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חידושים בתחיקה
עפ"י סעיף 25ב' לחוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 11 הוראת שעה(, תשע"ט-2018, מבצע בנייה ימנה עוזר 

בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה ויבצע לשם כך תפקידים אלה:
בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג. 	 
דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד 	 

גילויה של ההפרה. 

חידושים בתקנות
בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( )תיקון(, התשע"ט-2019
1. תיקון תקנה 1. במקום ההגדרה "בונה מקצועי לפיגומים" יבוא:

"בונה מקצועי לפיגומים" - מי שמפקח עבודה ראשי פרסם את פרטיו באתר האינטרנט לפי סעיף 173ח' לפקודה, 
לאחר שאישר כי הוכח להנחת דעתו כי התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

הוא עבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים שפרטיו פורסמו 
באתר האינטרנט; הוא עבר הכשרה לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי; הוא עמד בהצלחה במבחן לפי תוכנית 

בחינה שאישר מפקח עבודה ראשי.
"תקן פיגומים ישראלי" – תקן ישראלי ת"י 1139 חלק 1 פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי, כפי שיעודכן מזמן לזמן. 

 רקע – פיגום זקפים
התקנות המוצעות קובעות חובת שימוש בפיגומים העומדים בהוראות התקן הישראלי לפיגומים.	 
התקנות קובעות הוראות לעניין הגורם המורשה לתכנון הקמת הפיגום.	 
התקנות קובעות את הגורם המבצע הקמה ופירוק של הפיגום.	 
התקנות מגבירות את אחריות מבצע הבנייה לבטיחות הפיגומים    השונים. 	 

ילקוט הפרסומים
29.4.19, פורסמה הודעה על שינוי בהוראות הטכניות  8214, מיום כ"ד בניסן התשע"ט,  בילקוט הפרסומים מספר 
לחומרים מסוכנים, לפי חוק הטיס התשע"א-2011: לפי סעיף 74 )ח( לחוק הטיס, התשע"א-2011, חל תיקון ההוראות 
 TECHNICAL היא:  התיקון  כותרת  הבין-לאומי.  התעופה  ארגון  מאת  שהתקבל  מסוכנים,  לחומרים  הטכניות 
 INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR, 2019-2020, EDITION

.DOC 9284
2019. ההוראות המעודכנות מופקדות לעיון הציבור  1 בינואר  יום כ"ד בטבת התשע"ט,  מועד תחילת השינוי הוא 

במשרדי רשות התעופה האזרחית(.

תקנים
בקובץ התקנות 8212, מיום כ"ד בניסן התשע"ט 29.4.19 הוכרזו תקנים חדשים. 

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 53(, התשע"ט-2019:
במקום ת"י 1905 – אפודות הצלה ממרס 1996 יבוא: "ת"י 12402 חלק 1 – התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה   .1

לאוניות המפליגות בים – דרישות בטיחות, מאפריל 2019".
אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 55( התשע"ט-2019:  .2

במקום ת"י 283 – מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי, ממארס 1958 יבואו התקנים האלה:
1. ת"י 71568 חלק 3 – אמצעים לכיבוי אש; תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך 

להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזינים במים, מאפריל 2019.
ת"י 71568 חלק 4 – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא 

מזינים במים, מאפריל 2019.


