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 הנדסה מנהל

 כנית התארגנות לאתר בניה דרישות להגשת ת 
 

לתקנות הבטיחות בעבודה, )עבודות בנייה , תשמ"ח   166תכנית התארגנות לאתר בניה תהיה בהתאם לתקנה 
 .  , " תכנית ארגון בטיחותי של אתר"(1988 –

 

 הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה. נדרשת פרוט האתרים שלגביהם  .1

במהלך   לדעתו רמת הסיכון הצפויהשנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה, כאשר  כל אתר .1.1
 ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת. 

 

 :   כלולת התארגנות אתר שתכנית  .2

 .1:2500בקנ"מ  תרשים סביבהולפחות על רקע מפת מדידה עדכנית  1:250אתר בקנה מידה ה שרטוט .2.1

 קומות(. ת ובניית מבנה מספר )כגון הריסת מבנה בין מספר קומומהות הפרוייקט אור תיוכתובת האתר  .2.2

 שלב בניה לגובה.שלב הריסה חפירה ודיפון ו : שרטוט יכלול את הגידור ואמצעי הבטיחות בכל שלבה .2.3

 .גבולות מגרש כולל מדרכות ,כבישים,  עצים לשימור ,מבנים סמוכים, חצרות .2.4

 יש לסמן רוחב המעבר הנקי לעוברים ושבים / רוחב מדרכה נקי.  .2.5

 .  יכלול גגונים למעבר בטוחתוואי הגידור  .2.6

 על השרטוט יופיע סוג הקירוי / רשת הגנה/  בהתאם לדרישת יועץ הבטיחות .  .2.7

 מ'.  2סימון של גדר קשיחה ואטומה של כל מתחם האתר בגובה של לפחות  .2.8

ללא מפגע  ר להולכי רגל הגדר תהיה קשיחה, חלקה וללא בליטות ובבאזורים המשיקים למדרכות ומע .2.9

 הולכי הרגל. העלול לסכן את 

מפח בצבע לבן חלק ע"ג מסגרת לכיוון החזית/שצ"פ וגדר איסכורית פח גלי/חלק לכיוון  הגדר תהיה  .2.10

 חלקות גובלות.  

 שימוש בפיגום מאושר כולל כיסוי עם רשת צפופה למניעת אבק ונפילת חפצים. .2.11

 החוק.  ובכפוף לדרישות העירייה להנחיות שילוט הכולל פרטי מבצעי העבודה בהתאם  .2.12

שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או   .2.13

 קשורים לאתר בניה. 

 . סימון שערים .2.14

, במידות או כד'/רוס וגר מהודק/ אספלט כורכיש לבצע משטח יציב מ בצמוד לשער ובתוך אתר הבניה .2.15

 הבניה לרשות הרבים.מ' למניעת גלישת לכלוך, אבק, בוץ וכו' מאתר 5X20של 

יש לסמן ולהחליף ריצוף במדרכה קיימת בחזית מול שער כניסה לאתר ביציקת בטון מוחלק להבטחת  .2.16

 ס"מ לפחות.25ובעובי  30-מעבר תקין ובטוח במהלך הבניה, הבטון יהיה מסוג ב

עודפי מ' לשפיכת 1-מ' ובעומק של כ2/2יש לסמן ולבצע בור בצמוד לשער ובתוך אתר הבניה, במידות  .2.17

 בטון.

 סימון שטח ציבורי שאושר לשימוש ע"י העירייה.  .2.18

 . , חדרי אוכל ,מחסנים וכו'"מסוג מוצאות" מכולת פסולת, משרדים, שירותים .2.19

 מיקום עגורנים כולל התייחסות לרדיוס סיבוב לרבות אזורי הגבלה ע"י גובלים. .2.20

 באתר ובסביבתו הקרובה. ו/או תקשורת מיקום קווי חשמל  .2.21
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 אמצעי כיבוי אש לרבות מיקום הידרנטים.  .2.22

האם האתר  )כגון:  השימוש ו/או יעוד הקרקע בחלקות הגובלות לאתר על השרטוט נדרש להדגיש .2.23

   סמוך למוסדות חינוך ושטחים ציבוריים או משמש מעבר למוסדות חינוך(. 

בסמוך אליו  או או שעוברים דרכו ו/מבנה ציבור ו/או סמוך למוסד חינוכי בבמידה והאתר נמצא  .2.24

למוסדות חינוך, מוסדות ציבור נדרש להגביל את שעות העבודה באופן שיבטיח את הפעילות הסדירה 

 הסמוכים.הציבור  של מוסדות 

 לכל שלבי התוכנית.  ועה באתר המאושרים ע"י מחלקת התנועהתמרורים להסדרי תנועה ודרכי תנ .2.25

 ונים בכל שלבי עבודה.  נוסף לשרטוט תוגש תכנית מילולית הכוללת סקר ניהול סיכ .2.26

 

 חוו"ד מילולית תכלול לפחות: .3

ם שנופלים, הנפה,  סכנה של חפציפיגום , סקר סיכונים הכולל התייחסות לשלבי העבודה )הריסה,  .3.1

 . חוטי חשמל ותקשורת עיליים, בזמן חפירה וכו'(פגיעה בתשתיות, 

 נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם. .3.2

 והל למניעת כניסת זרים לאתר עבודה.  נ .3.3

   .בהתאם לנוהל תיאום הריסה והעבודה כוללת הריסה נדרש לעבוד  במידה .3.4

 נוהל להדרכת עובדים.  .3.5

 נוהל לביצוע עבודות מיוחדות )חפירות, הקמת פיגום וכו'(. .3.6

 נוהל תיאום הסדרי בטיחות במידה ובבניה יש גם דיירים שממשיכים לשהות במבנה.   .3.7

נוהל חירום )רשימת האחראים כולל כל פרטי התקשרות, נוהל פינוי נפגעים, נוהל הודעה על תאונה,   .3.8

 רשימת טלפונים למקרה חירום וכו'(.

 

 תפיסת שטח ציבורים והסדרי תנועה: .4

הפקעה יש לסמן השטח בצבע אדום  ו/או  הפרויקט להשתמש בשטח ציבוריצוע במידה וידרש לבי .4.1

 בשרטוט תכנית התארגנות.  

יש להגיש תכנית ובה סימון ברור של מיקום השטח המבוקש לשימוש לרבות גודל השטח ומשך הזמן   .4.2

 מהנדסת העיר .  המבוקש. התוכנית תועבר לאישור 

בהפקעה במידה ותאושר הבקשה, יפנה המבקש  ו/או    העירייה תדון אם לאשר את השימוש בשטח הציבורי  .4.3

 השימוש.  אל מחלקת הנכסים על מנת להסדיר התשלום עבור

 

 ה ע"י היזם, מבצע הבניה וממונה בטיחות )מלל ושרטוט(. התוכנית תהיה חתומ .5

 

ממונה הבטיחות מטעם היזם יאשר  עם סיום התארגנות האתר, ע"פ התכנית המאושרת,  .6

   ההתארגנות המאושרת. לתכנית  התאמת האתר 
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