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הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי  של  במסמך זה ישנן .א

 אתר בניה.

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה נדרשת מתוקף  .ב

 :166סעיף  1988-תשמ"ח

 תכנית ארגון בטיחותי של האתר

ת מפקח עבודה תוכן תכנית ארגון מבצע בניה אחראי לכך שלפי דריש  )א( .166
 בטיחותי של האתר לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי.

 תכנית כאמור בתקנת משנה )א( תימצא בצמוד לפנקס הכללי.  )ב(          

 מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תתבצע על פי התכנית האמורה.   )ג(          
 

את קיום על מנת לוודא ההנחיות המצ"ב,  אתלהעביר  עבודה ראשי לאור האמור מבקש מפקח .ג

 . מטה בתנאים  והדרישות שנקבעו האמור בו במסגרת ביקורי הפיקוח,

 

 פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה

  בהתקיים כל אחד מהם על המבצע לוודא הכנת תכנית אלא  אינם מצטבריםהתנאים מטה

 :טיחותי של האתרארגון ב

 עובדים )כולל עובדי קבלן(. 25באתר בו מועסקים מעל  .1

 מטרים. 3באתר בו גובה המבנה עולה על  .2

 באתר בו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה. .3

באתר בניה המתנהל בתוך מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו ובין החלק הפעיל של המפעל  .4

 )ללא הפרדת חצרים(.

 "ר.מ 2500כל אתר מעל  .5

כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח עבודה, כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה  .6

 במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.
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 :תכנית לארגון בטיחותי של אתר בניה תכלול את הפרטים הבאים .1

למבנים העומדים בהקמה  לפחות ותכלול בנוסף 1:250תכנית כללית של האתר בקנה מידה של  .1.1

 גם את הפרטים הבאים:

 דרכי כניסה לאתר ויציאה ממנו. .1.1.1

 דרכי התנועה באתר ודרכי פינוי פסולת ממנו. .1.1.2

 דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים )כולל ציוד הרמה בכלל ומיקום עגורני צריח(. .1.1.3

 מיקום אחסון חומרים. .1.1.4

 מיקום מבני עזר )מחסנים, משרדים וכד'(. .1.1.5

וט מבני הרווחה לעובדים )מקום למנוחה ואכילה, שירותים, מי שתייה, מיקום ופיר .1.1.6

 עזרה ראשונה וכיו"ב(.

 מיקום קווי החשמל באתר ובסביבתו. .1.1.7

 מקור הזנת זרם החשמל לאתר ופירוט חלוקת הזרם בתוך המבנה. .1.1.8

 פירוט מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה. .1.1.9

 חדים לתהליכים השונים.סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיו .2

 נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם. .3

 לביצוע עבודות מיוחדות )חפירות, הרכבות, הקמת פיגומים וכד'(. נוהל .4

 עולת הבניה )למקרה של ביצוע בתוךנוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פ .5

 סמוך לו(.במפעל פעיל או 

 .וכלים, רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת נוהל בדיקת ציוד .6

 .נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם .7

 לפי מקצועות. –לעובדים  תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית .8

 המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין .9

 .קשורים לאתר הבניה

 נהלי חרום וטיפול באירועים חריגים: .10

 .רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה .10.1

 .נוהל פינוי נפגעים .10.2

 .נוהל הודעות על תאונות .10.3

 .רשימת מספרי טלפון למקרה חרום .10.4

 ולל מועדי תרגול(.נוהל פינוי האתר במקרה חרום )כ .10.5

 התכנית תהיה חתומה בידי מבצע הבניה, מנהל העבודה ומכין התכנית.: אחריות .11
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