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

 עובדים (כולל עובדי הקבלנים). 50מעל  באתר שמועסקים בו )1

 

 מטר (גובה סופי). 25באתר שגובה המבנה עולה על  )2

 

 באתר שבו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה. )3
 

באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק  )4

 הפעיל של המפעל.
 

ישת מפקח העבודה, כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דר )5

 במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.
 

 
 תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה

 הנחיות מפקח עבודה ראשי
 

לפחות אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים  1:250.  תכנית כללית של האתר בקנה מידה של   1

 בהקמה גם:

 ה לאתר והיציאה ממנו.דרכי הכניס - 1.1

 דרכי התנועה באתר, דרכי פינוי פסולת.  - 1.2

 דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי    - 1.3
 עגורני צריח).         

 מיקום אחסון חמרים. - 1.4

 מיקום מבני עזר (בתי מלאכה, מחסנים, משרדים וכד'). - 1.5

 , עזרה    הבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה, מלתחה, נוחיות, מי שתיימיקום ופרוט מ - 1.6
 ראשונה).         

 חשמל באתר ובסביבתו הקרובה. ימיקום קוו - 1.7

 הזנת זרם חשמל למבנה לשם בצוע העבודה וחלוקת הזרם בתור המבנה. - 1.8

 פרוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שרפה. – 1.9



 

 
 

 סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים. .2

 נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם. .3

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

וע בתוך נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצ .5

 מפעל פעיל או סמוך לו).

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

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

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

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

  קשורים לאתר הבניה.
 

 נהלי חרום .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

 אתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).נוהל פינוי ה – 10.5

  
 


