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 ארגון בטיחותי של אתר הבנייה  -הנחיות להכנת תכנית התארגנות  

 
 

 )פרק ט"ז( תכנית ההתארגנות של אתר הבניה 1988-של תקנות בטיחות בעבודה התשמ"ח 166  -בהתאם לסעיף 
 לפחות אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים בהקמה, המפורטים הנושאים הבאים: 1:250יעשה בקני מידה 

 
 
 כניסה לאתר והיציאה ממנו.. דרכי ה1
 כולל דרכי פינוי פסולת בנייה.. דרכי התנועה באתר 2
 . דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים )כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי עגורני צריח(3
   -משרד התמ"ת יועץ בטיחות ובאישור   -הצבת עגורני צריח באתר הבנייה הכולל חוות דעת מהנדס   -. מיקום 4

 כלכלה, לרבות עיגון העגורן לבניין בהנחיית מהנדס בטיחות ומתכנן שלד הבניין.    
 מטר לפחות מסביב לאתר באותיות בולטו לעיון המודיע  2-. גידור שילוט ושלטי אזהרה מפח אסכורי בגובה של כ5

 . על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבנייה    
 . מיקום אחסון חומרים.6
 . מיקום מבני עזר )בתי מלאכה, מחסן,  משרדים וכו'(7
 . מיקום ופירוט מבני רווחה לעובדים )מקום מנוחה ואכילה, מלתחה נוחיות, מי שתיה, עזרה ראשונה(.8
 . מקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.9

 הזרם בתוך המבנה.. הזנת זרם חשמל למבנה לשם ביצוע העבודה כולל חלוקת 10
 . פירוט מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה.11
 ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.סקר סיכונים פוטנציאליים  .12
 . נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.13
 . נוהלי לביצוע עבודות מיוחדות כגון חפירות, הרכבות, הקמת פיגומים וכד'.14
 נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה )למקרה של ביצוע בתוך מפעל פעיל . 15
 הפעיל ו/או סמוך לו(.     
 . נוהל בדיקת ציוד וכלים, רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.16
 הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.  . נוהל תיאום אירגוני ובטיחותי בין פעולות17
 לפי מקצועות.  -. תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית 18
    ס"מ ועליו שמו של בעל הנכס, קבלן ומספרו ברשם  200/150-הקמת שלט בחזית האתר בגודל לא פחות מ. 19

 צים המקצועיים )המתכנן, אחראי השלג ואחראי לביקורת( שם האדריכל ופרטי המהנדסים ויוע הקבלנים,       
 . ומספריהם בפנקס מהנדסים ואדריכלים רצ"ב תמונת הסקיצה תמונת המצב      
 שילוט מסביב לאתר הבנייה באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים . 20

  לאתר הבנייה.      
 

 בהנחיות  10.5עד  10.1-הכולל סעיפים מ 166 –ור לעיל יש לבצע נוהלי חירום המפורט בסעיף בנוסף לכל האמ
 הכלכלה כנדרש בחוק.   -התמ"ת 

 
 תחילת העבודה תעשה רק לאחר ביצוע כל הדרישות המפורטות לעיל ובאחריותם של יזם, קבלן, מתכנן השלד 

 יועץ בטיחות מטעם החברה.   -ומהנדס 
 

 הערה:
 תהיה חתומה על ידי המתכנן, קבלן מבצע וממונה על הבטיחות.התכנית 

 יש לסמן את הנתונים על גבי התכנית המוגשת בתכניות ובחזיתות.  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19כמו כן, בנוגע לסעיפים 
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