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מספר מסמך803891:

ÍpFÈ919Î
לכבוד
התאחדות בוני הארץ
תפוצת מבצעי בנייה
שלום רב,

הנדון :הסדרת 'אמצעי גידור מיוחדים' באתרים בהם מתבצעות עבודות בנייה
 .1פרק ב' ב'תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח  , 1988-קובע את מפרט ואופי הגידור המיועד
למניעת נפילת אדם ואשר מותקן במשטחי עבודה ומדרכות מעבר.
 .2בחודשים האחרונים הותקנו באתרי בנייה סבכות פלדה  ,שנכנסות תחת סעיף 11א לתקנות שלעיל ואשר
מגדיר אותן כ 'אמצעי גידור מיוחדים' אשר דורשים אישור מפקח עבודה ראשי בטרם התקנתם.
 .3על רקע כל האמור לעיל ,מפרט המינהל במסמך זה את מתכונת קבלת אישור להתקנת גידורים אלו
והבטחת השימוש בהם בהתאם להוראות יצרן .דרישות אלו מיועדות הן למבקשי האישור והן לחברות
הבנייה שבאתריהן מותקן הגידור ,וזאת כמפורט להלן:

.i

שלב א'
דרישות מחברות העוסקות בהשכרת/מכירת הגידורים
חברות העוסקות בהשכרת/מכירת הגידורים מתבקשות לפנות עם המסמכים כדלקמן:


אסמכתאות שהגידורים שברשותם עומדים בתקן .EN-13374



נוהל הדרכה המתאר את האופן יודרכו בעלי התפקיד השונים באתר בדבר התקנתם הנכונה .
נוהל זה צריך לכלול גם הוראות הרכבה ופירוק .ככל שההתקנה השוטפת של הגידורים ,עם
התקדמות הקמת המבנה ,מתבססת על פועלים באתר הרי שהנוהל האמור חייב להתייחס גם
להיבט זה .



ככל שהחברה אינה יכולה להציג אסמכתאות שהגידור עומד בתקן אולם ביכולתה להוכיח
עמידתו בתקן המתאים לייעודו של המוצר /הו כחה שהמוצר שברשותה תוכנן ויוצר בהתאם
לכללי מקצוע שווה ערך  -עליה לשלוח את בקשתה להכרה בדגם בצירוף אסמכתאות
מתאימות ,ונציגיה יוזמנו לוועדה שיקים המינהל לשם הצגת הבקשה ודיון בה.
את הבקשה יש לשלוח למייל . pikuah.avoda.manage@Economy.gov.il
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.ii

שלב ב'

דרישות ממבצעי בנייה שהגידור המותקן באתריהן קיבל את אישורו של מפקח עבודה ראשי


יש להצמיד לפנקס הכללי באתר העתק מאישור מפע"ר לצד הוראות הפירוק וההרכבה כך שניתן יהיה
להציגו בעת ביקור מפקח המינהל.



במידה והגידור מותקן באופן שוטף על ידי הפועלים באתר ,יש לציין בפנקס הכללי את שמות העובדים
שקיבלו הדרכה פרטנית לעניין זה ואת שמו ותפקידו של מעביר ההדרכה .יש לוודא שכל התקנה של
הגידור תיעשה רק על ידי עובדים אלו או על ידי אנשי החברה שמסרו את הגידור לשימוש הקבלן.

לתשומת ליבכם ,לשם מתן תקופת היערכות נאותה יחלו מפקחי המינהל לאכוף את הנושא החל מתאריך .15.6.20
למען הסר ספק יודגש שככל שמפקח עבודה ,טרם תאריך זה ,יסבור במהלך קיומו של ביקור פיקוח שהתקנה קיימת
של 'גידור מיוחד' באתר הבנייה נעשתה באופן שעלול לסכן את העובדים באתר -מסמכותו להורות על פירוק הגידור
לאלתר.

בברכה,

רן כהן
מנהל תחום בכיר בטיחות

העתקים:
חזי שוורצמן  -ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי
אריק שמילוביץ'  -ס .ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
תפוצת מפע"זים
וועדת בנייה
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