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 :בהוראות אלו

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

 (.33° -אנכי (למעלה מ 2 -אופקי ל 3גג ששיפועו עולה על  -"גג תלול" 

 מחליק כלשהו.גג שפניו העליונים חלקים, רטובים או שנמצא עליהם חומר  -״גג חלקלק״ 
 

על גג שביר, תלול או חלקלק  לא יעלהעובד עירייה, לרבות עובד השמה,  .1

 ולא יידרש לכך לכל מטרה שהיא.

העבודה על גגות מהסוגים האמורים לעיל תתבצע אך ורק ע״י קבלן  .2

מומחה ועובדים מקצועיים לביצוע עבודה על גגות שבירים או תלולים או 

בתקנות ים הנדרשים בחוק, ובפרט חלקלקים, תוך נקיטה בכל האמצע

. בעבודה עם תלולים( הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או

לאבק  אסבסט יש לעבוד עם מפקח/קבלן בעלי אישורים מהוועדה הטכנית

 מזיק.

לא תתבצע עבודת בניה עם אסבסט, אלא באישור ועפ״י הנחיותיה של  .3

 הועדה הטכנית לאבק מזיק.

על גג קיים, תיערך בדיקה יסודית של הגג על כל רכיביו לפני ביצוע עבודה  .4

בידי מהנדס בנין או הנדסאי בנין, כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר 

 ביצוע העבודה על הגג בבטחה.

במקומות הגישה והעליה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן  .5

 ״זהירות, גג שביר״. -ברור לעין 

יגודר שטח הסכנה שמתחתיו  -שביר או תלול מבוצעת עבודה על גג  .6

 ובקרבתו למניעת גישת בני אדם שלגביהם אין הכרח שימצאו במקום.
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לא ידרוך ולא יועסק אדם בעבודה על גג שביר או תלול, אלא אם כן ננקטו  .7

 אמצעים שימנעו את נפילתו, לרבות שימוש בלוח דריכה או זחילה מתאים.

 מך של סיכוך גג שביר ולא ישעין עליו סולם.לא ידרוך עובד על קצה בלתי נת .8

 לא תתבצע עבודה על גג שביר או תלול בידי אדם בודד. .9

: מסירת העבודה לידי קבלן שאינו מומחה לעבודה מסוג זה או ללא זכור

 בה כדי לצאת ידי חובה. התקשרות חוזית, אין

 
 
 
 
 
 

 
 שלומי לוי

  מנהל מחלקת בטיחות                                     
 וממונה בטיחות בעבודה     
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