .לא יונח ולא יושען על החזקות כל דבר שיש בו כדי לסכן את יציבותן או לגרום להזזתן

  

  הגנה על אדם .6
  .עבודת חפירה או מילוי תבוצע כך שתימנע פגיעה בעובד 6.1

  

למעט תעלה לפי זווית השיפוע הטבעי של (ס אדם לתעלה שלא הותקן בה דיפון לא ייכנ 6.2
, ולא יעבור בה, מ" ס120שעומקה עולה על ) שאין בה סכנת מפולת אדמה, סוג האדמה

  .אלא בתא הגנה, לרבות לשם התקנת דיפון או פירוק
  

, ומריםבשפת החפירה יש להתקין לוחות רגל בגובה מתאים שימנעו גלגול או נפילת ח 6.3
  . כלים לתוך החפירה

  
  .לא ייכנס אדם ולא יועסק בתוך קדח לכלונס 6.4

  

לעבור או לעבוד במקום שבו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או , לא יידרש אדם להימצא 6.5
  .מקיר בלתי יציב

  
פ הצורך כדי "ייתמכו או יוסרו ע, קרקעיות יוגנו-תשתיות תת, בעת שהחפירה פתוחה 6.6

  .להגן על העובדים
  

יעבוד אדם מתחת לעובד אחר במפלס גבוה יותר ממנו ולא יעבוד אדם מתחת לציוד לא  6.7
  .כלי רכב או בקרבה יתרה אליהם, הרמה

  
  ציוד מגן אישי. 7

, משקפי מגן, קסדות מגן, נעלי בטיחות, אפודים זוהרים: מבצע העבודה יספק לעובדים
גן אחר הדרוש לשלומם של מסכות נשימה וכל ציוד מ, רתמות בטיחות,כפפות , אוזניות מגן

  .העובדים
  . חובה עליהם להשתמש בו–משסופק ציוד זה לעובדים 

  

   עלייה וירידה .8
 מטרים תהיה באמצעות דרך 1.20הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על   8.1

אולם ניתן להתקין מדרגות או סולם ,  אופקי1.5 - אנכי ל1ששיפועה אינו עולה על היחס של 
  .הסולם יבלוט לפחות מטר אחד משפת התעלה. מתאימים

  

 20המרחק בין הימצאותו של העובד בתעלה או בחפירה לבין היציאה מהם לא יעלה על   8.2
  .מטרים

  

  . לא ישתמש אדם ולא יורשה להשתמש בחזקות או במשענות לשם עלייה או ירידה כאמור  8.3
  

  מעברים ומעקות .9
מ לפחות ובמספר מספיק " ס60רוחב מעל כל תעלה יותקנו כיאות מעברים בטוחים ב  9.1

  .בהתאם לצרכי העבודה
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 10כמפורט בתקנה , יגודר באופן מתאים ובחוזק נאות, כל מקום שממנו עלול ליפול אדם  9.2
  .חומרים או ציוד, שימנע נפילת אדם, )עבודות בנייה(לתקנות הבטיחות בעבודה

  

  שילוט ואזהרה, אמצעי גידור .10
יציב מבצע העבודה שלטי אזהרה והכוונה באופן , במקום שנעשית בו עבודת חפירה 10.1

מעניהם , את שם מנהל העבודה, נוסף לשלט המציין את שם מבצע העבודה, לעין-נראה
  .והטלפונים בהם ניתן להשיגם

  

  בכל מקום שנחפרים בו תעלה או בור אשר לתוכם או לאורך צלעותיהם עלול ליפול 10.2
וזק נאות בגובה מטר לפחות מסביב מחסום בח, על מבצע העבודה להתקין גידור, אדם

  . לחפירה כדי למנוע גישת כלי רכב או נפילת הולכי רגל אליהם
  

  .ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום 10.3
  

תותקן במקום העבודה ובמעברים , לשם ביצוע עבודה בשעות החשיכה או במקום חשוך 10.4
ארו כאמור המעברים הסמוכים למקום ביצוע החפירה כן יו. הסמוכים תאורה נאותה

  .או העבודה
  

  ביקורת מנהל העבודה .11
שילוט , גידור, חציבה, דיפון, מילוי, מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה 11.1

  :ומעברים כמפורט להלן
  .מידי יום לפני תחילת העבודה. א
  .וחוזקם של הפרמטרים לעיללאחר כל אירוע שבו נפגעו או עלולים להיפגע יציבותם . ב
  .אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה. ג
  .אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה. ד
בגמר יום העבודה יוודא מנהל העבודה כי אכן ננקטו כל אמצעי הבטיחות הדרושים . ה

  .ושבים-לרבות בטיחות העוברים, בכל מקומות העבודה
  
  . יפקח על קיום כל הוראות הבטיחות לרבות שימוש בציוד מגן אישימנהל העבודה 11.2
  

מנהל העבודה יאשר מדי יום ביומו בחתימתו בדף היומי המתאים ביומן העבודה כי  11.3
  . אכן ביצע את כל הסעיפים לעיל

  

  ביקורת המפקח על העבודה .12
  . המפקח על העבודה יבקר ויאמת נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים 12.1

  להזהיר בכתב את הקבלנים על כל התרשלות בנקיטת אמצעי הבטיחותעל המפקח 
  .ולעקוב ולוודא שליקויי הבטיחות יבואו על תיקונם

  

המפקח /על המהנדס, מילוי אחת ההוראות עלול לגרום סיכון חיי אדם-באם אי 12.2
להפסיק את עבודת הקבלן לאלתר ולהביא מיד את הדבר לידיעת מנהל המחלקה 

  .והקבלן המבצע
  

  סקת עבודההפ .13
יכוסו הבורות ויינקטו אמצעי בטיחות נאותים , יגודר המקום, בעת הפסקת עבודה

  .להגנה על הולכי רגל וכלי רכב או יוצב שומר למניעת הגישה למקום העבודה



  
 

 

- 37 -

  

   פיקוח על בניה– הוראות בטיחות) 11
  

   ,מפקח על בניה נכבד
  

הינך נדרש להקפיד על הוראות לנים ולמען שלום הציבור ועובדי הקב, למען שלומך ובריאותך
   :הבטיחות כמפורט להלן

  

  כללי .1
כל מפקח חדש ביחידה יקבל הדרכה מאת הממונה עליו בכפוף להוראות אלו  1.1

לרבות הוראות בדבר איסור פעולות שונות , וההוראות הנוספות הקימות בעירייה
 .והיתרים לביצוע העבודה

 .קיבלת הדרכה לביצועםאל תעסוק במטלות שאינך מוסמך להם או טרם  1.2

לא תחל ולא תימשך עבודת בניה כל עוד לא ננקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה  1.3
 .או ברכוש/בנפש ו

 .הנדסי אחר-י מנופים וציוד מכני"היזהר והתרחק ממקומות בהם מבוצעת עבודה ע 1.4

 .אין להימצא מתחת למטען מורם 1.5

אשר עלולים לגרור , ביםהימנע מלהיכנס לעימותים מילוליים עם קבלנים או תוש 1.6
 .תגובה אלימה

 .'ברזלים וכד,  מסמרים בולטים–  חדיםעצמיםהיזהר מ 1.7

 .בורות או מכשולים אחרים, ברזלים, עצים : ן איליכהמסלול ההבוודא כי  1.8

 מפגע בטיחות שנתגלה ולמוקד העירוני על כל לממונה הישיר עליו דווחחייב להמפקח  1.9
 .או לרכוש/ון לנפש ואשר יש בו סיכ, עבודההלו תוך כדי 

, עליך לדווח לממונים עליך, בכל מקרה בו אתה סבור כי נשקפת סכנה לחיי אדם 1.10
 . אגף הפיקוח על העבודה-ולמשרד העבודה , למהנדס העיר

או הוראות הבטיחות /הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו 1.11
 .האחרות המקובלות בעירייה

  
  

  ציוד מגן .2
עליך לבדוק את , לפני כל שימוש בציוד.  מחיבת בשימוש בציוד מגןעבודת הפיקוח 2.1

 .תקינותו

חובה זו חלה עליך גם בכל . עם כניסתך לאתר בנייה חובה עליך לחבוש קסדת מגן 2.2
 .מקום שיש סכנה של גוף נופל

עם כניסתך לאתר בניה לרבות אתר בניה בו מבצעים עבודות גמר חובה עליך לנעול  2.3
 .נעלי בטיחות

ן אפוד זוהר או מעיל גשם זוהר האי תנועה או בשוליהם לבש , נך עובד בכבישאם ה 2.4
 .ביום והן בלילה

ומרח משחת מגן על , הרכב משקפי שמש, חבוש כובע מצחייה,  חשוף לשמשכשהינך 2.5
אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן . (העור

 ).אישי אחר

 .מים לעיתים קרובותבמזג אויר חם שתה  2.6

 .סוודר ומעיל, במזג אויר קר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות 2.7

 : חייבציוד מגן אישיעובד שקיבל  2.8
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  .להשתמש בו בהתאם לייעודו  .א

  .להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו  .ב

  .להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו  .ג
  

  הגנה על הציבור .3
עליך להקפיד הקפדה , על כן. ושבים ובכלל היא חלק מהייעוד של תפקידךהגנה על ציבור הת

  :יתרה על קיום הנושאים שלהלן
 .פ חוק"ודא כי אתר הבניה מגודר למניעת גישת עוברי דרך ומשולט כנדרש ע 3.1

 .ודא שפינוי הפסולת באתר הבניה נעשה באמצעות שוקת למניעת התעופפות עצמים 3.2

 . יהווה מכשול או סיכון לעוברים ושביםריכוז הפסולת יערם במקום שלא 3.3

 .אין להתיר הרמת מטענים מעל בני אדם או מעל מבנים בהם הם עלולים להיות 3.4

עבודות חפירה או מילוי לא יבוצעו כל עוד קיים חשש ליציבות המבנה וכל עוד לא  3.5
 .ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה בבני אדם

 :אסורות ומסוכנות במזג אויר סוערהעבודות המנויות להלן , לתשומת ליבך 3.6

  . הפעלת עגורן צריח .א

  .הרמת רכיבים טרומיים .ב

  .הרמת טפסות .ג

 .אין להתיר בנייתם או הטמנתם של רכיבים אשר עלולים לפגוע בשלום הציבור 3.7

 .ודא כי קיימים אמצעי גיהות סניטרים באתר הבנייה 3.8

 

  הריסות .4
בעל ניסיון של שנה אחת עבודות הריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה  4.1

 .י חוק"י עובדים מקצועיים שהותרו לכך עפ"לפחות בהריסת מבנים וע

 . מטרים תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת4כל הריסת מבנה שגובהו עולה על  4.2

המקום שבו נעשית פעולת ההריסה תגודר בגדר מתאימה ויוצגו שלטי אזהרה נראים  4.3
 .פן ברורדרכי הגישה הבטוחות יסומנו באו. לעין

, חלקי מבנה המיועדים להריסה יובטחו מפני התמוטטות בלתי מבוקרת או מקרית 4.4
מבנים סמוכים או חלק מהמבנה , וכן יובטח כי פעולת ההריסה לא תסכן בני אדם

 .שלא נועד להריסה

ביוב קיטור , מים, גז, חשמל: כל חלקי המבנה העומדים להריסה ינותקו מתשתיות 4.5
 .'וכד

אבק או אש , גזים, טיחות מיוחדים למניעת פגיעה של התפוצצותיינקטו אמצעי ב 4.6
 .בעובדים בהריסה

בהריסת מבנה מפלדה או מבטון מזוין יינקטו אמצעי זהירות נאותים למניעת  4.7
 .התכווצות או כל שינוי בלתי צפוי אחר, פתאומית, התמוטטות בלתי מבוקרת

למניעת התמוטטות  ינקטו אמצעים נאותים -באם חלה הפסקה בעבודת ההריסה  4.8
  .החלק הנותר של המבנה
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  חשמללעבודות  הוראות בטיחות) 12
  

  כללי .1
  

  ,ה/ת  נכבד/עובד
  
  . הוראות בטיחות לנושא החשמלפניךל

  .מילוי אחר ההוראות בא להבטיח את שלומך והאנשים סביבך
  

  ואינן באות מקצוע בתחום עבודתםלבעלי להוסיף על הוראות הבטיחות באות ,והוראות אל
  .לגרוע מהוראות כל דין אחר

, במות הרמה, סולמות, עבודה בגובה: עבודות חשמל שלובות לעיתים עם סיכונים אחרים
י הוראות הבטיחות הרלבנטיות "ולכן במקרים אלו יש לנהוג גם עפ', ריתוך וכו, עגורנים
  .לעבודה

  
 אם כן צוין אלא, הוראות בטיחות אלו נועדו לחשמלאים ולעובדים שאינם חשמלאים כאחד

  .אחרת
ולבצע רק את המוטל עליו במסגרת , ככלל על כל עובד להכיר את כל ההוראות שלהלן

  .ההרשאה שניתנה לו כדין
המוזן במתח נמוך , חיבור מתקן חשמלי/ההכרה בחשיבות הוראות בטיחות לניתוק: למשל

העובדים האחראי על האחזקה ו, חיבת להיות נחלת מנהל היחידה, לצרכי עבודת חשמלאי
  .במקום

  
יש לנהוג בו משנה זהירות , אך אליה וקוץ בה ,  כי החשמל הוא ידידו של האדם בימינו,זכור

  . מקדימה השלכותיו עלולות להיות קטלניות ללא אתראה–
  

  הגדרות .2
  :בהוראות אלו

 1000 וולט ואינו עולה על 50 מתח ששיעורו בין המוליכים עולה על –" מתח נמוך" 2.1
 .וולט

 . וולט בין המוליכים1000 מתח ששיעורו עולה על –" והמתח גב" 2.2

לרבות כל , כל עבודה במוליכים חיים חשופים או מבודדים –" עבודה במתקן חי" 2.3
 - מבמרחק קטןחשופים במתח נמוך ו מ ממוליכים חיים" ס60 -עבודה במרחק קטן מ

 .גבוה-מתחב ממוליכים חיים חשופים מטר 2

, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, שינוי, יקהבד,  התקנהכל –" עבודת חשמל" 2.4
 .לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה

, צריכתו, הפצתו, הולכתו, מתקן המשמש לשם ייצור חשמל –" מתקן חשמלי" 2.5
, מצברים, מכשירים, מכונות, לרבות מבנים, )טרנספורמציה(צבירתו או שינויו 

  .הקשורים במתקן,  וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלאביזרים, מוליכים
  

  הוראות בטיחות כלליות .3
שלמות : יש לבדוק(תקינותו את  חשמלי יש לוודא ציודלפני השימוש במכשיר או  3.1

 ).ברגים וחיבורי הכבל למכשיר ולתקע, יציבות פינים, הבידוד החשמלי

 בו עד לתיקונו אין להשתמש, באביזר או בפתיל, אם התגלה ליקוי בבידוד המכשיר 3.2
 .ובדיקתו של חשמלאי

 .י המפעיל"יש להשתמש רק במתגי ההפעלה החיצוניים המיועדים לשימוש ע 3.3
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אסור להשתמש במכשירי חשמל רטובים וגם לא כאשר הידיים או הרגליים  3.4
 .יחפות/רטובות

 .אין להשתמש במכשירים חשמליים אשר אינם נושאים תו תקן 3.5

 .ות השימוש של כל מכשיר חשמליטרם השימוש יש לעיין היטב בהורא 3.6

 .במקום העבודה לא ימצאו מוליכים חשופים תחת מתח 3.7

מנהל האחזקה וכן / עליך לדווח מיידית למנהל משרדי הרשות–נתקלת במפגע חשמל  3.8
 .למנהל היחידה במקום

 . מטרים לפחות מעל פני הרצפה2מנורות חשמל ואביזריהן יותקנו בגובה של  3.9

לא יונחו בתוך נוזלים וימוגנו באמצעי , לא יהוו מכשולכבלי חשמל מנורות חשמל ו 3.10
 .הגנה נאותים במקומות שקיימת סכנת פגיעה בהם

 .אסור להתחבר לבית תקע רופף או שבור 3.11

 .ין למשוך את התקע בעזרת פתיל  ההזנהא 3.12

 ).חיבור מופרז של צרכנים בנקודות ההתחברות לחשמל(יש להימנע מהעמסת יתר  3.13

 .ו מומלץ ואינו מיועד להזנת מכשירי חשמל נייחיםהשימוש בכבל מאריך אינ 3.14

פירוק או תחזוקה כלשהי במתקן חשמלי , שינוי, התקנה, בדיקה, אין לבצע תיקון 3.15
בעל רישיון י מי שאינו חשמלאי "עלרבות השגחה ועריכת תכניות לביצוע עבודה 

 . כנדרש בחוק החשמלמתאים 

קף המתיר לו לעסוק תשיון יו רי אדם אשר יש ביד"עבודות חשמל יבוצעו אך ורק ע 3.16
 .שיוןיבעבודות חשמל ובהתאם לתנאי ר

אין לפתוח או להסיר כיסויים מעל אזורים הכוללים חיבורים חשמליים גלויים או  3.17
 ).מיתוג(קופסאות חיבור 

, מדפסות, מחשבים, תנורים: בגמר העבודה יש לנתק את כל המכשירים החשמליים 3.18
 .'תאורה וכו, מזגנים

 .חפצים בארונות או חדרי חשמלאין לאחסן  3.19

 . מטר1 לפחות ארונות וחדרי חשמל, יש להבטיח נגישות ללוחות 3.20

 .יש למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים למתקנים וחדרי חשמל 3.21

 .כל חדרי החשמל יהיו נעולים 3.22

 .במקרה של שריפה אין להתיז מים על לוחות או מתקני חשמל 3.23

. ר כבלים חיים בקרבת מקום העבודהיש לבדוק היעד, טרם תחילת עבודה באשר היא 3.24
 .העובדים על תקרה אקוסטית ידאגו לבדוק את תקינות ההארקה שלה

 .כבלי חשמל ותקשורת יחווטו בתוך תעלות נפרדות 3.25

 ". מאור רחובות–הוראות הבטיחות "י "עבודה ברשת מאור הרחובות תיעשה עפ 3.26

, "יוד לכיבוי אשנוהל בדיקת מערכות חשמל וצ"י "בדיקת מערכות חשמל תיעשה עפ 3.27
  . ובכפוף לדרישות חוק החשמל ותקנותיו והתקנים הרלבנטיים

  

  מכשירי חשמל מיטלטלים .4
י בעל מקצוע "י עובד בטרם קיבל הדרכה ע"לא יופעל מכשיר חשמלי מיטלטל ע 4.1

 .מתאים

חייבים להחליפו בתקע , באם התקע של המכשיר איננו מהסוג התקני הנדרש בארץ 4.2
 .רשהי בעל מקצוע מו"תקני ע
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יהיה בעל בידוד כפול , )'מקדחה וכד, דיסק(ל מכשיר חשמלי מיטלטל המופעל ביד כ 4.3
ברגישות ) פחת(ויוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף , )ריבוע בתוך ריבוע (����בעל הסימול 

ma 30. 

 .אין להאריק מכשיר חשמלי מסוג בידוד כפול 4.4

אוטומטי מגן מפסק לוח חשמל המיועד להזנת מכשירי חשמל מיטלטלים יצויד ב 4.5
 .ma 30זרם דלף ברגישות הפועל ב

 .בתי תקע המוזנים ממתח נמוך מאוד יהיו בצורה שונה 4.6

  וולט50שלא יעלה על נמוך מאוד מנורות חשמל ידניות מיטלטלות יוזנו ממתח  4.7
 . וולט באתרי בניה24ובמתח שלא יעלה על 

 :שימוש בכבל מאריך מחייב עמידה בדרישות הבאות 4.8

מתאים לזרם הצריכה של הציוד , כל אורכו וללא פגם בבידודהכבל יהיה שלם ל  .א
 .המחובר אליו ומתאים לתנאי העבודה

התקע ובית התקע הנייד יהיו מעוגנים היטב ובשטח בנייה או חצרים יש   .ב
 .שקע משוקעים-להשתמש בתקע

 .יש לפרוש אותו לכל אורכו, אם הכבל מלופף על תוף  .ג

יש להגן עליהם מפני פגיע , שול כמו כןיש להימנע מלהניח הכבלים כך שיהוו מכ  .ד
  .ודריכה

  .יש לחברו תחילה אל המכשיר ורק לאחר מכן אל רשת החשמל  .ה

לסמן אותו כלא , במכשיר יש לנתק אותו מיד מזרם החשמלאו פגם במקרה של תקלה  4.9
 .תקין ולהעבירו לבדיקה אצל חשמלאי מורשה

ותק ממקור האנרגיה  הוא ינ–בכל מקרה של עבודת תיקון ותחזוקה של המכשיר  4.10
 .החשמלית

 יש לנתק מכשיר .אין להשאיר מכשיר חשמלי מחובר לזרם החשמל ללא השגחה 4.11
 .מהמקור החשמלי אחרי כל שימוש בו

 יוודא כי המכשיר בעל -שלמות ויזואלית : לפני כל שימוש יבדוק העובד אל המכשיר 4.12
וק ידנית תנועה יבד, יבדוק שהכלי יבש ונקי מאבק ולכלוך, סימון של בידוד כפול

 .חופשית של החלקים הנעים וכן יבדוק את התאמת המכשיר למתח העבודה המתוכנן

להקפיד על עמידה יציבה , בעת העבודה עם המכשיר יש לשמור על מכשיר נקי ויבש 4.13
לשמור על ידיים יבשות ולהשתמש בציוד מגן אישי על פי , במשך העבודה עם הכלי

 .הצורך
 .אחסן במקום מוצל ומוגן מפני רטיבות ואבקמכשיר חשמלי מטלטל יש ל 4.14

 חודשים ולפני התחלת 6 -י חשמלאי מורשה אחת ל"מומלץ לערוך בדיקה תקופתית ע 4.15
 .השימוש בכל מכשיר מיטלטל

 .י הוראות היצרן והתקנים הרלבנטיים"המכשיר יופעל ויתוחזק עפ 4.16
  

   במתח נמוךחיבור מתקן חשמלי/ניתוק .5
וצעו אך ורק בידיעתו ובהסכמתו של מנהל היחידה או ניתוק או חיבור מתקן חשמלי יב 5.1

 .האחראי על האחזקה במקום

בכל מקרה של עבודות תיקון ותחזוקה בציוד או מתקן חשמלי יש לנתקו תחילה  5.2
 . לפי התקנותממקור האנרגיה

 .י התקן נעילה אמין אשר יהיה בשליטת מבצע העבודה"לנעול את המפסק ע 5.3

 , " המכונה בטיפול–אין להפעיל ", "אסור להפעיל "יןנראה לעלסמן זאת בשלט אזהרה  5.4
 .התאריך והשעה, ולציין את שם החשמלאי

 . באמצעות בדיקת היעדר מתחלוודא את הניתוק 5.5
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  גבוה -ממתח משוחרר עבודות במתקן חשמלי .6
בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו  יש לבצע מתחמ משוחררגבוה -במתקן מתחעבודות  6.1

 ).חשמל(בודה ובהתאם לתקנות הבטיחות בע

גבוה משוחרר ממתח מותרות לבעלי רישיון חשמלאי מהסוגים -עבודות חשמל במתח 6.2
 ).רישיונות(שפורטו בתקנות החשמל 

התקנת מקצרים , בדיקת העדר מתח, פעולות מתוכננות של ניתוק מיתקן חשמלי 6.3
הרשאה מאת אחראי מורשה שהינו תב כוחיבורו מחדש למתח חייבות להיעשות לפי 

הרשאה "י "עפ,  בעל רישיון מתאים לסוג העבודה ותחת פיקוחוחשמלאי
 .'כמפורט בנספח א" חיבור מתקן במתח גבוה/לניתוק

כאשר אחד מהם ישמש , י שני חשמלאים לפחות"העבודה במתקני מתח גבוה תבוצע ע 6.4
 .כמשגיח

, חיבור מחדש של מתח למיתקן החשמלי יבוצע בידי חשמלאי ורק לאחר קבלת הודעה 6.5
רוכזו במקום , שכל העובדים עזבו את מקום העבודה, המורשהמהאחראי , בכתב

  .מוסכם או שוחררו ושאפשר לחבר מתח

 

  )לחשמלאים בלבד(הוראות בטיחות לעבודה במתקני חשמל  .7
 .מתאיםחשמלאי שיון יבעל ר י" יבוצעו אך ורק עחשמלעבודות  7.1

כלים , עבודהכלי :  כגוןניםתקי כלים וציודודא שברשותך , טרם צאתך לעבודה 7.2
  .'וכו, ריתמת בטיחות, ציוד עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי, ציוד בדיקה ,מבודדים

ולהקפיד על , קבל אישור מקדים לעבודה יש ל,לפני תחילת כל עבודה במתקן חשמלי 7.3
חיבור מתקן חשמלי במתח נמוך או לעבודה במתקן /קיום הוראות הבטיחות לניתוק

 .חשמלי משוחרר ממתח גבוה
  !חי-קן במתהעבודבצע לאין  7.4

יש להזמין ניתוק הזרם , )החלפת מפסק ראשי בלוח ראשי: לדוגמא(במקרה הצורך 
  .חברת החשמלי "ע

מד מים , לרבות צנרת מים מתכתית, לפני פירוק של חלקים המהווים רצף של הארקה 7.5
יש להתקין גשר אשר יבטיח את רציפות , )פס הארקה לא מפרקים(או פס הארקה 

 .ההארקה

דיו מעצמים ומקווי יש לשמור על מרחק  הרמה סל עת עבודה באתרי בניה ועםב 7.6
לפחות מקווי '  מ5 - וולט ו33,000לפחות מקווי חשמל במתח עד '  מ3.25(חשמל 

 ). וולט33,000חשמל במתח העולה על 

 .וטרם העזיבה חובה לנעול אות. אין להשאיר מתקן חשמלי פתוח ללא השגחה 7.7

העשויים בשלמותם מחומר באמצעות סולמות מות יבוצעו רק עבודות חשמל מעל סול 7.8
  ).פיברגלס או חומר פלסטי, עץ(מבודד 

  

  )לחשמלאים בלבד(ציוד מגן אישי  .8
 .תקיןכל ציוד המגן הדרוש לעבודה ובמצב ודא שברשותך , ביצוע העבודהטרם  8.1

 .נעל נעלי בטיחות 8.2

 . ורכוסיםהדוקים ומכנסיים ארוכיםארוכים ו שרוולים :בגדי עבודהלבש  8.3

 . ובדוק את תקינותן לפני השימושמתח העלול לפרוץלבש כפפות מבדדות ל 8.4

הסרת נתיכים או עבודה בקרבת אזורים , הרכב משקפי מגן במהלך מיתוג מתקנים 8.5
 .לאחר ניתוק המתח אפשר להסיר את המשקפיים. חיים של ציוד או מתקני חשמל
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 אין . ניידד על גבי שטיח מבודדבעת ביצוע עבודות במתקן חשמלי על פני הקרקע עבו 8.6
 .לסמוך על שטיח קבוע המונח ליד הלוח או המתקן

 .אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד זוהר, אם הנך עובד בכביש 8.7
, תמרורים, י הצבת מחסומים"יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר התנועה ע

  .פנסים ושלטי אזהרה בהתאם לתנאי המקום, קונוסים

הרכב משקפי שמש ומרח משחת מגן על , חבוש כובע מצחייה, שאם הנך חשוף לשמ 8.8
 .)אחר אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן(.העור

י "תבוצע עפ) ' מ2עבודה שממנה עלול ליפול עובד מגובה העולה על (עבודה בגובה  8.9
 .גן ובריתמת בטיחותלרבות שימוש בכובע מ, " עבודה בגובה–הוראות הבטיחות "

   

  עזרה ראשונה לנפגעי חשמל .9
 : יש לנקוט בפעולות הבאות–נפגע אדם מזרם חשמל  9.1

  .שמור על קור רוח  .א

 .' באמצעות מפסק הפעלה שליפת התקע וכדנתק מיידית את זרם החשמל  .ב

ממוליך הזרם באמצעות פיסית הנפגע את הפרד , במידה ולא ניתן לנתק את הזרם  .ג
 .לה ייעודי או מוט הצחומר מבודד

 ולמנוע מגע כלשהו בין אברים חשופים  להבטיח את הנפגע מפני נפילהעל המחלץ  .ד
 .בינו לבין העובד הנפגע

 . והודע לממוניםהזעק עזרה רפואית  .ה

 . עד לקבלת טיפול רפואי)אדם מוסמך (בצע פעולות החייאה בהתאם לצורך  .ו

 :טיפול בכוויה מחשמל 9.2
אין לכבות דליקות כל עוד .  פרצהלנתק את הנפגע מחשמל ולכבות את האש אם  .א

 במעיל להשתמשחבר הבוער על הרצפה ואת הל ניתן לגלג. עובר מתח חי באזור
 .)כת כיבוי במקוםיין שמאבמקרה ש(לכיבוי 

 דקות 10-15 את הנפגעלהחזיק מומלץ . שניכוושימוש במים לכיבוי חלקי הגוף   .ב
 .תחת זרם מים

 .ולם רק אם אינו דבוק לגוףא, חלקים הפגועיםה יש להסיר מיםאת הבגד  .ג

 . להשתמש באלכוהול בכל מצביןא,  להשקותו במיםיןא, רהכאם הנפגע חסר ה  .ד

 .אין לגעת באזורים הפגועים בגופו של הנפגע כדי למנוע זיהומים  .ה

יש להזעיק עזרה רפואית ולהעביר את הנפגע במהירות האפשרית לטיפול רפואי   .ו
 .רצוי באמבולנס, מקצועי

  :פגע מנפילה ומחבטותעזרה ראשונה לנ 9.3

  .לבדוק את הנפגע ולהעריך את מצבו  .א

 . קיבוע-לטפל בשברים   .ב

 .לעצור שטפי דם  .ג

 .להעביר את הנפגע להמשך טיפול רפואי  .ד

 :טיפול בפגיעות עיניים 9.4
או /עלולה לגרום לכוויה בקרנית העין ו) קרינה וחום(פגיעה מקשת חשמלית 

  .להידבקות העפעפיים
ם כתוצאה מחדירת עצמים וחלקיקים שהועפו במהלך לעיתים נגרמת פגיעה בעיניי

  .האירוע לתוך העין
, כאשר ניתן לעשות זאת בקלות, יש לנסות לשלוף את העצם הזר מהעין, במקרים אלו

ולפנות במהירות ) רצוי בתמיסה מיוחדת לעיניים(לכסות את העין ברטייה רטובה 
 .לעזרה מקצועית רפואית
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   'נספח א                        

  
  חיבור מתקן במתח גבוה/הרשאה לניתוק

  
  הוראת ניתוק .1

  ______________: )שם מלא (אחראי מורשהאת מ_______ _______ ___)שם מלא(חשמלאי : אל      
  

  __________________________________________________נא לנתק את אספקת המתח במתקן
  

______________       ________________      ________________       ____________  
   אחראי מורשהחתימת                               שעה                                   תאריך             

 

  אישור ניתוק .2
  .מאשר ניתוק אספקת המתח למתקן כמפורט לעיל__________  _______ ___)שם מלא(חשמלאי : ניא      

  
______      _________________       ___________________       _______________  

   החשמלאי המנתקחתימת                             שעה                                   תאריך             
  
  בדיקת ניתוק .3
  

צעות בוחן מתח מתאים וידאתי שאספקת המתח מנותקת באמ, _______________: )שם מלא (אחראי מורשה ניא
  .וכן קוצרו כל מוליכי המופעים ומוליך האפס להארקה

  
_____________       ___________________       ________________      __________  

   אחראי מורשהחתימת                              שעה                                  תאריך             
  

   חיבורהוראת .4
  ________________: )שם מלא (אחראי מורשהאת מ______ _______ ___)שם מלא(חשמלאי : אל      

  . לעיל מאשר שכל העבודות הסתיימו ומאשר את החיבור כמפורט לעיל1 אני אחראי מורשה שפרטיו בסעיף 
      

________________       ___________________       ________________  _________  
   אחראי מורשהחתימת                                        שעה                                   תאריך             

  

  אישור חיבור .5
  .מאשר חיבור אספקת המתח כמפורט לעיל__________  _______ ___)שם מלא(חשמלאי : ניא      

  
______       ________________      ___________________       ________________  

   החשמלאי המחברחתימת                              שעה                                 תאריך             
  
  בדיקת חיבור .6

  . לעיל מאשר כי בדקתי ומצאתי שאספקת המתח כמפורט לעיל חודשה1 אני אחראי מורשה שפרטיו בסעיף 
  

__      ___________________       ___________________       __________________  
   אחראי מורשהחתימת                                שעה                                 תאריך             

  
  .ם חשמלאיויהיוהן מבצע העבודה  המורשהאחראי הן ה* 
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  המאורלעבודה ברשת   בטיחותוראותה) 13
  

  ,מנהל  נכבד/מפקח/ מאור רחובותעובד
  

  :חובתך למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות, למען שלומך ובריאותך
  
  
  הוראות בטיחות כלליות.  א

 

  .שיון מתאיםיבעל רחשמלאי י "עבודות ברשת המאור יבוצעו אך ורק ע .1
  

  .אין לבצע עבודות בקרבה לרשת החשמל בלילה .2
 

  . גשם או סערה או בעת שהעובד אינו בקו הבריאותאין לעבוד ברשת המאור בזמן .3
 

  .כאשר עובד אחד לפחות יימצא על הקרקע,  לפחות עובדים2י "העבודה תתבצע ע .4
 

לוודא ניתוק המתקן מכל מתח , לפני תחילת כל עבודה במתקן חשמלי יש לנתק את הזרם .5
ארון (פיקוד ולנעול את ארגז ה"  עובדים  ברשת-לא לחבר " לתלות שלט אזהרה , חשמלי

  .המפתח למנעול יימצא בידי מבצע העבודה בלבד) . החשמל
 

  מ ממוליכים חיים " ס60 -לרבות כל עבודה במרחק קטן מ, חי-קןאין לעבוד במת .6
  . גבוה- מטר במקרה של מתח2 -    חשופים במתח נמוך ולא פחות מ

  .במקרה הצורך יש להזמין ניתוק הזרם מחברת החשמל
 

  .מעל רשת החשמל וחל איסור לעבוד על פנסים אלולא יותקנו פנסים  .7
  

עבודות פירוק והרכבה של זרועות ופנסים תיעשינה בזהירות מירבית ומבלי שייוצר מרחק  .8
  .חי במתח נמוך-מ מקו מתח" ס60 -הקטן מ

  
  .כדין מוליך רשת רגיל) תיל אווירי מבודד(מ "דינה של רשת תא .9

  

  .סוג בידוד כפולפנסים חדשים שיותקנו ברשת המאור יהיו מ .10
  
  .אין לעמוד מתחת לסל ההרמה של המנוף .11
 

לפחות מקווי חשמל במתח '  מ3.25(יש להרחיק את סל ההרמה דיו מעצמים ומקווי חשמל  .12
  ). וולט33,000לפחות מקווי חשמל במתח העולה על '  מ5 - וולט ו33,000עד 

 

ם העזיבה חובה טר. אין להשאיר מתקן חשמלי או מרכזיית מאור פתוחים ללא השגחה .13
 .לנעול אותם

ביציאה משירותים ולפני כל , שטוף את ידיך לאחר סיום העבודה: הקפד על היגיינה אישית .14
 .אכילה
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עבודה , חשמל: הוראות הבטיחות אינן באות לגרוע מכל דין אחר ומהוראות הבטיחות ל .15
 .'במות הרמה וכו, עגורנים, סולמות, בגובה

  
  
  ציוד מגן.  ב

  
 .חותנעל נעלי בטי .16

 

 . ורכוסיםהדוקים ומכנסיים ארוכיםארוכים ו שרוולים :בגדי עבודהלבש  .17
  

 . ובדוק את תקינותן לפני השימושמתח העלול לפרוץלבש כפפות מבדדות ל .18
  

הסרת נתיכים או עבודה בקרבת אזורים חיים , הרכב משקפי מגן במהלך מיתוג מתקנים .19
 .סיר את המשקפייםלאחר ניתוק המתח אפשר לה. של ציוד או מתקני חשמל

  

 .)קסדה ( מגןכובעחבוש  .20
  

 אין לסמוך . ניידבעת ביצוע עבודות במתקן חשמלי על פני הקרקע עבוד על גבי שטיח מבודד .21
 .על שטיח קבוע המונח ליד הלוח או המתקן

  

 .אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד זוהר, אם הנך עובד בכביש .22
, קונוסים, תמרורים, י הצבת מחסומים"יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר התנועה ע

  .פנסים ושלטי אזהרה בהתאם לתנאי המקום
  

  הרכב משקפי שמש ומרח משחת מגן על  , חבוש כובע מצחייה, אם הנך חשוף לשמש .23
  אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן . (     העור

  ).     אישי אחר
 

  . מטר2 כאשר העבודה נעשית בגובה מעל  ריתמת בטיחותלבש .24
 

  ציוד עזרה , ציוד מגן אישי:  כגוןתקיןודא שברשותך ציוד , טרם צאתך לעבודה .25
  .'כלים מבודדים וכו, כלי עבודה, ריתמת בטיחות,      ראשונה
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   ברשת המאורעבודות חשמלוביצוע תיאום .  ג
  

המותקנים לאחר מונה חברת במכשירים ובאביזרים , ניתן לבצע עבודה בארגז הפיקוד .26
החשמל ובתנאי שלפני כל טיפול ינותק המתח באמצעות המפסק הראשי של המאור 

  .שבארגז הפיקוד ותיעשה בדיקה להיעדר מתח באמצעות מיכשור ייעודי
י חברת החשמל "ל ינותק הזרם ע"בהעדר מפסק כזה או לצורך הטיפול במפסק הנ

  .באמצעות המבטח הראשי
 

י "עבודות אלה יבוצעו ע.  החשמל פנסים או לפרק מרשת החשמל פנסיםאין לחבר לרשת .27
  .עובדי חברת החשמל בלבד

  

התקנת פנסים נוספים והארכת רשת המאור ברשת משותפת עם חברת החשמל מחייבת  .28
  .בודק מטעמם-הסכמה של חברת החשמל ובדיקה של מהנדס

 

, לא יועברו לאף גורם אחרי חברת החשמל "המפתחות לארגזי הפיקוד שיימסרו לעובדים ע .29
  .והם ישמשו אך ורק לביצוע עבודות האחזקה המותרות ברשת המאור

  

  .אחזקת המאור' הסמכות לכיבוי והדלקת רשת המאור נתונה בידי מנהל מח .30
  .'ג נספח א"כל כיבוי או הדלקה חייב להיעשות בידיעתו ואישורו לפעולת ההדלקה ע

  
 להדלקת המאור ברשת משותפת עם חברת אחזקת המאור אישור' לא ייתן מנהל מח .31

ת ולאחר "אלא אם כן הודיע מראש למנהל ההשגחה של חברת החשמל באזור פ, החשמל
  .'שנתקבלה הסכמתו לפעולה בכתב על גבי נספח א

  . אחזקת המאור ובאי כוחו יוודאו שאין עובדים אחרים באזור ההדלקה' מנהל מח
  

שתכיל את הפרטים ) 'ראה נספח א( מאור ג פקודת הדלקת"כל פעולת הדלקה תירשם ע .32
שעת , תאריך הבקשה, רחובות בהן יידלקו הפנסים, כתובת מרכזייה, שם המבקש: הבאים

  . ההדלקה הצפויה ושעת הכיבוי
ובמקרה של עמודי תאורה שאינם , אחזקת המאור' את הפקודה יאשר כאמור מנהל מח

ההשגחה של חברת החשמל באזור אלא רק לאחר שניתן אישור לכך מאת מנהל , עצמאיים
  .ת"פ

 

אין לבצע תיקון במרכזייה משותפת עם חברת החשמל ללא תיאום מראש עם חברת  .33
  .החשמל

 

  . י עובדי חברת החשמל"אין להדליק את רשת מאור אם הופסקה ע .34
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פלאפון , הנעשית באמצעות מכשיר אלחוט) מהשטח(בקשה להדלקה שאינה מתוכננת  .35
על הפונה לחזור על בקשתו פעמיים תוך ציון כל הפרטים . ברורהחייבת להיעשות בצורה 

  . אין לבצע את ההדלקה–לא נתקבל אישור בשנית . הנדרשים
  . השלמת רישום הפקודה תיעשה במשרד המחלקה

  .אחזקת המאור במקרה של רשת מאור עצמאית בלבד' י מנהל מח"אישור כזה יינתן ע
 

פ "ות קבלני חשמל לעבוד ברשת המאור שלא עאין להתיר לגורמים שאינם מורשים לרב .36
החשמל ובעת הדלקה וכיבוי של ' עבודתם תהיה תחת השגחתם של עובדי מח. הוראות אלו

  .אחזקת המאור' מרכזיות גם תחת השגחתו של מנהל מח
  
יבקש , ן לבצע עבודה ברשת המאור או התחברות לרשת מאור קיימתיקבלן חשמל המעוני .37

  . טרם ביצוע העבודה' ג נספח ב"אחזקת המאור ע' ל מחאישור לעבודה מאת מנה
לא יאשר את העבודה לקבלן ועותק מהודעתו יישלח /אחזקת המאור יאשר' מנהל מח

  .החשמל' למנהל מח
  

אחזקת המאור לקבלן ביצוע פעולות ' החשמל ומנהל מח' בכל מקרה לא יאשרו מנהל מח .38
חי והדלקת -ת לרבות עבודה במתח הוראות אלו והוראות כל דין אחרוי"עפשלא הותרו 

 .מרכזיות מאור
  

בכל מקרה שימצא עובד תילי רשת מאור או של רשת חשמל קרועים או במצב העלול לסכן  .39
  .להרחיק עוברים ושבים ולדווח מיידית לחברת החשמל, עליו להישאר במקום, את הציבור
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  'נספח א            מחלקת אחזקת המאור/מינהל ההנדסה
  

  ורפקודת הדלקת מא
  
  ]חלק זה של הטופס ימולא ברשת משותפת עם חברת החשמל[ אישור חברת החשמל) א(

  
  ת" מנהל ההשגחה באזור פ–חברת החשמל : אל

  
  :ת"מבקש בזאת אישורכם להדלקת מרכזיית מאור של עיריית פ, מ"אני הח

  
  ___________________ בתאריך ' ___________________________  ברח

  
  ________________שעת הכיבוי _______________ פויה שעת ההדלקה הצ

  
  
  

  חתימה       תאריך    אחזקת המאור' מנהל מח
  ת"       עיריית פ

=====================================================  
  ]י חברת החשמל"ימולא ע [.ל"לא מאשר את פעולת הדלקת המאור הנ/ הריני מאשר 

  
  __________________________________________________________:הערות

  
  

        
  חתימה       תאריך    ת"מנהל ההשגחה אזור פ

         חברת החשמל
=====================================================  

  ]חלק זה של הטופס לשימוש פנימי[ אחזקת המאור' אישור מנהל מח) ב(
  

  _____________________________________: אל
  

  :פ הפרטים להלן"הריני מאשר לך בזאת את הדלקת מרכזיית המאור ע
  

  ____________________ תאריך ' _____________________________  רח
  

  _________________שעת הכיבוי ________________ שעת ההדלקה הצפויה 
  

  __________________________________________________________:הערות
  
  

  חתימה       תאריך    ת" עיריית פ– אחזקת המאור' מנהל מח
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  'נספח ב            מחלקת אחזקת המאור/מינהל ההנדסה
  
  

  אישור עבודה ברשת המאור
  
  ]י הקבלן"חלק זה של הטופס ימולא ע[בקשת הקבלן לביצוע העבודה ) א(

  
  ת" עיריית פ–אחזקת המאור ' מנהל מח: אל

  
  :ת כמפורט להלן"שורכם לעבודה ברשת המאור של עיריית פמבקש בזאת אי, מ"אני הח

  
  ___________________ בתאריך ' ___________________________  ברח

  
  _______________________ בין השעות 

  
  ____________________________________________________תיאור העבודה 

  
_______________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________  

  
  
  

  חתימה       תאריך        שם הקבלן
  

=====================================================  
  ]אחזקת המאור'  י מנהל מח"ימולא ע[אחזקת המאור ' אישור מנהל מח) ב(

  
   .לא מאשר את העבודה לעיל/ הריני מאשר 

  
  __________________________________________________________:הערות

  
_______________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________   

  
  

       
  חתימה       ךתארי    אחזקת המאור' מנהל מח

  ת"        עיריית פ
  

  החשמל' מנהל מח: העתק
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  עבודה במקום מוקף –הוראות בטיחות ) 14
  

  שוחה או תעלה ללא , כוך, בור, מיכל, תא ביקורת, חדר:  מרחבים כגון- מקום מוקף: הגדרה
  כנת לאדם בעלי אוורור טבעי מוגבל העלולים להוות אוירה מסו,               כניסה ויציאה חופשית

  .              בעת שהייתו בהם
  

  טרם כניסה למקום מוקף  7.1

בעת ביצוע עבודות בכוכים יהיה תמיד נוכח במקום מנהל מחלקה או ראש צוות  7.1.1
  .אחראי המאומן ומודע לסכנות הקיימות

  

 3י צוות בן "כל פעולה הדורשת כניסת עובד לחלל מוקף כגון שוחת ביוב תתבצע ע 7.1.2
בזמן ששני הנותרים יישארו מוכנים , ד מהם ייכנס לחלל המוקףשאח, עובדים לפחות

  .לחילוץ ולהגשת עזרה ראשונה בהתאם לצורך
  

רכב הצוות יהיה זמין בקרבת אתר העבודה ויצויד בערכת עזרה ראשונה ומטף כיבוי  7.1.3
  .אש

 

ציוד , ציוד הצלה, מכשירי קשר: בדוק וודא שהציוד האישי והצוותי שלם ותקין 7.1.4
  .'ציוד מגן אישי וכו, מכשיר לאוורור מואץ, גזיםגלאי , נשימה

  . פ הוראות יצרן"יר נקי עוגלאי הגזים חייב להיות מכויל באו
 

לפני היציאה למקום העבודה יש לרענן את הוראות הבטיחות בעבודה במקומות  7.1.5
  . מוקפים

  .                 לפני הכניסה יחזור ראש הצוות על כל ההוראות ויוודא את קיומם
  

אין לבצע עבודה במקום מוקף כאשר קיימת אפשרות של גשם או הצפות פתאומיות   7.1.6
  .יש לבדוק את תחזית מזג האוויר לפני היציאה לעבודה

  
, תמרורים, י הצבת מחסומים"יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר את התנועה ע 7.1.7

  .קונוסים ושלטי אזהרה סביב פתח השוחה ואיזור העבודה כולו
 

יוצב עובד מיוחד שתפקידו יהיה לכוון את התנועה סביב איזור , ייב זאתאם המצב יח 7.1.8
  .כאשר העבודה מתבצעת בצומת סואן ומסוכן יוצב בו שוטר תנועה. העבודה

  
מנהל המחלקה וראש הצוות יוודאו שעובדי הצוות הינם במצב פיסי תקין וללא  7.1.9

  . סמים או אלכוהול, השפעת תרופות
  

  ).1ראה נספח " (היתר כניסה למקום מוקף"תוך חלל מוקף ללא    לא תתבצע עבודה ב7.1.10
היתר כניסה למקום "יש לעקוב ולמלות אחר כל הסעיפים המופיעים ב,             כמו כן
  ".מוקף

  
  יש לוודא שכל העובדים לובשים את בגדי המגן שהונפקו להם לצורך זה לרבות 7.1.11

  .'משקפי מגן וכו, כפפות, סרבל דייגים, מגפי בטיחות, קסדה
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  ', חניונים וכו, דרכים, כבישים:   עבודה בשטחים שמתנהלת בהם תנועת כלי רכב כגון7.1.12      
                    יש לוודא שכל העובדים לובשים בגדים זוהרים או בגדים בעלי פסים מחזירי אור על 

  .                  בגדיהם החיצוניים
  

   מטר על מנת 50 -להסיר את המכסים מעל שוחות סמוכות במרחק של כ  יש לפתוח ו7.1.13
  .             לאוורר את השוחה

  
  . הציוד והכלים יש להחזיק במרחק בטוח מפתח הכוך,   את המכסים7.1.14

  
של התנאים ) בדיקה(יש לבצע ניטור ,  טרם תחילת העבודה במקום המוקף7.1.15

  . הסביבתיים השוררים בתוך השוחה
היתר "יש להוריד גלאי גזים וחמצן לתוך השוחה ולרשום את הקריאה בטופס 

  ".כניסה למקום מוקף
  .הניטור יתבצע לכל עומק השוחה והקריאה המחמירה תילקח בחשבון

  
   או 23% - או גבוה מ19.5% - אם הניטור המוקדם הצביע על ריכוז חמצן של מתחת ל7.1.16

  אלא לאחר , אין להיכנס לתוך המקום המוקף,  רעילים או דליקים                 על נוכחות גזים
  של טיב האוויר ) ניטור(לפחות ובדיקה חוזרת '  דק15                 אוורור מיכני או חשמלי במשך 

  .                 עד לקבלת תוצאות חיוביות
  .ניטור גזים דליקים יתבצע רק לאחר שנתקבל ריכוז חמצן תקין: הערה

  
  חשוב לוודא שפתח יניקת האוויר נמצא במרחב ,  בעת הפעלת הציוד לאוורור מואץ7.1.17

  .טוריםאמנועים וגנר, מרוחק מצינוריות פליטה של מכוניות,                  פתוח
  

סכנת , חוזק ושלמות הדפנות,  יש לבדוק את תקינות השלבים בתוך השוחה7.1.18
  .ם כלליים נאותים לביצוע העבודההתמוטטות והשתחררות בלוקים ותנאי

  
  כדי למנוע עבודה בתנאי ,  במידת הצורך יש לנקז את הנוזלים בקרקעית השוחה7.1.19

  .                 רטיבות
  

  שאליה מחובר היטב חבל ,  העובד הנכנס למקום המוקף יהיה חגור ברתמת בטיחות7.1.20
  .  או כננת מטרים מפי השוחה5 - מבחוץ המרוחק כ                 שקצהו החופשי מוחזק בידי עובד

                 לא תוטל על העובד מחוץ לשוחה כל משימה אחרת מעבר להיותו עובד כוננות 
  .להצלה

  
   העובד ירד לתוך המקום המוקף כשהוא מצויד במסכת נשימה עם צינור לאספקת   7.1.21

  .                 אויר צח כשקצהו מחוץ לכוך
  

  .הירידה לחלל המוקף תתבצע לאחר הורדת הציוד,  ככל שהדבר ניתן7.1.22
  

  שהות עובד במקום המוקף  7.2

  .העובדים מחוץ לחלל המוקף יהיו ערוכים להגשת עזרה ולחילוץ 7.2.1
  

  .בעת ביצוע העבודה יתנהל קשר שוטף בין העובדים בתוך השוחה ומחוצה לה 7.2.2
  

 העובד מהשוחה בהתאם הפסקת הקשר תהווה אות וסימן לחילוץ מיידי של 7.2.3
  . חירום והצלה-להוראות הבטיחות 
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  .יש לנטר ברציפות את טיב האוויר בחלל המוקף באופן שוטף כל עת שעובד נמצא בו 7.2.4
 . מהחלל המוקףמיידהעובד יצא , י חיווי קולי"במידה והגלאי מתריע ויזואלית או ע

 

  .זהירותחבל תקין תוך נקיטת אמצעי , הורדת כלים תיעשה באמצעות דלי 7.2.5
 

לא יופעל מנוע דלק או מכשיר חשמלי ולא תוצת אש לרבות עישון בחלל המוקף  7.2.6
  . מטר מפתח הכניסה אליו5וברדיוס של עד 

  .החלל המוקף יואר באמצעות פנס מוגן התפוצצות
 

לאחר זמן זה יש . באופן רציף'  דק15 -אין להשהות עובד בתוך הכוך למעלה מ 7.2.7
  .לפחות מחוץ לכוך'  דק10פסקה בת להחליפו בעובד אחר או לקיים ה

 

יש להפסיק את העבודה מיד ולהוציא את , "חש ברע"אם העובד הנכנס לשוחה  7.2.8
  .העובד

                   ראש הצוות ייתן את ההוראה לחידוש העבודה רק לאחר בדיקה חוזרת של התנאים  
 .                 הסביבתיים בשוחה

  

  סיום העבודה במקום מוקף  7.3

  .ום העבודה ייצא קודם העובד ואחר כך יועלה הציודבסי 7.3.1
  
  .עד שאחרון העובדים ייצא מהחלל המוקף, לא יוחל בפעולות לסיום העבודה 7.3.2

  .                 ראש הצוות יוודא זאת באופן אישי
 

  .יש לסגור הפתחים ולהחזיר את כל המכסים ורשתות הברזל 7.3.3
 

  .יםהמחסומים והשלט, יש לאסוף את סימני האזהרה 7.3.4
 

  .להוריד את הבגדים המזוהמים ולשטוף את  הידיים, יש לנקות ציוד המגן 7.3.5
 

  .מנהל המחלקה והמוקד העירוני ידווחו על סיום העבודה 7.3.6
 

  .ולתייקו" היתר עבודה במקום מוקף"יש להשלים מילוי טופס  7.3.7
  

  הוראות חירום והצלה 7.4
  

  הקדמה
ה והסיכון הגבוה שגם עקב קשיי ההצל, תאונות בחלל מוקף חמורות מתאונות רגילות  .א

  ".תאונה כפולה"על כן יש למנוע הפיכת תאונה ל, המציל ייפגע

אפילו , אסור להיכנס למקום המוקף ללא הוראת ראש הצוות! שמור על קור רוח! שים לב  .ב
  .כדי להציל את העובד הנתון במצוקה

, כאשר נפסק הקשר עם אחד העובדים או כאשר מתקבל אות מצוקה מעובד הנמצא בשוחה  .ג
  . חילוץ עובד-תופסק מיד העבודה ותתחיל מיד אכיפת הוראות חירום והצלה 

   זיהוי  סיבת המצוקה -      ראש הצוות יחליט על מתן הוראה להצלה רק לאחר הערכת מצב 
  .      ושיקול דרכי הפעולה המתאימות
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  חילוץ עובד

או נותק הקשר '  וכדחנק, הרעלה, חבלה, עובד במתקן ביוב שאיבד הכרתו כתוצאה מנפילה .1
חבל הצלה הקשור כננת או יוצא מיידית למפלס הקרקע לאוויר צח באמצעות , עימו

י העובד הנוסף שנמצא תמיד לידו מוכן "י ראש הצוות כשהוא נעזר ע"לריתמת הבטיחות ע
  .לחילוץ

  

יש להוציאו במצב זקוף ולהקפיד שלא ייפגע משלבי , בעת משיכת הנפגע אל מחוץ לכוך .2
  .מקירות הכוך, הסולם

 

יש לחלצו תוך , במידה והעובד אינו קשור לחבל הצלה וריתמת בטיחות מסיבה כלשהיא .3
  : מילוי הכללים הבאים

ירת ואין להיכנס לחלל מוקף שנמצא בו עובד פגוע אלא לאחר בדיקת העדר גזים ואו  .א
  ).יש להניח שהתנאים הסביבתיים אינם תקינים(חמצן תקינה 

  .וורור ולנסות ולהחדיר אויר צח לחלל המוקףיש לבדוק את פתחי הא  .ב

  .אין להיכנס ללא מחלץ זמין בחוץ  .ג

מערכת נשימה : העובד המחלץ ירד לשוחה כשהוא מצויד בכל אמצעי המיגון לרבות  .ד
ריתמת בטיחות וחבל הצלה , אוויר צח או מסיכת גז המחוברת למקור חמצן עצמאי

  . או באמצעות כננתי עובד מחוץ לשוחה"המוחזק ע

  .יש לשמור על קשר בין העובד שנשאר בחוץ לעובד המחלץ  .ה

  .החילוץ יתבצע במהירות  .ו

  .אין לבצע הנשמה מלאכותית או טיפולים אחרים בתוך השוחה  .ז
  

בדיווח יש לפרט על אפשרות של נפגע . ראש הצוות ידווח מיד למוקד העירוני על האירוע .4
  .101יש להזעיק את מגן דוד אדום בטלפון . נשימתי

  

יש לדאוג קודם כל לאספקת .  הכלל הראשון הוא לא להוסיף ולפגוע בו-ץ אדם פגוע בחילו .5
  ).מתן עזרה ראשונה(אוויר נקי או חמצן לנפגע 

 

אפילו אם לא איבד את הכרתו ואינו מראה , כל אדם ששהה בשוחה בעלת אוויר מזוהם .6
 . המציליםהוראה זו תקפה גם לגבי.  יועבר מיד לבית החולים לטיפול-סימני הרעלה 

 

 .מקום האירוע לא ייעזב בטרם ייקבע בוודאות שכל העובדים יצאו מהשוחה .7
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  1נספח   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  היתר כניסה למקום מוקף                                            
  

  :    שעה      :         תאריך          :כתובת
  

  ___________________שטיפת קו            שחרור סתימה          אחר :         מטרת הכניסה
  

   חשמלי-        איוורור מיכני איוורור רגיל          שטיפה במים    :         הכנות
  לא  כן                    

  ?האם הוראות החירום ברורות לעובדים ונמצאות בהישג יד .1
  
  ?האם אמצעי הקשר תקינים .2
 

  ?האם מנהל המחלקה דווח על הכניסה ואישר אותה .3
 

  ?מ" ס50האם גודלו של פתח הכניסה הינו לפחות  .4

  ר הצתההאם הופסקה כל פעילות של ציוד מיכני חשמלי או מקו .5
  ?      אחר באיזור העבודה

 

  ?האם החלל אוורר היטב לפני כניסת העובד .6
  

  ?האם העובד הנכנס מצויד במערכת נשימה לאספקת אויר צח .7
  

  האם העובד הנכנס רתום לחבל שקצהו מוחזק בידי עובד מבחוץ .8
  ? וזמין לחילוץאו כננת

         
  )!צאות בגבולות המותריםאין להיכנס לחלל המוקף בטרם נתקבלו תו(ניטור אויר 

  
טרם הכניסה   גבולות מותרים  שם הגז

  _____:שעה
  :שעה

_____  
  :שעה

______  
  :שעה

_____  

2 O -19.5% - 23%   חמצן          

 20% -פחות מ  גזים דליקים
מגבול נפיצות 

  תחתון

        

S 2 H -פחות מ   מימן גפרי- PPM 2          

CO -פחות מ   פחמן חד חמצני- PPM 25          
  

  : כויל לאחרונה בתאריך          :מכשיר' מס
  

  : שם העובד הנכנס        : חתימת הבודק
  

  :שמות העובדים בצוות
  

  :  חתימת מנהל המחלקה        :חתימת ראש הצוות
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  נוהל בטיחות בהעסקת קבלן חוץ) 15
  

  30 – 10 – 006: נוהלמספר   עירייה :      פרק

  כל יחידות העירייה: חל על  בטחון ובטיחות:      נושא

  מאיר סאיג: ערך  בטיחות בהעסקת קבלני חוץ: שם הנוהל     

  
  :נספחים

  
  עבודות הדורשות הסמכה –' נספח א
   נספח להסכם עם קבלן חוץ-בטיחות וגיהות  –' נספח ב
   דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן–' נספח ג

  

   כללי .1
  

י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם "ים עהמועסק, קבלנים 1.1
בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או 

 .חולפים

בציבור או בעובדי , הפגיעות בעובדי קבלנים, בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות 1.2
 .  ועקיפים לעירייהעלולות להסתיים בנכויות וכן בנזקים כלכליים ישירים, העירייה

בכל מקום בו תהיה סתירה בין האמור בנוהל זה לבין הוראות החוק או הוראה  1.3
ואין נוהל זה , מצד רשות מוסמכת יגברו הוראות החוק והוראת הרשות המוסמכת

  .בא כדי לגרוע מהם
          

  המטרה .2
  

  .הלמנוע תאונות ונזקי גוף או רכוש בעת העסקתם של קבלני חוץ מטעם העיריי 2.1
 .קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקתם של קבלני חוץ 

  

  הגדרות .3
  

י העירייה לבצע עבודה או ליתן שירות במקום הנתון "מי שהוזמן ע = #קבלן חוץ#  3.1
  .לפיקוח ולשליטת העירייה

 . עובד עירייה לרבות עובד חברת השמה =#עובד עירייה#  3.2

, הקמת בנין, שתיותעבודות להתקנת ת,  עבודות הכנה לבנין =#עבודות בניה#  3.3
 .לרבות קישוט וניקוי חיצוני של המבנה, תיקון מבנהו, שינויו, הריסתו

, מוביל ביוב, מנהרה, גשר, קו צינורות,  בנית מוביל מים =#עבודות בניה הנדסית#  3.4
כולל , מתקן אגירה, בור, תעלה, קיר תומך, קיר מגן, מגרש חניה, דרך, מכון ביוב

  .שינוי מבנם ותיקונם
  

_________________________________________________________________  
 66 מתוך - 56 -עמוד   10.10.2004 מתאריך: נוהלה מבטל  01.11.2007: תאריך תחולה

  עמודים
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 אחריות .4
  

אלא אם  , מנהל היחידה שהזמין את עבודת הקבלןהאחריות לקיום נוהל זה מוטלת על 
  . נאמר אחרתכן
  

 תחולה .5

 
  . נוהל זה חל על כל יחידות העירייה והקבלנים המועסקים מטעמן בכל שטח הרשות

  

 השיטה .6
  

 הזמנת קבלן חוץ 6.1
  

חלה החובה על מנהל היחידה ,  לביצוע העבודה או למתן שירותבטרם יוזמן קבלן חוץ
  :המזמינה את הקבלן למלא אחר כל התנאים הבאים

במידה . ומוניטין מוכחים לצורך ביצוע העבודה הדרושה לקבלן יש ניסיון מקצועי  .א
י "תנאי הסף ישולבו במכרז וייבדקו ע, )לרבות מכרזי מסגרת(ומדובר במכרז 

 .הלשכה המשפטית

 .לא ידוע על הפרת הוראות הבטיחות מצד הקבלן בעבר, למיטב ידיעת המזמין  .ב

.  העבודהההסמכות וההיתרים הדרושים לביצוע, לקבלן יש את כל הרישיונות  .ג
עותק ממסמכים אלה יישמר . 'נספח אראה פירוט עיקרי ההסמכות הנדרשות ב

 .י הלשכה המשפטית"מסמכים אלו ייבדקו ע, בעת מכרז. בתיק היחידה

הקבלן ימציא למנהל היחידה את כל כל , אם העבודה כרוכה בשימוש בכלי הרמה  .ד
, ך הפעלתםי פקודת הבטיחות בעבודה לצור"תסקירי הבדיקה המתחייבים עפ

 .כשהם בתוקף למשך העבודה
 .י הלשכה המשפטית"מסמכים אלו ייבדקו ע, בעת מכרז

 לכל תקופת עבודתו למקרה של תאונות או גרימת הקבלן יציג כיסוי ביטוחי תקף  .ה
' י דרישת מח"עפ) עובדי עירייה או עוברי אורח(' נזק לעובדיו ולכל צד ג

 . יש לשמור עליו–י הקבלן "ה ענמסר העתק מהפוליס. הביטוחים של העירייה
 .י הלשכה המשפטית"מסמכי הביטוח הנדרשים ייבדקו ע, בעת מכרז

  

  עם הקבלןהסכם התקשרות 6.2
  

יש , י מספר קבלנים"בהן נזקקים למתן שירות ע, בעבודות בניה או בניה הנדסית 6.2.1
שיעבוד עם מספר קבלני משנה , קבלן אחד ראשיליצור את ההתקשרות עם 

 .ורךי הצ"מטעמו עפ

הזמנת עבודה או הסכם , מכרז, י חוזה"בין ע, לצורך ההתקשרות עם הקבלן 6.2.2
מנהל היחידה ימסור לקבלן או יצרף לחוזה עימו עותק מנספח , התקשרות רגיל

. של נוהל זה' נספח בבטיחות וגיהות להסכם עם קבלן חוץ שנוסחו מופיע ב
, בעת מכרז. והנספח יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם או מהזמנת העבודה עימ

 .יפנה מנהל היחידה לממונה על הבטיחות לשם קבלת כל החומר הנדרש

, בעת מכרז. לא יחל קבלן בעבודתו בעירייה אלא לאחר שחתם על הנספח לעיל 6.2.3
 .הלשכה המשפטית תוודא שהקבלן עשה כן
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לא יחל קבלן בעבודתו בעירייה אלא לאחר שהמציא את כל ההסמכות הנדרשות  6.2.4
בעת  . לידי מנהל היחידה שהזמין את עבודתו'נספח אמפורט ב כלביצוע העבודה

 .הלשכה המשפטית תוודא שהקבלן עשה כן, מכרז
  

  תדרוך הקבלן 6.3
  

יערוך סיור עם , ")המפקח"להלן (מנהל היחידה או מי מטעמו , טרם ביצוע העבודה
הקבלן במסגרת הצגת העבודה בפועל וייתן לו הנחיות בטיחות בהתאם לדרישות 

, כמתבקש מאופי ומנסיבות העבודה, וראות הבטיחות העירוניות המקובלותהחוק וה
  .'גבנספח תוך שימת דגש לנושאים המפורטים 

  

 פקוח על עבודת הקבלן 6.4
  

או ישכור , או ידאג לקבל עובד מיחידת ההנדסה,  מטעמומנהל היחידה ימנה 6.4.1
היה ולא . לצורך פיקוח על עבודת הקבלן, מנהל פרויקט/אדם מתאים מפקח

  . יפקח מנהל היחידה על עבודת הקבלן, מינה אדם כזה

בהתחשב ביכולות מצד אחד , שיטת ומידת הפיקוח, מנהל היחידה יקבע את אופן 6.4.2
ובמיוחד במידת הסיכון בעבודת הקבלן וההיכרות , ובצרכים מן הצד האחר

במידת הצורך ייוועץ מנהל היחידה עם יחידות ההנדסה העירוניות . איתו
 .בטיחותוהממונה על ה

מנהל היחידה או המפקח יפקחו על עבודת הקבלן וידונו איתו בנושאי בטיחות  6.4.3
 .באופן סדיר במשך כל תקופת העבודה

כדי לגדר או לתחום , מנהל היחידה או המפקח ינקטו בכל האמצעים הדרושים 6.4.4
, את עבודת הקבלן למקום שאליו לא תהיה גישה לעובדים בלתי מורשים

 . מבקרים או עוברי אורח

 היתר לביצוע עבודות בדרכים אלא אם כן בידו ,בעבודה בדרכיםקבלן לא יחל  6.4.5
 .תקוה ומשטרת ישראל-מאושר כדין מאת אגף התנועה של עיריית פתח

התחברות למקור חשמל או ניתוק זרם .  חי-לא תתבצע עבודת חשמל תחת מתח 6.4.6
או החשמל ומכשירי חשמל אחרים תיעשה בידיעה ובאישור של מנהל היחידה 

ובכפוף לכללי נעילה ותיוג כנדרש , עובד האחזקה של היחידה אשר מונה לכך
 ." חשמל–הוראות הבטיחות "ב

 .כדי למנוע כל זיקה בין הקבלן לעירייה, חומרים וכלים, אין להשאיל לקבלן ציוד 6.4.7

פ ובכתב  "המפקח יתריע בע, בכל מקרה של הפרת כללי הבטיחות או נוהל זה 6.4.8
 .בלן המבצע ולמנהל היחידה שהזמין את הקבלןלק, לנציג הקבלן בשטח

במקרים בהם נשקפת סכנה מיידית לחיי אולם , אין להתערב בפעילותו של הקבלן 6.4.9
מנהל היחידה להורות על הפסקה מיידית של /על המפקח , אדם או לרכוש

יפסיק את העבודה וייוועץ עם הממונה , אם יש לו ספק באשר לנסיבות. העבודה
  .על הבטיחות
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מנהל , מידה והקבלן ממשיך שלא להקפיד על כללי הבטיחות והוראות נוהל זהב 6.4.10
היחידה ייוועץ עם הלשכה המשפטית באשר לסיום ההתקשרות עימו וידווח 

התמורה המגיעה לקבלן תקוזז בגין הפרת הסכם ההתקשרות מצידו . לממונה עליו
 . י הלשכה המשפטית"בהתאם לחוות דעת שתינתן ע

 

יש , או לא נשמע לבא כוחה של העירייה/הפר את כללי הבטיחות ובנוגע לקבלן ש 6.4.11
 : לנהוג כדלהלן

 הפסילה תהיה בכפוף להוראות -במקרה של קבלן שהגיש הצעה למכרז  .א
  .י מנהל היחידה לועדת המכרזים"הפרטים יועברו ע. החוק והפסיקה

 .במקרה של העסקת קבלן ללא מכרז אין ליצור התקשרות חוזרת עימו  .ב

יש , ל קבלן המפר את כללי הבטיחות במהלך תוקפו של חוזהבמקרה ש  .ג
  .לפנות ללשכה המשפטית כדי לקבל חוות דעת באשר לביטול החוזה

  
  
  

  ח"בחשון תשס'  כה- 06.11.2007       מאיר סאיג
____________________________________________________                  

  תאריך            הממונה על הבטיחות               
  
  
  

 ח"בכסלו תשס'  יז- 27.11.2007        דני סויסה
____________________________________________________  

  תאריך        ל  העירייה                              "מנכ
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  'א  נספח  

  
  עבודות הדורשות הסמכה

  
  

  עבודהסוג ה
  

  ההסמכה הנדרשת

  ישיון חשמלאי המתאים לסוג העבודהר  חשמל

- רישיון לעסוק בעבודות גז ולצורכי התקנה   )ם"גפ(גז 
  תעודת מתקין גז

  מנהל עבודה בבניה. א   ובניה הנדסיתבניה
י דרישת העירייה או "עפ(מהנדס ביצוע . ב

קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים   עבודות הנדסה בנאיות  )החוק
   ותקנותיולעבודות הנדסה בנאיות

תלולים או , גגות שבירים
  חלקלקים

  עובד מקצועי לעבודה על גג שביר. א
 קבלן באמצעותעבודה עם גגות אסבסט . ב

  ת הסביבההגני המשרד ל"מורשה עה
  בונה מקצועי לפיגומים  פיגומים

  הסמכה להפעלת עגורן לפי סוג ועומס  הפעלת עגורנים

  ותתעודת מעליתן למתן שירות למעלי  מעליות

  רישיון מדביר מוסמך  הדברה

  ח"הסמכה להתקנת מז  מכשיר למניעת מים חוזרים

  תחזוקאי מטפים מוסמך  תחזוקת מטפי כיבוי אש

, אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה  עבודה בגובה
 מנהל מקצועי , גולש בניין,מטפס תרנים

 לעבודות גלישה  אועבודות טיפוס על תרניםל
  ענייןלפי ה, בבניין
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  'ב  נספח                      
  

   נספח להסכם עם קבלן חוץ-בטיחות וגיהות 
  

  כללי .1

 .במיומנות ובדקדקנות, קיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנותהקבלן מתחייב ל 1.1

עובדי העירייה , הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו 1.2
וט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע ומתחייב לנק, והציבור כיוצא פועל של עבודתו

 .תקלה או אירוע חריג כלשהו, תאונה
  

  חקיקה .2

י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד "הקבלן מתחייב לעבוד עפ 2.1
  :לרבות

  .ותקנותיה) 1970ל " תש-נוסח חדש (פקודת הבטיחות בעבודה   .א

  .ו ותקנותי1954 -ד "חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי  .ב

  . ותקנותיו1954 -ד "חוק החשמל התשי  .ג

 . ותקנותיו1953 -ג "חוק עבודת הנוער התשי  .ד

  .כל דין אחר החל על עבודתו  .ה

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף  2.2
  . היום ואשר יחולו בעתידהחלותאחר 

  

  הכרת העבודה .3
והינו ,  העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליוהקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע

אמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה לסיכונים הכרוכים בה ול, מודע לאופי העבודה
  .יחותיתבט

  

  איסור מעשה מסוכן .4
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל 

  .או לרכוש/כנה לאדם ו העלולים להוות ס,מעשה או מחדל
  

  השגחה על העבודה .5

 אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה , מיד עם תחילת העבודה,הקבלן ימנה 5.1
  . ומהנדס ביצועמנהל עבודה מוסמך

י " באם תאושר העסקתם עי קבלני משנה"לרבות עבודה ע, הקבלן יוודא שכל עבודה 5.2
 אשר ,רה והמתמדת של בא כוחותחת השגחתו הישיבאופן בטיחותי  תתבצע ,העירייה

 .בתת סעיף קודםכמפורט מינה 
  

  אתר העבודה .6

  .מסודרת ובטוחה, הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה 6.1

 . בתוך מקום ביצוע העבודותות ובטוחותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאות 6.2
  

  שילוט ואמצעי אזהרה, גידור .7
תמרורי אזהרה , גידור, שמירה: ק ולהחזיק על חשבונו הואלספ, הקבלן מתחייב להתקין

, לביטחון המבנהתקניים ובכמות מספקת לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות 
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בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ,  של הציבור והעובדיםם ונוחיותםולבטיחות
  .שהיה מצד רשות מוסמכת כלי הורא"י דין או עפ" או שיהיה דרוש עפ,י בא כח העירייה"ע

 

  עבודות בניה ובניה הנדסית .8

 ).עבודות בניה(י תקנות הבטיחות בעבודה "עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ 8.1

והוא , כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, קבלן ראשיהקבלן הינו  8.2
 תקנות הבטיחות לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות

 ).עבודות בניה(בעבודה 

, הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית 8.3
 . לפקודת הבטיחות בעבודה192כנדרש בסעיף ,  שבועות6שמשכה הצפוי עולה על 

  

  חפירות .9

) נייהעבודות ב(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה   חפירה בצע עבודותהקבלן מתחייב ל 9.1
  . חפירות ועבודות עפר-' פרק טובפרט  1988 -ח "התשמ

  .י דרישותיהן"הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ 9.2
  

  הריסות .10
) עבודות בנייה(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה בצע עבודות הריסה הקבלן מתחייב ל

  . הריסות–' ובפרט פרק י 1988 -ח "התשמ
  

  או תלולים/ ועבודה על גגות שבירים .11
  

תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות או חלקלקים /ואו תלולים /עבודה על גגות שבירים ו
  .1986 -ו "התשמ) עבודה על גגות שבירים או תלולים(בעבודה 

  

  עבודה בגובה .12
ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה והקבלן 

 לתקנות ,1970 –ל "תש) נוסח חדש(ודת הבטיחות בעבודה נפילת אדם לעומק בהתאם לפק
עבודה ( לתקנות הבטיחות בעבודה ,1988 –ח "התשמ) עבודות בנייה(הבטיחות בעבודה 

  . ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה2007 -ז "התשס) בגובה
  

 עבודה במקום מוקף .13
תתבצע בהתאם ) ' מיכלים וכד,תאי ביקורת, כניסה לכוכי ביוב(עבודה במקום מוקף 

  עבודה במקום מוקף- הבטיחות הוראותי " ועפ1970 -ל "לפקודת הבטיחות בעבודה תש
  .מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה 

  

  או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות/חשמל ועבודות  .14

 .י חוק החשמל"תאים עפי חשמלאי בעל רישיון מ"חשמל יבוצעו עעבודות  14.1

 .במקרה הצורך יש לנתק את הזרם. חי-הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח 14.2

חיבור /התחברות למקור חשמל ניתוק, החזרת זרם החשמל/חיבור, ניתוק זרם החשמל 14.3
תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה , מכשירי חשמל

 .האחראי במקום

, יבשה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד, א טרם תחילת העבודההקבלן יווד 14.4
 .ממוליכים גלויים ומוארקת" נקייה"
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העומדים תקינים הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים  14.5
 . בתקנים לעניין בידוד כפול

מפסק (כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף  14.6
 . בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד,)פחת

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות  14.7
  .שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה

  
  בדרכיםעבודה  .15

אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות  ,בדרכים בצע עבודותהקבלן מתחייב ל
  .י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין"תקוה ומשטרת ישראל ועפ-תחבדרכים מאת עיריית פ

 

  אש גלויהעבודה ב .16
ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות , חיתוך, חימום: בעת ביצוע עבודות כגון

, פיצוץ/על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש, ניצוצות או אש גלויה
  .'חציצה וכד, קה וניטרול של חומרים דליקיםהרח, לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים

  
  עובדי הקבלןוהדרכת  כשירות ,מקצועיות .17

 מספר ,י הסכם זה"הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ 17.1
  שיהיו להם הכישורים הדרושים , ספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותהמ

  .י צורך"פע והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם 

 על חשבונו או מי מטעמו/עובדיו ולהדריך את טרם תחילת העבודה הקבלן מתחייב  17.2
 י באמצעות בעל מקצוע מתאים"עהסכם זה דין וי " עפיחותיתבכל הקשור לעבודה בט

 -ט "התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדים(כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
ינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים הקבלן יוודא כי עובדיו הב. 1999

 הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים. וכי הם פועלים על פיה
 .ולפחות אחת לשנה

או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה /הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו 17.3
  .י כל דין"רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ

  
  ציוד מגן אישי .18

או למי /או למועסקיו ו/ו, הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו
 שהם וודאיו, 1997 -ז "התשנ) ציוד מגן אישי( כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה ,מטעמו

 ,כפפות, כובעים, קסדות מגן, ביגוד, נעלי בטיחות:  לרבות,משתמשים בו בהתאם לייעודם
  . וביגוד זוהרציוד למניעת נפילה מגובה, מעילי גשם, אוזניות, משקפי מגן

  

   ופסולת חומרים,כלים, מכונות, ציוד .19

 .הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה 19.1

ולקיים את התקני הבטיחות , מוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה 19.2
  .כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש, והמיגונים

 והחומרים ימצאו במקום בטוח הפסולת, הציוד, הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה 19.3
 . ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוששהוקצה לשם כך

 הרמה יאביזר, הרמההכלי , כלי התעבורה, הנדסי-ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי כל  19.4
 .או רישיון בתוקף/ וקףותב תסקיר בדיקהינים ובעלי יהיו תק' וכו

מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי , הנדסי- כל מפעיל ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי 19.5
  .תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף
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  תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .20

, כל תאונת עבודהת על "הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ 20.1
 .ח למותו" ימים ומיידית במידה וגרמה חו3שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 

על כל תאונת עבודה או , הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו 20.2
  .מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה

לה הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעו 20.3
 .  בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכניםהממונה על הבטיחות/ח העירייהובא כעם 

  
  משמעת והטלת סנקציות .21

 ת בא כח ואו מי מטעמו ישמעו לכל הורא/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/הקבלן ו 21.1
 לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי, הממונה על הבטיחות/העירייה

  .או רכוש/של קיום סיכון אחר לנפש ומתנאי הסכם זה או ב

 את רשימת כל            ,הממונה על הבטיחות/ לפי דרישת בא כח העירייה,הקבלן ימסור 21.2
תעודה וכל היתר , י דרישה כל רישיון"העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ

 . כלי רכבו מכונות, ציודלרבות , לו או להםאחר השייך 

  .בדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייההקבלן לא יעסיק עו 21.3

 הקבלן מסכים –י הקבלן "נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע 21.4
י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום "כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע

 .זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו

מופיעות ה או מי מטעמם אחר הדרישות ,או מועסקיו/ו, או עובדיו/ו,  הקבלןלא מילא 21.5
, או מקרה/ ו לכל יוםח" ש2500  עד רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של-בנספח זה 

   .י ההסכם"וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ
  
  
  
  

  הצהרת הקבלן
  

נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על כי קראתי והבנתי את תוכן , מ מצהיר בזאת"אני הח
  .י הוראות כל דין"פיו ועפ

  
  
  
  

___________________  _______________   _____________  
  תאריך                   חתימת הקבלן    ןהקבל שם



  
 

 

- 65 -

                
  'ג  נספח  

  
  דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן

  
ה והיכן הם המקומות שבהם יהיה גבולות מקום העבוד, דרכי הכניסה למקום העבודה  .א

 .או שאסורה אליהם הכניסה עליו ועל עובדיו, מותר לו לעבוד או לעבור

 .בורות, גידור מקום העבודה וכיסוי אמין ובטוח של פתחים  .ב

 .מעברים בטוחים להולכי רגל  .ג

 . סוגי השלטים ומיקומם–הצבת שלטי אזהרה והכוונה   .ד

 .ות ומקרי חירוםגישה לרכבי חירום ואופן הדיווח על תאונ  .ה

התקנת מחיצות והרחקת חומרים דליקים בעת ביצוע עבודות , כללי עבודה באש גלויה  .ו
 .'ריתוך וכד

 .מניעת דליקות ואמצעים לכיבוי אש ומיקומם  .ז

 .ניקיון וסדר בעת ביצוע העבודה  .ח

 .שימוש בציוד מגן אישי  .ט

 .מיגון מכונות  .י

שימוש , זור העבודה ומתחתיומניעת גישת אדם לא, מניעת נפילות: כללי עבודה בגובה  .יא
 .'בסולמות וכד

 ).'מיכלים וכד, תאי ביקורת, כניסה לכוכי ביוב(כללי עבודה במקומות מוקפים   .יב

 .סיכונים הנובעים מעצם מגע אפשרי עם בעלי חיים ומזיקים  .יג

 ).בידוד כפול, ממסר פחת, רציפות הארקה(שימוש בציוד חשמלי תקין ותקני   .יד

 .ייםעבודה בקרבת קווי מתח חשמל  .טו

 .חי-איסור עבודה תחת מתח  .טז

  .היתר לעבודה בדרכים  .יז

 .ציות לחוקי התעבורה  .יח

 .ציוד וכלים תקינים  .יט

 .סיכונים ספציפיים שעלולים לגרום לתאונה  .כ
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  ביבליוגרפיה להעשרה) 16
  
  

  : בכתובת1988 –ח "התשמ, )עבודות בנייה(תקנות הבטיחות בעבודה . א

-189A-57E4-FD92-E01D2E8F/exeres/NR/il.gov.moital.www://http

htm.D8C717943D44  
  
  
 בנייה באתר והגיהות הבטיחות מצב לבדיקת) מודרך(עצמי  מבדק לעריכת מדריך. ב

  :בכתובתבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות 
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