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 מפקח על בניה נכבד,

נדרש  הנךלמען שלומך ובריאותך, ולמען שלום הציבור ועובדי הקבלנים 
 הבטיחות כמפורט להלן: להקפיד על הוראות

 
 כללי. 1

כל מפקח חדש ביחידה יקבל הדרכה מאת הממונה עליו בכפוף  1.1
וההוראות הנוספות הקימות בעירייה, לרבות  להוראות אלו

 הוראות בדבר איסור פעולות שונות והיתרים לביצוע העבודה.
 אל תעסוק במטלות שאינך מוסמך להם או טרם קיבלת הדרכה לביצועם.  1.2
לא ננקטו אמצעים  לא תחל ולא תימשך עבודת בניה כל עוד 1.3

 נאותים למניעת פגיעה בנפש ו/או ברכוש.
היזהר והתרחק ממקומות בהם מבוצעת עבודה ע״י מנופים וציוד  1.4

 הנדסי אחר.-מכני
 אין להימצא מתחת למטען מורם. 1.5
הימנע מלהיכנס לעימותים מילוליים עם קבלנים או  1.6

 תושבים, אשר עלולים לגרור תגובה אלימה.
 מסמרים בולטים, ברזלים וכד׳. -היזהר מעצמים חדים  1.7
 וודא כי במסלול ההליכה אין : עצים, ברזלים, בורות או  1.8

 מכשולים אחרים. 
המפקח חייב לדווח לממונה הישיר עליו ולמוקד העירוני  1.9

על כל מפגע בטיחות שנתגלה לו תוך כדי העבודה, אשר 
 יש בו סיכון לנפש ו/או לרכוש.

לחיי אדם, בכל מקרה בו אתה סבור כי נשקפת סכנה  1.10
עליך לדווח לממונים עליך, למהנדס העיר, ולמשרד 

 אגף הפיקוח על העבודה. -העבודה 
הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק  1.11

 ו/או הוראות הבטיחות האחרות המקובלות בעירייה.

 ציוד מגן. 2
עבודת הפיקוח מחיבת בשימוש בציוד מגן. לפני כל  2.1

 לבדוק את תקינותו.שימוש בציוד, עליך 
עם כניסתך לאתר בנייה חובה עליך לחבוש קסדת מגן.  2.2

 חובה זו חלה עליך גם בכל מקום שיש סכנה של גוף נופל.
עם כניסתך לאתר בניה לרבות אתר בניה בו מבצעים  2.3

 עבודות גמר חובה עליך לנעול נעלי בטיחות.
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אם הנך עובד בכביש, אי תנועה או בשוליהם לבש אפוד       2.4

 ר או מעיל גשם זוהר הן ביום והן בלילה.זוה
כשהינך חשוף לשמש, חבוש כובע מצחייה, הרכב משקפי  2.5

שמש, ומרח משחת מגן על העור. )אין הוראה זו באה 
לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד 

 מגן אישי אחר(.
 
 

 אויר חם שתה מים לעיתים קרובות.במזג  2.6
 במזג אויר קר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות, סוודר ומעיל. 2.7
 חייב: ציוד מגן אישיעובד שקיבל  2.8

 להשתמש בו בהתאם לייעודו. .א
 להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו. .ב
 להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו. .ג

 הגנה על הציבור. 3
הגנה על ציבור התושבים ובכלל היא חלק מהייעוד של תפקידך. על 

 כן, עליך להקפיד הקפדה יתרה על קיום הנושאים שלהלן:
 ודא כי אתר הבניה מגודר למניעת גישת עוברי דרך ומשולט  3.1

 כנדרש ע״פ חוק. 
 ודא שפינוי הפסולת באתר הבניה נעשה באמצעות שוקת למניעת  3.2

 התעופפות עצמים. 
 ת יערם במקום שלא יהווה מכשול או סיכון לעוברים ושבים.ריכוז הפסול 3.3
   הם אין להתיר הרמת מטענים מעל בני אדם או מעל מבנים בהם     3.4

 עלולים להיות.
עבודות חפירה או מילוי לא יבוצעו כל עוד קיים חשש  3.5

ליציבות המבנה וכל עוד לא ננקטו אמצעים מתאימים 
 למניעת פגיעה בבני אדם.

 העבודות המנויות להלן אסורות ומסוכנות במזג לתשומת ליבך,  3.6
 אויר סוער: 

 הפעלת עגורן צריח. .א
 הרמת רכיבים טרומיים. .ב
 הרמת טפסות. .ג

 אין להתיר בנייתם או הטמנתם של רכיבים אשר עלולים לפגוע  3.7
 בשלום הציבור. 

 סניטרים באתר הבנייה. גהותודא כי קיימים אמצעי  3.8
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 הריסות. 4
עבודות הריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה          4.1

בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים וע״י 
 עובדים מקצועיים שהותרו לכך עפ״י חוק.

מטרים תתבצע לפי תכנית  4כל הריסת מבנה שגובהו עולה על        4.2
 עבודה מפורטת.

המקום שבו נעשית פעולת ההריסה תגודר בגדר מתאימה          4.3
יוצגו שלטי אזהרה נראים לעין. דרכי הגישה הבטוחות ו

 יסומנו באופן ברור.
חלקי מבנה המיועדים להריסה יובטחו מפני התמוטטות          4.4

בלתי מבוקרת או מקרית, וכן יובטח כי פעולת ההריסה 
לא תסכן בני אדם, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא 

 נועד להריסה.
יסה ינותקו מתשתיות: כל חלקי המבנה העומדים להר         4.5

 חשמל, גז, מים, ביוב קיטור וכד׳.
יינקטו אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת פגיעה של          4.6

 התפוצצות, גזים, אבק או אש בעובדים בהריסה.
 
 

בהריסת מבנה מפלדה או מבטון מזוין יינקטו  4.7
נאותים למניעת התמוטטות בלתי אמצעי זהירות 

מבוקרת, פתאומית, התכווצות או כל שינוי בלתי 
 צפוי אחר.

ינקטו אמצעים נאותים  -באם חלה הפסקה בעבודת ההריסה 
 .למניעת התמוטטות החלק הנותר של המבנה

 
 
 
 

 
 שלומי לוי

  מנהל מחלקת בטיחות                                     
 וממונה בטיחות בעבודה     
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