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27/06/2019      
  כד סיון תשע"ט

  לכבוד

)נשלח ב:דואר,דוא"ל,פקס(

שלום רב ,
דו"ח ביקור הנדון :

:

נערך ביקור ב בתאריך   27/06/2019 
  בביקור השתתפו   

תפקידשם
מפקח עבודה

מפקח עבודה בכיר, ראש קבוצה של מפקחי בנייה
מנהל אתר

ממצאים כלליים
 בעת הביקור נתגלה:

מנהל  לא נמצא ,באתר ל(ו'ודה המנוי באתר לא נוכח)נמצא בחמנהל העב. 1
 עבודה מוסמך.

 בודק. ןרישיו. מתקן החשמל לא נבדק בידי חשמלאי בעל 2
מטרים ויותר אינם  2. משטחי עבודה בהם קיימת סכנת נפילה לעומק 3

 מגודרים ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה.
 פילים פסולים לעבודה.. הפיגומים הקונזולים המחוברים לפרו4
 . סולמות באתר אינם מחוזקים ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה.5
רי עבודה בגובה לא באתר לרבות פנקס הדרכה ואישוכלליות . הדרכות 6

 אינו מנוהל ע"פ תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים. הוצגהוצגו ומה ש
 וי חיים כלל.. באתר לא הוצגו רתמות וקו7
 ארגון בטיחותי לאתר. . לא הוכנה תכנית8

 .בעקבות ממצאי הביקור האתר נסגר בצו הפסקת עבודה המצ"ב
  יש לדווח למשרדנו בדבר תיקון כל הליקויים המצוינים בדוח ביקור

ע"פ השלבים שהוסברו למר רון זגורי בעת הביקור.

http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
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תיקון להלן הליקוי/ים שנמצאו, אותם עליכם לתקן במועד שנקבע . בתום ביצוע 
הליקויים, עליך להודיענו בכתב על תיקונם ולצרף להודעתך את המסמכים כאשר נדרשת 

 להגישם.

1
כללי

       1.1 
בטיחות בבנייה: ניהול עבודות בנייה נושא

  1.1.1
לקוינבדק ונמצא

עבודהעבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל תיאור הליקוי
לא נוכח באתרהערות)לליקוי(
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(2סעיף חוק/תקנה
מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת הבניה תתבצע בהנהלתו הישירה דרישה

 והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.
מיידית. לביצוע

       1.2 
בבנייה: בדיקת חשמלאי בודק בטיחות נושא

  1.2.1
לקוינבדק ונמצא

לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.תיאור הליקוי
לא הוצג באתרהערות)לליקוי(
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(163סעיף חוק/תקנה
לבצע ללא דיחוי בדיקת המתקן החשמלי )כל מערך החשמל באתר( ע"י יש דרישה

חשמלאי בודק בהתאם לדרישות תקנות החשמל )מתקן חשמלי ארעי באתר 
 ולהעביר את דו"ח הבדיקה למשרדנו. 2002 -בניה( 

מיידית. לביצוע
       1.3 

תנאי מקום העבודה: גישה למקום העבודה נושא
  1.3.1

לקוינבדק ונמצא
אין מעברים נאותיםתיאור הליקוי

מדרכות עלייה למרפסות המבניםהערות)לליקוי(
1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל תקנה/הנחייה

*סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע
       1.4 

בטיחות בבנייה: הצגת שלט נושא
  1.4.1

לקוינבדק ונמצא
מבצע בנייה לא הציג שלט במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבנייהתיאור הליקוי

לא קייםהערות)לליקוי(
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.7סעיף חוק/תקנה
לעין, בו יצוינו: שם מבצע הבנייה ומענו, שם יש להציג שלט, במקום בולט דרישה

 מנהל העבודה ומענו )כולל מס' טלפון נייד(, ומהות העבודה
מיידית. לביצוע

       1.5 
מסירת מידע והדרכה: מסירת מידע בדבר סיכונים נושא
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  1.5.1
לקוינבדק ונמצא

במקום העבודה מועסק עובד שלא קיבל הדרכה  עפ"י דרישות התקנה תיאור הליקוי
לא הוצגוהערות)לליקוי(
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טתקנה/הנחייה

1999 
.)א(10סעיף חוק/תקנה

עבודתו יש להדריך את העובד בדבר הסיכונים בתחנת העבודה, לפני התחלת דרישה
 במקום

עליכם להקפיד על ביצוע דרישות התקנות הנ"ל בהתאם לפירוט המצ"ב .דרישה
יש להדריך את העובדים ולהקפיד על ביצוע הוראות העבודהדרישה

מיידית. לביצוע
       1.6 

החזקה -מסירת מידע והדרכה: פנקס הדרכה  נושא
  1.6.1

לקוינבדק ונמצא
מחזיק במקום עבודה אינו מנהל פנקס הדרכההליקויתיאור 

הפנקס אינו מנוהל ע"פ תקנות הבטיחות בעבודההערות)לליקוי(
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טתקנה/הנחייה

1999 
.6סעיף חוק/תקנה

שהשתתפו בהדרכה, יש לנהל פנקס הדרכה ולרשום בו את שמות העובדים דרישה
 סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, ומועדיה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו

מיידית. לביצוע
       1.7 

מסירת מידע והדרכה: תמצית מידע בכתב נושא
  1.7.1

לקוינבדק ונמצא
תחילת המחזיק במקום עבודה לא מסר לעובדים תמצית מידע בכתב, ביום תיאור הליקוי

 עבודתם
לא הוצגו כלל בשפה הרלוונטיתהערות)לליקוי(
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טתקנה/הנחייה

1999 
.)א(7סעיף חוק/תקנה

יש למסור לעובדים תמצית מידע, בכתב, בדבר סיכונים בעבודה בה הם דרישה
 מועסקים, ביום הראשון לעבודתם

מיידית. לביצוע
       1.8 

עבודה בגובה: ביצוע ההדרכה נושא
  1.8.1

לקוינבדק ונמצא
המבצע אינו מחזיק אישור הדרכה תקף לכל עובד תיאור הליקוי

לא הוצגו כללהערות)לליקוי(
2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זתקנה/הנחייה

.)ד(6סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע
       1.9 

בטיחות בבנייה: מוליכי חשמל על קרקעיים נושא
  1.9.1

לקוינבדק ונמצא
נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך, וציוד )תקעים/שקעים( שאינם תיאור הליקוי

 מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
כבל שהארקה בו מנותקתהערות)לליקוי(
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(163סעיף חוק/תקנה
להחליף הכבלים והציוד )תקעים/שקעים( ולהקפיד בנושא זה על דרישות דרישה

 .2002-תקנות החשמל )מתקן חשמלי ארצי באתר בניה(
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מיידי ת. לביצוע
       1.10 

בטיחות בבנייה: תכנית ארגון בטיחותי של האתר נושא
  1.10.1

לקוינבדק ונמצא
לא הוכנה תכנית ארגון בטיחותי של האתרתיאור הליקוי
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(166סעיף חוק/תקנה
והתקנותלפי דרישת החוק דרישה

מיידית. לביצוע
2

1מבנה מחלקה
       2.1 

עבודה בגובה: חובת שימוש בציוד מתאים נושא
  2.1.1

לקוינבדק ונמצא
העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה תיאור הליקוי

 באמצעות רתמת בטיחות
חיים באתר כללאין רתמות וקווי הערות)לליקוי(
2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זתקנה/הנחייה

((1.)א.)8סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע
       2.2 

אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל -בטיחות בבנייה: גידור נושא
  2.2.1

לקוינבדק ונמצא
פיגומים קונזוליםמקום

 2משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על תיאור הליקוי
 מטרים, לא גודרו ע"י אזן יד ,אזן תיכון ולוח רגל.

1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה
.)א(9סעיף חוק/תקנה

בודה, מדרכי מעבר בחתך ובגובה הנדרש יש להתקין גידורים למשטחי עדרישה
 בתקנות, ויחוברו לזקפים באופן שיימנע ניתוקם המקרי ממקומם.

מיידית. לביצוע
       2.3 

בטיחות בבנייה: תמיכת שלבי הסולם נושא
  2.3.1

לקוינבדק ונמצא
במבנהמקום

עץשלבי הסולם אינם נתמכים על ידי גזרי תיאור הליקוי
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(78סעיף חוק/תקנה
שלבי סולם עץ יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על דרישה

 ידי גזרי עץ המחוברים היטב לזקפים בין השלבים.
מיידית. לביצוע

       2.4 
מ' 2קיום חיזוק בסולם מעץ שאורכו עולה על בטיחות בבנייה:  נושא

  2.4.1
לקוינבדק ונמצא

במבנהמקום
 1.5מ' אינו מחוזק ע"י חיזוקי עץ אחוריים כל  2הסולם מעץ שאורכו עולה על תיאור הליקוי

 מ' לפחות.
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.76חוק/תקנהסעיף 
יש לחזק את הסולמות ע"י חיזוקי עץ אחוריים.דרישה

מיידית. לביצוע
3
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2מבנה מחלקה
       3.1 

בטיחות בבנייה: מוליכי חשמל על קרקעיים נושא
  3.1.1

לקוינבדק ונמצא
שאינם נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך, וציוד )תקעים/שקעים( תיאור הליקוי

 מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(163סעיף חוק/תקנה
להחליף הכבלים והציוד )תקעים/שקעים( ולהקפיד בנושא זה על דרישות דרישה

 .2002-תקנות החשמל )מתקן חשמלי ארצי באתר בניה(
מיידית. לביצוע

4
4מבנה מחלקה

       4.1 
אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל -בטיחות בבנייה: גידור נושא

  4.1.1
לקוינבדק ונמצא

גג קומה א'מקום
 2משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על תיאור הליקוי

 מטרים, לא גודרו ע"י אזן יד ,אזן תיכון ולוח רגל.
1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"חתקנה/הנחייה

.)א(9סעיף חוק/תקנה
יש להתקין גידורים למשטחי עבודה, מדרכי מעבר בחתך ובגובה הנדרש דרישה

 בתקנות, ויחוברו לזקפים באופן שיימנע ניתוקם המקרי ממקומם.
מיידית. לביצוע

       4.2 
בדיקה: מכונות הרמהמתקנים טעוני  נושא

  4.2.1
לקוינבדק ונמצא

לא התקבל תסקיר הבדיקהתיאור הליקוי
לא הוצג עבור מניטורהערות)לליקוי(
1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל תקנה/הנחייה

א.)א(119סעיף חוק/תקנה
על תקינות הציוד עליכם להעביר למשרדנו תסקירי בדיקה המעידיםדרישה

מיידית. לביצוע
       4.3 

מתקנים טעוני בדיקה: שרשרות, חבלים ואביזרי הרמה כלשהם נושא
  4.3.1

לקוינבדק ונמצא
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות, חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של תיאור הליקוי

 בודק מוסמך
עבור שרשרת)מענב באתר(לא הוצג הערות)לליקוי(
1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל תקנה/הנחייה

.76סעיף חוק/תקנה
לפי דרישת החוק והתקנותדרישה

מיידית. לביצוע
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. מספר האתר ברישומנו         .      נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו 

בכבוד רב ,

מבצע בניה

חל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ה 2018בינואר  1-מה –לידיעתכם 
הוראות הבטיחות  במשרד העבודה והרווחה בהטלת עיצומים כספיים על מפירי

לעבירה. זאת על פי הרחבת הצו ₪  20,000-35,000בעבודה, בסכומים העומדים על 
 2017-להגברת האכיפה של דיני העבודה )שינוי התוספת השנייה לחוק( התשע"ז

 הרינו להביא לידיעתך על שינוי בטופס "הודעה על פעולת בנייה".
ל העבודה בהתאם לפקודת הבטיחות הטופס מיועד למילוי על ידי מבצע הבניה ומנה

א' לתקנות  5( ובהתאם לתקנה 192)סעיף  1970  בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
 . 1988 הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

את הטופס החתום בכתב יד, יש לשלוח בדואר רשום אל מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לאזור הפיקוח 
 המתאים.

, רישום מנהל עבודה באתר יהיה אך ורק באמצעות הטופס החדש.       1/7/2015חל מתאריך לתשומת ליבך, ה
 לנוחותך אנחנו מצרפים טופס זה לדו"ח הביקור.     

   ות התעסוקתיתמינהל הבטיחות והבריאניתן לעיין בחוק ותקנותיו באתר של  
הטפסים ,חוקים ותקנות, דף משרד העבודה הרווחה והשרותיים החברתייםשל 

מנהל עבודה
או התנגדות למינוי מנהל עבודה בניה, השעייתו וביטול  אישור נוהל בנושא'להביא לידיעתך על פרסומו של  הרינו 
 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתלעיון בנוהל אנא היכנס לאתר   '.מינויו

העתקים 
 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/default.aspx
http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Pages/SafetyAndHealthLegislation.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Services/Pages/FormsAggregator.aspx?LPF=Search&WebId=f811b60f-eb64-47c6-a092-c9b14b3fc30c&ListID=66d4f5a1-0dd0-43d9-9f6c-c5ab407d47a8&ItemID=666&FieldID=MMDSubjects_GxS_Invalid&MMDPos=0
http://employment.molsa.gov.il/Services/Pages/FormsAggregator.aspx?LPF=Search&WebId=f811b60f-eb64-47c6-a092-c9b14b3fc30c&ListID=66d4f5a1-0dd0-43d9-9f6c-c5ab407d47a8&ItemID=666&FieldID=MMDSubjects_GxS_Invalid&MMDPos=0
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/Construction-work-manager-approval-procedure.pdf
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