פנקס כללי לעבודות בנייה
ובנייה הנדסית
ב 1-באוקטובר נכנסו לתוקף שינויים בפנקס הכללי החדש לעבודות בנייה ובנייה הנדסית.
אלה הם עיקרי השינויים כפי שהוכנו על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות
ונתקבלו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה
מאת שלמה אלוני

-------------------------------מנהל מחוז מרכז וירושלים
המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום :המוסד לבטיחות ולגיהות

 .1אינדקס חקיקה ותקנות – נוספו עדכונים בתחום עבודות בנייה,
כגון עוזר בטיחות ,תקן ישראלי לפיגומים וכד'.
 .2הצהרת מקבל הפנקס בדבר קבלת הדרכה  -לאופן ניהול הפנקס,
ומעקב.
 .3עדכונים בטבלאות מעקב וחתימה בגוף הפנקס (עמודה לציון
מיקום ,פירוט נסיבות התאונה).
 .4נספחים לפי דרישות החקיקה וחוזרי מפע"ר ,כגון מפרטי תכנון
פיגומים ,היתרים ,טופס הודעה ומינוי.
 .5שינויים ותוספות בפנקס לפי פרק או תחום:
א .מנהל עבודה
•בדיקה עתית  -יבצע בדיקה לכשירות האתר ויחתום בסיום
הבדיקה ,לפי שלבי הבנייה ומיקום באתר.
•בדיקה מיוחדת  -על פי דרישות התקנה ,כגון פיגומים,
טפסות ,דיפון.
ב .חשמל:
•מעקב אחר בדיקת מפסקי מגן ,לפי התקנה למתקן חשמל
ארעי.
•מעקב אחר בדיקת לוחות ראשיים ומשניים באתר.

ג .עגורני צריח:
•הקמת עגורן – פרטי המומחה.
•פירוק עגורן – פרטי המומחה.
ד .פיגומים:
•רישום פרטי המתכננים להקמה ולפירוק.
•רישום ומעקב אחר שינויים.
ה .מכונות הרמה:
•הקמה ופירוק של מעלית ,מגדל הרמה.
•פרטים של מפעילי מכונות הרמה אחרות.
ו .בעלי תפקידים אחרים:
•רישום פרטי בעלי תפקידים אחרים :טפסן ,מדריך עבודה
בגובה ,מפעיל צמ"ה.
החוק לניהול פנקס כללי
צו הבטיחות בעבודה ,תש"ך ,1959-קובע שינוהל פנקס כללי באתרי
בנייה ובנייה הנדסית ,לצורך הסדרה של מרכיבי פעולות שתכליתן
למנוע אירועי בטיחות.
לדוגמה ,בדיקת טפסות לפני העמסה; הדרכות עובדים ,בדיקות
חשמל ,אמצעי הרמה ועוד.
הפנקס הכללי לא עודכן שנים רבות ,ובמקביל ,נתקבלו עדכוני
חקיקה חדשים ,שלא נכללו בו .מדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות
הציעו למינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה שבמשרד העבודה
את יוזמתם לעדכון הפנקס במהלך שנת העבודה  .2020-2019לאחר
כמה סבבי הערות ותיקונים של מינהל הבטיחות ,בוצעו כל ההערות
עד לאישור מלא של המינהל לתצורה החדשה של הפנקס.
לאחרונה ,ביצע המוסד לבטיחות ולגיהות הדפסה במאות עותקים
לחלוקה ראשונה ,ובמקביל ,בוצעו הדרכות למדריכי השטח של
המוס"ל על השינויים בפנקס.
חלוקת הפנקסים החלה במחצית אוקטובר האחרון .המסירה
מתבצעת על ידי מדריך המוס"ל ישירות למנהל העבודה באתר,
תוך הדרכה מפורטת על אופן ניהול הפנקס.
לסיכום :הפנקס החדש הוא פלטפורמה להעמקת בקרת הבטיחות באתר,
על ידי מנהל העבודה ועוזר הבטיחות בתחומי פעילותם העיקריים■ .
מנהלי עבודה ועוזרי בטיחות מוזמנים לשלוח
את הערותיהם לפנקס לכתובת המיילtel-aviv@osh.org.il :
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