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לכבוד
ליטל פז
ג.נ,.
תכנון איטום ובידוד -פרויקט כפר קאסם
כתובת :כפר קאסם.
•
•
•
•
•
•
•

תחום מומחיותי.
מכון התקנים הישראלי :מלווה מוסמך בבנייה ירוקה.
המשרד לאיכות הסביבה :רעש סביבתי ,נספחים אקוסטיים.
המשרד לאיכות הסביבה :גז רדון למבנים ודירות מגורים.
יועץ תרמי :תכנון ולווי מקצועי פרויקטים בבנייה ,הכנת אוגדני חישובים תרמיים.
יועץ איטום :מערכות איטום מתקדמות ,תכנון ולווי מקצועי פרוייקטים בבנייה.
יעוץ סביבתי :חוות דעת מקצועית לגבי מזהמים סביבתיים ובקרקע ,עיריית ת"א-יפו.

מסמכים :תקנים (ת"י) בנושא מערכות איטום כמפורט בת"י.
 .1תקנות התכנון והבנייה תש"ל  1970 ,-התוספת השנייה ,שיכונה "תקנות".
 .2תקנים (ת"י) בנושא בידוד תרמי ומערכות איטום כמפורט בת"י  1430/3ו 1752 -חלק .2
 .3ת"י  - 1476/2בדיקת אטימות קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים.
 .4ת"י  - 1536חומרים לאיטום מישקים וסדקים במבנים.
 .5ת"י  - 1547/13תוכניות לביצוע לבניינים – איטום.
 .6ת"י  -1045בידוד תרמי.

תוכן העניינים
 )1פרק  :1איטום תת קרקעי ומאגר מים.
עמ'.10 – 2 :
 )2פרק  :2איטום חדרים רטובים.
עמ'.12 – 11 :
 )3פרק  :3איטום גגות.
עמודים.20 – 13 :
 )4פרק  :4הנחיות לקבלן ביצוע.
עמ'.24 – 21 :
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פרק 1
מערכות איטום תת-קרקעי.
הבהרות:
 .1חובת יישום עצר מים בין יציקות הבטון בביצוע מערכות איטום.
 .2עצר מים כימי  -את עצר המים התופח יש למקם בצידה הפנימי של רשת הזיון כדי שלא יבקע את הבטון
בזמן תפיחתו.
 .3בהיקף קומת קרקע בצמידות לאדמה גננית יש ליישם טיח צמנטי אוטם ,דוגמת :אולטרה סיל  507עד מעל
קו גובה של  10.0ס"מ.
חומר :עצר מים כימי המבוסס על גומי בוטילי  +בנטונייט.
מידות :מידות סטנדרטיות של 25 X 20 :מ"מ ו .25 X 15
תכונות :עצר המים הינו תפר כימי מתנפח המשמש לאיטום בין שתי יציקות כנגד חדירת מי תהום דרך קו
התפר שבין שתי היציקות .לעצר ה " -סטופסיל " יש תכונות השהייה במים של כ  5שעות על מנת לאפשר לבטון
להתייבש לפני ההתנפחות האטם ולמנוע סגרגציה.
העצר מים משמש לאיטום הפסקות יציקה:
 .1חיבורי קיר-רצפה.
 .2קיר-קיר.
 .3ראשי כלונסאות.
החומר מתנפח עד ל  ,240%אולם הרצועה כלואה בתוך הבטון בנפח נתון ולכן תהליך התנפחות העצר יוצר לחץ
גבוה האוטם ומונע מעבר מים מצד לצד.להבדיל מהתנפחות במצב חופשי.
פרטי איטום עצר מים ליישום מערכות איטום לקירות התת-קרקעיים.
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מערכות איטום פנים מאגר מים.
הבהרה :יציקות בטון עם פנטרון כמפורט בהמשך.
תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה לאיטום מאגרי מים ,מאושר לשימוש במאגרים למי שתיה ע"י
משרד הבריאות.
תכונות והתאמה עיקרית :
•
•
•
•
•
•

תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה לאיטום קירות ורצפות.
משלב גמישות  ,הידבקות ואטימות מצויינת .
מתאים לאיטום שלילי .
משמש לאיטום מאגרי מים ומי שתיה (לפי אישור משרד
הבריאות הישראלי(
איטום קירות בטון כהכנה לחיפוי יבש או רטוב .
בעל הדבקה מצויינת לתשתית .
עקב ההדבקות המצויינת לתשתיות השונות והגמישות המעולה
 ,התערובת משמשת כחומר מקשר (פריימר) בין מערכות
צמנטיות לאחרות .

אריזה:
חלק א' אבקה  :שקי נייר במשקל
 25ק"ג
חלק ב' נוזל  :מיכל פלסטיק
במשקל  10ק"ג.
צריכה:
כ 2.5-ק"ג למ"ר בשתי שכבות
איטום בעובי  1מ"מ.
לאיטום נגד לחצי מים מעל  3מטר
גובה יש ליישם שכבת איטום
שלישית.

הרכב:
•

תערובת המכילה חומרים מינרליים  ,צמנט ומוספים הידראולים  +לטקס.

נתונים טכנים:
•
•
•
•
•

כושר גישור על סדקים  2.95מ"מ .
כושר הידבקות –  2.55מגפ"ס
מעבר אדי מים –  1.59מטר = SP
כושר התארכות בכח מקסימלי – 35%
חדירות למים:
ע"פ בדיקות מכון התקנים  :ב 3 , 1-ו 7-אטמוספרות אין חדירת מים.

תשתית:
בטון  ,בלוק בטון  ,בלוק איטונג  ,סיליקט  ,טיח וכדומה.
הוראות השימוש:
•
•
•

נקה היטב השטח מאבק  ,לכלוך  ,שומנים וחלקים רופפים .
שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים .
פגמים חיצוניים  ,קיני חצץ בבטון  ,אזורים מסביב לחוטים וכן אזורי זיון שנחשף  ,יש לחצוב ולתקן
לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה.

•
•

יש לבצע רולקות במפגש בין פינות בחומרים מתאימים  42שעות לפני יישום "איטומט פלוס . 502
שפוך למיכל ערבוב תכולת הדלי "איטומט פלוס " 502חלק ב , ,הוסף באטיות ותוך כדי ערבוב
במערבל מכני תכולת שק חלק א' .ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה .שטוף את
שאריות הדבק מהדלי עם כ 1-ליטר מים והוסף לתערובת .
מרח את התערובת המוכנה בצד הקיר הפונה כלפי המים( איטום חיובי ושלילי) בעזרת מברשת או כף
בנאים .במקומות בהם בוצע התיקון יש למרוח את החומר על התיקון לאחר התייבשותו .
מומלץ לעבוד עם "איטומט פלוס  "502בשני צבעים על מנת לודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר
האיטום .
יש למרוח  2-3שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה .את השכבות מורחים בהפרש של  12-24שעות
"שתי וערב" בגוונים שונים.

•
•
•
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אזהרות:
•
•

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ -5°Cוגבוהה מC. 35°-
באזורים סגורים ללא איוורור מתאים חובה לודא התייבשות השכבה הראשונה ולאחר מכן למרוח
שכבה שניה (לזירוז התייבשות ניתן להשתמש במאוורר).

עבידות:
כשעה וחצי .מומלץ לערבב כל  15דקות למניעת היווצרות קרום.

...............................................................................................................................................
ס.דניאל  -מומחה ויועץ איטום ,בידוד תרמי ואקוסטי ומערכות גמר בבנייה ,יעוץ ובדיקות גז ראדון ,תכנון,
ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה .נייד050-7652117 :

4

ס.דניאל  -מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
מתכנן ויועץ אקוסטי ,בידוד תרמי ,איטום ומערכות
גמר בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-5707338:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין מ2610601 .
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

...............................................................................................................................................
ס.דניאל  -מומחה ויועץ איטום ,בידוד תרמי ואקוסטי ומערכות גמר בבנייה ,יעוץ ובדיקות גז ראדון ,תכנון,
ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה .נייד050-7652117 :

5

ס.דניאל  -מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
מתכנן ויועץ אקוסטי ,בידוד תרמי ,איטום ומערכות
גמר בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-5707338:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין מ2610601 .
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

מעברי צנרת דרך יציקות בטון.
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סטופק.
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פרט עקרוני מערכות איטום וספי הפרדה פנים וחוץ.
קומת קרקע.

פרט עקרוני.
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אולטרה סיל  – 507מערכות איטום היקפיות קירות צמודי קרקע/מעטפת קירות.
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פרק 2
איטום חדרים רטובים
הכנת השטח ואיטום הקירות:
 .1ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז( .חובה לבצע בדיקות מקדימות למערכת האינסטלציה
והסניטציה לפני קיבוע עם רולקות בטון).
 .2יצירת רולקות בכל מפגש קיר -רצפה עם טיט צמנטי ,בחתך של  5X5ס"מ.
 .3מריחת שכבת מערכת איטום אולטרה סיל  507או שווה ערך על הרצפה עם עלייה של  20ס"מ לערך על
גבי הקירות.
איטום הרצפה והרולקות:

הכנת החומר

יישום

היפרדסמו  P.B LVהינו חומר חד רכיבי .יש לנער את הפחים לפני הפתיחה.
ולערבב באמצעות מערבל חשמלי במשך כשתי דקות במהירות נמוכה.
החומר מוכן למריחה ,כך שאין צורך להוסיף לו מדלל.
במידה ונדרש לדלל ,יש להוסיף כ 1 -ליטר מדלל קסילן
יש להמתין כ 2-דקות לפני היישום.

למוצר כושר הדבקות טובה ללא פריימר.
במידת הצורך ניתן להשתמש בפריימר אקוואדור או מיקרוסילר 50
יש להתחיל למרוח ראשית את הרולקות ולעלות עד לגובה של  20-30ס"מ.
למרוח את המשטח בשכבה אחידה של  1.5-2.0ק"ג למ"ר
ניתן למריחה בשכבה אחת בלבד!
להמתין  6שעות עד להצפה ,או המשך העבודה.

כלים

ניתן ליישם את החומר באמצעות מברשת ,באמצעות רולר או בהתזה באיירלס.

 .1ביצוע ספי הפרדה עם בטונים במפתן היציאה/כניסה למניעת זחילת רטיבות לפנים שטחים יבשים.
 .1חובת ביצוע חיפוי הקירות והרצפה עם ספסרים ברוחב מינימאלי של  3מ"מ ,בהתאמה לת"י .1555
 .2ביצוע טסט' ,מילוי עם מים ל  48שעות לבדיקת תקינות מערכות האיטום.
 .3עבודות ההמשך יבוצעו לאחר ריקון המים והתייבשות לחלוטין ,מומלץ על המתנה של  48שעות.
 .4מצעי מילוי – חול  +מלט בלבד בייחס של .3/1
 .5בגמר ביצוע יש ליישם רובה על בסיס אקרילי.
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פרטי איטום – חדרים רטובים
הבהרה :פני שטח הריצוף חיפוי בחדרים רטובים יהיה נמוך ב  0.5ס"מ לערך מפני שטחי הריצוף של יתר שטח
הדירה.
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פרק 3
איטום גגות
מערכות איטום ואפיון סוגי יריעות שונים.
מערכת חד שכבתית מיריעות ביטומניות מסוג  ,APPבעובי  5מ"מ כגון" :ביטומפלסט  " R5של חברת ביטום ,עם
ציפוי אגרגט בהיר .תכונות היריעות יתאימו לדרישות ת"י  1430/3ליריעות מסוג  ,Rאו פוליפלסט של חברת פזקר
עם תכונות זהות (ת"י).
הנחיות כלליות
 .1היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או
באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק ,מומלץ לקשור כל  10גלילים בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים,
כמו כן ,אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני ,הן בהובלה והן באחסנה.
 .2הלח מת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות ,לאחר פריסת היריעות לכל אורכן ,גלגול
היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.
 .3כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים ,כאשר ,כיוון הלחמת היריעות מעל
מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה ,שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע,
כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר .במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת,
יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה .בכל מקרה הלחמת
היריעות תבוצע מכיוון מרזבי הניקוז (בצמוד למרזבי הניקוז).
 .4חובה להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפייה ,בין שתי יריעות סמוכות ,להבטחת הלחמה מלאה
ביניהן .במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב 20-ס"מ לפחות מכל צד .בחיבורים
בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור ,שרוחבו כ  1מטר ,חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 15
ס"מ לפחות בקצה היריעה ,עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים
אלו תהיה ברוחב  15ס"מ.
בידוד תרמי ושיפועים:
 .1ביצוע ניקיון יסודי.
 .2מריחת שכבת יסוד  -פריימר  101ואו שווה ערך במשקל של  250גר' למ"ר.
 .3מריחת שכבת ביטומן חם מנופח( ,זפת) במשקל של כ  1.5ק"ג למ"ר.
 .4הדבקת לוחות פוליסטירן( ,קל-קר) בעובי של  50מ"מ.
 .5יציקת בט-קל לשיפועים במשקל  1200/400ק"ג/מ"ק בעובי ממוצע עד  10ס"מ( ,בנקודת הצמ"ג ,עובי
שכבת הבט-קל ,לא יפחת מ –  50מ"מ) ,חובה ביצוע אשפרה לשבוע ימים והמתנה של  21יום נוספים
להתייבשות שכבת הבט-קל.
 .6חובה – אחוז השיפועים לא יפחת מ  1.5%לכיוון הצמגים.
 .7יציקת רולקות בהיקף המשטחים באמצעות צמנט  +חול ומערב אקרילי בחתך מינימאלי של  4X4ס"מ.
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מפרט למערכת איטום חד שכבתית של יריעות ביטומניות:
 .1מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט  101או שווה ערך GS 474 ,בכמות של כ 300-גר' למ"ר ,וייבוש
למשך כ 3-5שעות.
 .2מריחת ביטומן  25/ 75במשקל של  1.5ק"ג למ"ר.
 .3הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של  30ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט .טיפול דומה יינתן
בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג .א.בפרטי המרזבים מומלץ על יישום פרטי ניקוז מסוג דלמר.
 .4יישום שכבת האיטום העיקרית מיריעה ביטומנית בעובי  5מ"מ היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט בהיר.
 .5יריעת חיפוי תבוצע עם סוג היריעה העיקרית ותולחם החל מאף המים או פני המעקה במקומות בהם לא
קיים אף מים או סרגל אלומיניום ותרד עד כ  20ס"מ על פני האיטום האופקיים.
 .6במקרים בהם גובה המעקות אינו עולה על  20ס"מ ,יש לבצע את מערכת האיטום גם על בחלק האופקי של
המעקות.
 .7במידה וקיים אף מים ,יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק  244או שווה ערך.
 .8במידה ואין אף מים יש לקבע פרופיל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה עם דיבל דפיקה כל  40ס"מ לערך
ולמרוח מעליו אלסטיק  244או שווה ערך.
 .9יש לצבוע את פסי החפייה בין היריעות ואת המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי וללא אגרגט,
מסביב למערכות מיזוג מערכות סולריות ,עיבודים שונים וכו' ,בצבע אלומיניום על בסיס ביטומני כגון ביטום
סילבר ,או סילבר פז.
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פרטי איטום גגות
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פרטי צמגים
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פרק 4
הבהרות:
 .1איטום גליפים ומשקופים עיוורים :איטום משקופים עיוורים באמצעות סרט בוטילי עם גב לבד ומריחת 2
שכבות טיח צמנטי אוטם ,דוגמת :טורוסיל ואו איטומט.
איטום חלונות יבוצע עם מערכות איטום ע"ב פוליאוריטני חד רכיבי ,דוגמת :סיקה פלקס.
חובה :אדני חלונות יש לקבע לפחות כ  2.5ס"מ בצידי הגליפים ,כולל בליטה כ  2.5ס"מ מקו הקיר ,שיפוע כ
 1.5%ואף מים תחתון.
 .2איטום משקופים עיוורים נגרות :מריחת חומר איטום משחתי ביטומני ,דוגמת :מסטיגום עד לגובה פני
ריצוף כללי.
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עבודות איטום
 - 05.01כללי:
א .עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,כתב הכמויות ,התכניות המצורפות ,תקנים ישראליים ותקנים אחרים
כמצוין במפרט .כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל
רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.
ב .כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של
היועץ.
ג .יבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת היועץ.
ג .הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט
ו/או בכתב הכמויות ,יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.
 05.02הצעות שינוי ואישור דוגמאות:
א .אם תוך כדי עבודה ,ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו הצעותיו כמאושרות רק
לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על ידו בכתב.
ב .לפני תחילת הביצוע ,יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי איטום ,שברצונו להשתמש
בהם לרבות אישורי איכות ותקן.
 – 05.03אחריות הקבלן:
הקבלן אחראי לטיב העבודה ,החומרים והאיטום של חלקי מבנה אשר צופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות
לתקופה של לפחות  8שנים מיום שהובטחה אטימותו המוחלטת לאחר החורף הראשון.
במידה והחברה המספקת את חומרי האיטום נותנת אחריות לתקופה ארוכה יותר ,יאריך הקבלן את תקופת
האחריות האמורה בסעיף זה לתקופה הזהה לפחות לתקופת האחריות שנותן היצרן.
במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום ,פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות
בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המזמין או בא כוחו ובתאום עמו ,לא יאוחר משבוע ימים
לאחר קבלת הודעה על כך.
 - 05.04דרישות כלליות:
 .1לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם היועץ לקבלת הסברים והדרכה.
 .2בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר אטום ,יש לראות כאילו רשום לידו "או שווה
ערך".
 .3ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ,תקנים רלוונטיים והמפרט הבנימשרדי.
 05עבודות איטום והגנה
 .1הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן רשום בעל סווג מתאים לעבודה שעליו לבצע ,בעל ניסיון מוכח
שלא יפחת מ 5 -שנים בעבודות דומות במבני ציבור.
 .2הקבלן יגיש לאישור את פרטי הביצוע ,הדוגמאות ,מפרטי החומרים ושיטות האיטום וכן פוליסת ביטוח עפ"י
הנדרש ע"י המזמין ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים.
 .3אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ  8 -שנים ,לשם כך יעביר הקבלן למזמין פוליסה של חברת
ביטוח לפני תחילת הביצוע.
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 .4עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ ,במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר ייבוש מוחלט
של המצעים  ,כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום חייבת להיות יבשה לחלוטין ,מישורית,
חלקה ללא בליטות ,שקעים חורים וחלקים רופפים.
 .5ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים ,נקיים,חלקים וישרים ללא שקעים ובליטות .בליטות
יסותתו ,שקעים ואזורי סגרגציה ינוקו ויסתמו בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה לטקס" (15%
מכמות המים) או ש"ע .קוצים יקוצצו לעומק  15מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים יסתמו במלט צמנט כנ"ל.
 .6אטימותם של חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים ע"פ המפרט הכללי ,או
בדיקות אחרות שיקבעו ע"י היועץ.
 .7במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת .הבדיקה תבוצע
בהצפה ,המטרה או התזה כפי שיקבע יועץ האיטום.
 .8בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות  -תוך שבוע ימים.
 .9פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתכניות .כל מקרה של אי
התאמה מסוג כלשהו תקבע תמיד הדרישה המחמירה ו/או הגבוהה יותר  -ע"פ דעת האדריכל  /היועץ.
 .10על הקבלן להזמין את היועץ ,בהתראה סבירה ,בעת הכנת עבודות האיטום ,בעת ביצוע עבודות האיטום
ובעת ביצוע עבודות הגנת האיטום.
אחריות הביצוע
הקבלן יהיה אחראי כאמור לטיב ביצוע עבודתו במהלך  8שנים החל מסיום העבודה ,קבלת אחריות זו תקבל
ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה .אחריות זו תכלול:
 .aתיקון האיטום באזור הנפגע.
 .bתיקון האזור הנפגע כגון :טיח ,צבע וכו'.
 .cכיסוי כל הנזקים הנגרמים עקב כשל האיטום.
 .dאם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק
את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחייב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר .אחריות
הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כוח האדם שבהם יעשה שימוש.
לוח זמנים
הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים ,כח האדם הנדרש כלים וכו' הנדרשים להשלמת עבודתו בהתאם ללוח
הזמנים המוקצב.
דגש מיוחד יושם לגבי חומרים מיובאים כדי למנוע מחסור כלשהו .הקבלן יוודא שעבודות ההגנה לאיטום המבוצע
לא יפגעו באיטום .לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ויביא לפני המזמין  /היועץ את כל הערותיו להבטחת
דרישה זו.
ביקורת הביצוע
בגמר הביצוע תיבדק האטימות של האיטום המבוצע.
דרך ביצוע הבדיקות,האיטום הנבחר ומשך זמן הבדיקה ,הינה בחירה בלעדית של המזמין .בכל המקרים האיטום
ימנע חדירת מים ואו רטיבות ,לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים
הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום ,ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה.
הערות כלליות למפרט :
•
•

העבודות יבוצעו כאמור על ידי קבלן איטום מקצועי,יש לאשר את קבלן האיטום ע"י היועץ.
מרגע הכנסתו של קבלן עבודות האיטום לשטח ייסגר השטח ולא יותר מעבר או כניסה לאף גורם עד
לגמר עבודות האיטום ,בדיקת טיב וביצוע שכבת ההגנה.
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ביקורת האיטום ע"י הצפה  -פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  1476חלק .1
 .1ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן הבדיקה חלקה הפנימי של דירות מגורים יהיה יבש לגמרי.
 .2כאשר במהלך או בגמר הבדיקה נתגלו סימני רטיבות ,חובה לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו כשלים,
לחזור על הבדיקה עד קבלת איטום מושלם.

בכבוד רב,
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4

דוח יועץ קרקע

חברה כלכלית כפר קאסם בע"מ

מכרז מס 04/21 :

חתימת הקבלן :

 20מאי 2021
דו"ח מס' 208574

מבנה רב תכליתי
מגרש  – 10כפר קאסם
בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

תוכן עניינים:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

מבוא
תיאור האתר והפרויקט המתוכנן
חקירת קרקע
מסקנות והמלצות
ביסוס בכלונסאות
רצפות וקורות מסד
קירות תומכים
משטחי פיתוח
ייעוץ בזמן ביצוע
חפירה/חציבה זמנית ומילוי חוזר
פיתוח ביוב וניקוז
הנחיות נוספות

נספחים:

.1
.2

דו"ח גיאולוגי
מפרט לביצוע כלונסאות בשיטת ההקשה וסיבוב  -מיקרופייל

תפוצה:
המזמין :נ.ת.פ מהנדסים
הקונסטרוקטור :באמצעות המזמין

1

.1

מבוא
.1.1

מובא להלן דו"ח קרקע וביסוס עבור פרויקט מבנה רב תכליתי בכפר קאסם .

.1.2

הדו"ח מתייחס לביסוס המבנה וקונסטרוקציות המפורטים בהמשך .עבור קונסטרוקציות אחרות ,או שינויים
בתכנון ,יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה בכתב ואחרי קבלת תכניות מתאימות.

.1.3

דו"ח זה מתבסס על התכניות האדריכליות והתכנוניות נכון ליום כתיבת הדו"ח .יש לעדכן את הח"מ על כל
שינוי בתכניות .הנחיות מעודכנות יועברו במידת הצורך.

.2

.1.4

הדו"ח הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישורנו.

.1.5

דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  3שנים מיום הפקתו.

תיאור האתר והפרויקט המתוכנן
.2.1

שטח הפרויקט נמצא בשטח בנוי בסמוך למבנים וכבישים קיימים (ראה תמונה מצורפת):

.2.2

בשטח המגרש קיימים ערימות עודפי חפירה ופסולת בנייה בגבול הדרום מערבי קיים חניון משאיות ומספר
מכולות.

.2.3

שטח הפרויקט נמצא על גבי מדרון היורד לכיוון דרום מזרח ,גבול המגרש הצפון מערבי ברום כ +131.5 -מ'
גבול המגרש הדרום מזרחי נמצא ברום כ +127.5 -מ'.

.2.4

במסגרת הפרויקט מתוכנן להקים מבנה רב תכליתי דו קומתי ללא קומת מרתף ומבנה אולם מופעים .בנוסף,
מתוכננים חניית רכבים ,שבילים מרוצפים וטריבונות ישיבה מבטון.

2

.2.5

מפלס ה"אפס" מתוכנן ברום  +131.15מ'.

.2.6

עבודות עפר :מתוכננות עבודות מילוי בעובי של  0.5-3.5מ' לטובת הגעה למפלסי ה"אפס" והפיתוח
המתוכננים .עובי המילוי הולך וגדל לכיוון דרום מזרח.

.2.7
.3

נתונים על עומסי שירות טרם התקבלו.

חקירת קרקע
.3.1

באתר נערכו סיורים וסקר גיאולוגי (ראה סקר גיאולוגי מצורף בנספח) .כמו כן ,באתר לא בוצעו קידוחים/בורות
ניסיון.
להלן מפה גיאולוגית וחתך סטרטיגרפי של האתר (מפת אזור כפר סבא של המכון הגיאולוגי לישראל).

.3.2

ע"פ המפה הגיאולוגית המסלע הצפוי להופיע צפוי להיות מורכב מסלעי גיר השייכים לתצורת בענה מגיל
טורון .מעל שכבת הסלע עשוי להופיע כיסוי קרקע המורכב מחרסית עם צרורות בעובי של  0.5-1.0מ'.
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.3.3

קארסט
ייתכן וקיימת השפעה קארסטית בסלעי הגיר הצפויים בשטח הפרויקט .המערכת הקארסטית היא מערכת
חללים תת-קרקעית הכוללת סדקים ומישורי שיכוב פתוחים ,חללים ומערות ,וכן שקעים פתוחים עד לפני
השטח.

.3.4

תכן סייסמי:
מקדמי תאוצת הקרקע יילקחו לפי נספח ג' של ת"י  ,413מהדורה משולבת (דצמבר .)2013
ע"פ ת"י  ,413מהדורה משולבת (דצמבר  )2013קרקע באתר הנדון משתייכת לסוג .B
תאוצת הקרקע האופקית המרבית החזויה באתר הינה ( 0.12gלהסתברות של  10%ב 50-שנה).

.4

מסקנות והמלצות
.4.1

הקרקע בשטח הפרויקט מאופיינת בשכבות סלע גירי קשה המכוסה בשכבת קרקע חרסיתית עם צרורות
בעובי כ 1-מ' .ייתכן כי הסלעים מכילים חללים קארסטים בגדלים שונים.

.4.2

בשטח הפרויקט מתוכנן מילוי בעובי של עד  3.5מ' בגבול המגרש הדרום מזרחי.

.4.3

בהתאם למסלע הצפוי באתר ולמילוי המתוכנן ,ביסוס המבנה יהיה על גבי כלונסאות קדוחים באתר שיבוצעו
בשיטת ההקשה וסיבוב – מיקרופייל.

.4.4

על מנת לוודא את עומק החדירה בסלע הדרוש ,כל קידוחי הכלונסאות יבוצעו בפיקוח צמוד של גיאולוג הנדסי
או מהנדס בעל רקע בתחום הגיאוטכניקה.

.4.5

כתוצאה מעבודות קדוחים ו/או עבודות עפר מתפתח רטט (מעבר של גלים סיסמיים בקרקע הגורמים לזעזוע).
לצורך ניטור של הוויברציות הפועלות על מבנים סמוכים והאם יכול להיגרם להם נזק ,תוזמן לאתר לפני תחילת
העבודה מעבדה מוסמכת למדידת הזעזועים הנוצרים בקרקע ,המגבלה על ערכי התאוצה המותרים תהיה לפי
המוגדר בתקן גרמני  DIN 4150חלק .3

.4.6

לפני תחילת הביצוע יש לבדוק המצאות של תשתיות בתחום המבנה המתוכנן כגון :מים ,ביוב ניקוז ,וכו' במקרה
וימצאו תשתיות ,יש להעבירם מחוץ למבנה המתוכנן .ייתכן גם יסודות ישנים וכו'.
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.5

ביסוס בכלונסאות
.5.1

ביסוס המבנה יהיה באמצעות כלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה וסיבוב  -מיקרופיילס.

.5.2

עומק הכלונסאות יימדד ממפלס תחתית קורות קשר וכל הכלונסאות ייקדחו ממפלס ה"אפס".

.5.3

כל הכלונסאות יחדרו לפחות  4מ' לתוך סלע טבעי .אורך כלונס מינימאלי יהיה  6מ'.

.5.4

עומק הכלונסאות הסופי יהיה עומק החדירה בסלע הנדרש בתוספת עובי המילוי/כיסוי קרקע או העומק
המינימלי ,המחמיר מבין השניים.

.5.5

קוטר הכלונסאות ייקבע בהתאם לעומסים המתוכננים כדלקמן:

קוטר
(ס"מ)
35
35
35
35
45
45
45
45
.5.6

עומק חדירה
לסלע טבעי (מ')
4
5
6
7
6
7
8
9

עומק כלונס
מינימלי (מ')
6
6
7
8
7
8
9
10

עומס מותר (טון)
40
50
60
70
82
95
110
125

העומק האפקטיבי העומק האפקטיבי הנדרש בסלע רצוף מתייחס לקטעי סלע דולומיט וגיר של לפחות  1מ'.
אין להתחשב במילוי ,כיסי חול ,כיסי קרטון וחוואר בחישוב האפקטיבי של הסלע  .במקרה של מילוי מעל 2-
 3מ' או כיסי חרסית חול וכו' יש לדווח למהנדס הביסוס( .הערה זו תרשם בהבלטה בתוכנית הביסוס)

.5.7

הזיון ייעשה מברזל מצולע בכמות לפי דרישות ת"י .1378

.5.8

הזיון יגיע עד  0.5מ' מעל התחתית  .בכלונסאות עמוקים יאושר מטר תחתון ללא זיון.

.5.9

החישוק הלולייני יינתן בפסיעה של  8ס"מ במטר העליון  10 ,ס"מ במטר השני ,בשאר הכלונס הפסיעה תהיה
 20ס"מ מקסימום.

 .5.10בסמוך לקפיצת הגובה תחושב החדירה לסלע  ,החל מתחת לקו תיאורטי ששיפועו  1:1ומתחיל בקצה החפירה
הנמוכה.
 .5.11הציוד שיובא לאתר יהיה בעל יכולת קדיחה לעומק של  15מ'.
 .5.12רצ"ב מפרט לביצוע כלונסאות בשיטת "ההקשה".
 .5.13באזורי מילוי יהיה צורך להוסיף לאורך החדירה לסלע  25%מעובי המילוי.
 .5.14יש לחבר בין הכלונסאות ע"י מערכת קורות קשר לשני הכיוונים (או שיחוברו ע"י רצפת בטון יצוקה באתר
וקשורה לקונסטרוקציה) .גובה עמודי היסוד יהיה עד  0.5מ'.
 .5.15ביצוע הכלונסאות יעשה בפיקוח של צמוד גיאולוג או מהנדס עם ניסיון בתחום הביסוס .המפקח באתר יוודא
קיום הוראות המפרט בכלל וחדירה אפקטיבית לסלע בפרט יאשר יציקה כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס.
קבלת רשימת עומקים מבוצעים כולל ציון חדירה אפקטיבית לסלע הינו תנאי לאישור תקינות היסודות.
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.6

רצפות וקורות מסד
.6.1

רצפת המבנה תתוכנן כתלויה ומופרדת מן הקרקע ע"י ארגזי פוליביד או שווה ערך עובי הארגזים  15ס"מ
(ארגזים עם דפנות מוצרות ומיועדות לרצפות תלויות) .קורות הקשר והיסוד יבודדו על ארגזים כנ"ל.

.6.2

אלמנטים בולטים מהמבנה כגון מדרגות ומרפסות יתוכננו כזיז או יצוקות ע"ג כלונסאות .שום אלמנט המחובר
מונוליטית למבנה לא יהיה במגע עם הקרקע (להוציא כמובן היסודות).

.6.3
.7

יש להקשיח את המבנה בחגורות שיחברו בין העמודים מעל ומתחת לפתחים.

קירות תומכים
.7.1

הנחיות בפרק זה מתייחסים לקירות התומכים הפרש גובה של עד  4.0מ' .עבור קירות גבוהים יותר יועברו
הנחיות ככל שנדרש ולאחר קבלת תכנית פרטים ופריסה של הקיר.

.7.2

קירות תומכים יבוססו ע"ג שכבות הסלע הטבעי

.7.3

במידה וימצאו שכבות עודפי חפירה/פסולת בניה/כיסוי חרסיתי בתחתי החפירה ליסוד קירות תומכים יש
להעמיק את החפירה עד לסלע הטבעי ולסלק את שכבות הכיסוי.

.7.4

פרמטרים לתכנון הקיר:


משקל מרחבי של הקרקע –  1.9טון/מ"ק



מאמץ מגע מקסימלי מותר עם הסלע –  30טון/מ"ק



מקדם לחץ עפר אופקי – 0.35



תוספת עומס שימושי עבור מגרש חניה מתוכנן –  1.0טון/מ"ר



מקדם חיכוך בתחתית היסוד ללא התחשבות במקדם לחץ פאסיבי לגיוס התנגדות להחלקה – 0.5



מקדם ביטחון להיפוך – 2



מקדם ביטחון להחלקה – 1.5

.7.5

עומק היסוד יהיה  80ס"מ לפחות מפני הקרקע הסופיים כך שיסוד הקיר יחדור לפחות  40ס"מ לתוך סלע.

.7.6

עבור קירות על גבי מדרון ,יש לוודא שהמרחק האופקי מתחתית היסוד בחזית ועד פני הקרקע הטבעית יהיה
לפחות  4מ' ועומק היסוד יקבע גם לפי שיקול זה.

.7.7

יציקת היסוד תיעשה כנגד החפירה בסלע רצוף ונקי ממילוי/חרסית.

.7.8

שיפוע חזית הקיר יהיה לפחות .1:10

.7.9

נדרש לתכנן פתחי ניקוז כל  2.0מ"ר לאורך ולגובה .הנקזים יהיו בקוטר  10ס"מ לפחות עם מסננת חצץ מאחור.

 .7.10בגב הקיר יבוצע נקז מבניה יבשה ברוחב מינימאלי של  0.4מ' מאבני גיר קשות .לחילופין ניתן להשתמש בנקז
סינטטי שיאושר על ידי המהנדס.
 .7.11על מנת למנוע נזקים או סדקי ם אורכייים יש לתכנן ולבצע תפרי התפשטות לאורך הקיר .התפרים יבוצעו כל
 5.0מ' לפחות.
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 .7.12יש לדאוג למערכת ניקוז יעילה להרחקה מהירה של מי נגר עילי מאזור הקיר התומך.
.8

משטחי פיתוח
.8.1

משטחי הפיתוח לרבות מדרכות ושבילי הליכה יבוצעו על גבי השתית הסלעית הטבעית ובהתאם להנחיות
הבאות:


.9

הרכב מבנה שביל הליכה מרוצף:
עובי [ס"מ]

סוג שכבה

6

אבן משתלבת מבטון

4

חול מדורג לשכבת הנחה

20

מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות

30

סה"כ עובי כולל

.8.2

מבנה המסעה המפורט לעיל יונח ע"ג שכבה מיישרת בעובי  15ס"מ של מצע סוג א'.

.8.3

במידה ובמפלס המדרכה/שביל יופיעו שכבות של מילוי ,המילוי יסולק עד להגעה לסלע טבעי

ייעוץ בזמן ביצוע (יש לכתוב על תכנית הביסוס)
.9.1

שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות
הביסוס ,לקבוע את העומק הסופי של היסודות ולהדריך את המפקח הצמוד באתר.

.9.2

הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן הביצוע (ביקור באתר) יעשה בכתב ובהתראה של  48שעות לפחות.

.9.3

קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד באתר
הינם תנאי לאישור תקינות היסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו המקצועית בפרויקט.

 .10חפירה/חציבה זמנית
 .10.1חפירה זמנית בתקופה היבשה (למספר חודשים) בשיפוע של  1V :2Hבתוספת מרווחי עבודה נאותים.
 .10.2חציבה זמנית בסלע תיעשה בשיפוע של  3V : 1Hבתוספת מרווחי עבודה נאותים.
 .10.3במידה והחפירה חודרת לפיתוח או למגרש שכן ו/או בצמוד לבית קיים שאינו מכיל מרתף יש לבצע
הגנה באמצעות כלונסאות דיפון לפני ביצוע החפירה .הנחיות יועברו לפי בקשה בכתב.
 .10.4העבודה תבוצע לפי כללי הבטיחות המקובלים.
 .10.5ביצוע הגנת החפירות וסביבתה יעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התש"ח  1988-פרק ט'
חפירות ועבודות עפר.
 .10.6יש לגדר את סביבת העבודה ולמנוע קרבה של אנשים אל האתר.
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 .11מילוי
 .11.1מילוי בגב קירות תמך ומילוי עבור מפלסי הפיתוח יבוצע מחומר העונה לדרישות "חומר נברר" כל פי הגדרתו
במפרט הכללי  51פרק  4עבודות עפר.
 .11.2מילוי מתחת לרצפת האפס יעשה עם חומר אנרטי (לא תופח) מסוג  A-2-4חול חרסיתי המכיל  20-30%חומר
דק עובר נפה  200או "מחומר נברר" (מצע סוג ג') לפי המפרט הכללי ,אין לבצע מילוי עם חול נקי.
 .11.3המילוי יהודק בשכבות של  20ס"מ כ"א ויהודק לצפיפות יחסית של 96% -מהצפיפות המירבית על פי בדיקת
 .Mod.AASHTOהויברציה תופסק במרחק של  0.5מ' מגב הקיר.
 .11.4לפני ביצוע מילוי יש לבצע חישוף של פני השטח במטרה לסלק צמחיה ,מילוי ישן ופסולת.
 .11.5עובי החישוף יהיה מינימום  20ס"מ או חדירה לקרקע טבעית.
 .12ביוב וניקוז
שירותינו ההנדסיים אינם תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה.
כמו כן אין דו"ח זה תחליף לתכנון מפורט של מע' איטום ע"י יועץ איטום.
 .12.1יש לתכנן מערכת ניקוז וביוב באמצעות יועץ אינסטלציה ,מערכת הניקוז תרחיק מים מאזור המבנה ותמנע
חדירת מים אל מתחת לרצפות .בהתאם לתקן ישראלי לאחזקת מבנים ת"י .1525
 .12.2פיתוח השטח יעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי .שיפוע הניקוז יהיה גדול מ 3% -בקרקע
חשופה ו 1.5%-לפחות בפיתוח כך שלא יצטברו מים מתחת לרצפת המבנים.
 .12.3כדי להקטין את השפעת שינויי הרטיבות בקרקע מומלץ בפריסה של ממברנה אוטמת מסביב למבנה או
מדרכה מרוצפת מבטון ברוחב  1.5מ'.
 .12.4יש להימנע מנטיעת עצים במרחק של  5מ' מגבולות המבנה.
 .12.5יש לתכנן את ניקוז המרתף עם יועץ ניקוז או אינסטלציה  .תחתית החפירה למרתף תעובד בשיפוע לכיוון תעלה
עם צינור שרשורי .יש להרחיק את בורות הניקוז לפחות  3מ' מיסודות.
 .12.6מוצאות מים כגון ברזים שוחות ביוב ,פתחי מוצא של ניקוז (מי מרזבים) ומקורות אחרים של מים העלולים
לדלוף ,ימוקמו במרחק של  3מטר לפחות מגבולות המבנה.
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 .13הנחיות נוספות
 .13.1תכנית מתווה היסודות ,כולל עומסים ,תועבר למהנדס הביסוס לעיון ותאום.
הקבלן יהיה קבלן רשום.
 .13.2יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאתר לאישור היסודות ,בהתראה נאותה של יומיים לפחות לפני תחילת
העבודה .המהנדס הגיאוטכני יבדוק ויאשר את הציוד ושיטת הביצוע באתר.
תחילת ביצוע היסודות תיעשה בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות
הביסוס ,לקבוע עומק סופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.
קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של
המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות יסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו
במקצועית בפרויקט.
 .13.3אין לגשת ליציקה ללא אישור בכתב של המהנדס הביסוס.
 .13.4יש ליידע את המהנדס הביסוס על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
 .13.5התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
 .13.6הדו"ח ישמש לביסוס המבנה המוגדר לעיל והוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר
ללא אישורינו.
בכבוד רב,
יובל רימון
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מפרט כללי לביצוע כלונסאות בשיטת המיקרופיילים
)יש לרשום את ההערות הנוגעות לביצוע על תוכנית היסודות(

.1

כללי-:
א.

מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של  35ו  45ס"מ ללא הרחבה המבוצעים בשיטת ההקשה והסיבוב
של ראש קדוח ,כאשר הוצאת החומר נעשית באמצעות לחץ אויר.

ב.

הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר.
הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי.
הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.
ביצוע הקידוח לפי הדרישות ,התאמות דרישות הפלדה לתקן ,טיב הבטון ,היציקה וכו'.
אין לקבלן זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן אחר.

ג.

מחיר היחיד ה שיקבע למטר אורך כלונס הוא קומפלט וכולל קדיחה ,פלדה בטון וכל העבודות בביצוע
הכלונס ,או שתינתן הפרדה בכתב הכמויות.

ד.

הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה.
הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע ,לא יאושר כלונס אם לא
ינוהל רישום מסודר.

ה.

.2

המכונה תהיה מתואמת לקדיחה לעומק של לפחות  14מ'.

הכנה ודרישות מוקדמות-:
א.

הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי.
לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכני בשטח בו יבוצעו הכלונסאות.

ב.

במידה ובשטח העבודה קיים או מבוצע מילוי ,יש ל ערוך מפת עבודות עפר עם התייחסות למפלס הקרקע
הטבעי והסופי .נתוני עובי המילוי בכל כלונס יהיו בידי המבצע לפני תחילת העבודה.

ג.

העומקים המינימאליים הדרושים בהנחיות הביסוס ובתכניות היסודות ימדדו מפני הקרקע או ממפלס
תחתית הקורות לפי החמור ביותר ,הנתונים יהיו בידי "המבצע" לפני תחילת העבודה.

ד.

הנחיות הביסוס ותכנית יסודות מפורטת וברורה יהיו ברשות הקבלן בעת הביצוע

ה.

העומק המינימאלי יקבע בהתאם לרשום בתכניות ולפי הנחיות הביסוס.

ו.

במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים ,יש להוסיף את אורכם לעומק הכלונס כך
שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות.
לצורך סיכום החדירה יחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באורך של מטר לפחות .
)אלא אם יצוין אחרת במפורש בהנחיות הביסוס(.

ז.

במקרה של מפולות ,על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את הקדיחה לאחר מספר ימים .עלות
הבטון שתידרש למילוי חוזר כלולה במחיר הכלונס.

.3

סטיות מותרות-:
א.

"כלונס" שלא יעמוד בדרישות פרק זה יפסל.

ב.

הסטייה המותרת מציר המתוכנן לא תעלה על  10%בקוטר הכלונס.

ג.

שיפוע מקסימאלי של הכלונס לא יעלה על .2%

ד.

המפקח יוודא דרישות אלו לפני היציקה.

.4

הזיון-:
א.

"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצוין במפורש אחרת בהנחיות הביסוס.

ב.

החישוק יהיה בפסיעה של  10ס"מ ב 2 -מטר העליונים של "הכלונס" ו 15 -ס"מ ביתרת כלוב הזיון.

ג.

כסוי הזיון בכלונסאות בקוטר  35ס"מ יהיה  4ס"מ ,בכלונסאות בקוטר גדול יותר ניתן להגדיל את כסוי
הזיון לפי התכנית.

ד.

מוטות הזיון ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליהם ,כנדרש בתוכניות.

ה.

הזיון יעשה מפלדה מצולעת ויחושב לפי הכוחות והמומנטים .כמות הזיון המינימאלית הדרושה לכלונס
היא  6מוטות בקוטר  14מ"מ  .כמות הזיון תחושב עפ"י חוקת הבטון החדשה.

.5

הבטון והיציקה-:
א.

הבטון יהיה ב 300 -אגרנט מקסימלי בקוטר  2ס"מ.
שקיעת הקונוס הדרושה  6" -דרוג האגרנטים בבטון יתאים "לבטון משאבה".

ב.

הבטון יצופף בקידוח בעזרת מרטט )ויברטור( מחט ,שיופעל מתחתית כלפי מעלה.

ג

לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו כתוצאה מהקידוח.

ד.

היציקה באמצעות משפך יציקה מאושר.

ה.

מידה ויתגלו מים בקידוח תקבע היציקה ע"י המהנדס.
במידת הצורך תבוצע היציקה באמצעות משאבה כשהבטון זורם מתחתית הקידוח כלפי מעלה.

ו.

במקרה של חדירה דרך שכבות מלוי תידרש יציקה מתחתית הקידוח באמצעות משאבה ובהתאם לתנאי
הקרקע.

.6

פיקוח
העבודה כולה תבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות מפרט זה ויעביר למשרדנו
רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות ,עובי המילוי ,עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה בסלע.
כמו כן יו עבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה כתנאי
לאישור התוכנית.

יובל רימון אמנון אגסי
אגסי רימון מהנדסים

 .1מבוא:
עיריית כפר קאסם באמעות חברת נ.ת.פ .מהנדסים מקדמים הקמת מבנה רב תכליתי במגרש  10בכפר קאסם.
במסגרת חקירת הקרקע באתר נערך סקר גיאולוגי ראשוני הכולל איתור ועיבוד תכניות ומפות גיאולוגיות
ועבודות אחרות רלוונטיות לאזור הסקר.
 .2מיקום הפרויקט:
המבנה המתוכנן נמצא בשכונה בדרום מזרח העיר ,על גבי מדרון היורד לכיוון דרום מזרח לכיוון ערוץ ניקוז
מקומי .רום פני הקרקע באתר  +127-131מ' (איור .)1

איור  :1מיקום האתר ע"ג מפה  1:50,000מסומן בכחול – אתר עמוד ענן

 .3סביבה גיאולוגית
האתר מצוי מבחינה סטרוקטורלית על שלוחה מערבית של קמר רמאללה הגדול אשר כיוונו צפון מזרח
דרום – מערב .מצפון גובל המבנה בהעתק נעלין העתיק אשר התנועה עליו נעה בין עשרות מטרים
לכמאתיים מטר בקצהו הצפון מזרחי .העתק זה ,המרוחק כשלושה ק"מ מן האתר ,הוא הגדול באזור ,אך
בטווח של כק"מ מן האתר ממופים מספר העתקים קדומים קטנים יותר אשר כיוונם צפ'צפ'מז'
וצפ'צפ'מע' .להעתקים אלה אין השפעה על הליתולוגיה באתר .במקומות הגבוהים בסביבות האתר נחשפים
סלעים השייכים לתצורת בענה הגרנית מגיל טורון והתחתרות נחלים חושפת תצורות קדומות יותר ורדים
וכפר שאול (מגיל קנומן) מזרחית ומערבית לאתר .בתצורת – בענה באזור מוכרים מבני קימוט פתוחים
משניים רבים ,בסקאלות של עשרות עד מאות מטרים ,אשר מאיצים התפתחות סדקים וקרסט

1

איור  - 2מפה גיאולוגית  ,1:50000גיליון כפר סבא האתר מסומן בעיגול.

 .4מסלע
האתר וסביבתו מצויים כולם על גבי סלעי גיר ודולומיט קשים השייכים לתצורת בענה מגיל טורון בעובי
של  40-150מ' (איור .)2
בתצורת בענה נפוצות תופעות של המסה וקרסט (וקס ,אילני ומינסטר .) 2011 ,תופעות קרסטיות מואצות
בקרבת מבנים ,ובאזור מוכרות מערות קרסטיות גדולות (  .) Frumkin & Fischhendler 2005לעיתים
נמצאים בחתך הגרני של תצורת בענה סלעי קירטון של תצורת מנוחה הצעירה והגבוהה יותר ,כתוצאה
מהתמוטטויות קרסטיות.

2

 .5סיכונים סייסמים
א .על פי ת"י ( 413גיליון תיקון  ,) 5תאוצת הקרקע האופקית המרבית החזויה באתר הינה 0.075g
(להסתברות של  10%ב 50-שנה).
ב.

בהתאם להנחיות ת"י  ,413ג"ת  ,5הקרקע באתר מסווגת מסוג .B

ג.

על פי מפת העתקים החשודים כפעילים ,עדכון  ,2016של המכון הגיאולוגי ,לא קיימים בקרבת התוואי
העתקים פעילים או חשודים כפעילים.

מקורות
ת"י  413תכן לעמידות מבנים הנדסיים ברעידות אדמה (גיליון תיקון )5
מפה גיאולוגית  ,1:50000גיליון  ,I-8כפר סבא .נ .הילדברנד -מיטלפלדט ,המכון הגיאולוגי 2011
אתר עמוד ענן /http://amudanan.co.il
אתר המפות הממשלתי

בכבוד רב,
גיא דודסקו
אגסי רימון מהנדסים
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5

דוח יועץ אקוסטיקה

חברה כלכלית כפר קאסם בע"מ

מכרז מס 04/21 :

חתימת הקבלן :

ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

14.05.2021
לכבוד
ליטל פז
ג.נ,.
הנחיות אקוסטיות  -מבנה קהילתי כפר קאסם
בדיקת תוכניות הבנייה :התייחסות לתוכניות הבנייה  /תסריטים כחלק בלתי נפרד מיישום מערכות הבידוד
האקוסטי הנדרשות ,כפוף לתקנים ,ת"י.
מסמכים :ת"י  – 2004בידוד אקוסטי בבניינים שאינם למגורים.
הדו"ח מתייחס לפרמטרים הבאים.
 בידוד מעברי רעש בין החללים. בידוד ואיטום מפני חדירת רעשים מחוץ למבנה. הפחתת הדהוד בחללים השונים.מעטפת המבנה  -בידוד רעשי חוץ ורעש סביבתי.
קירות חיצוניים יהיו בעלי אינדקס בידוד לרעש של  45 DBלפחות ,קיר איטונג צמנטי בעובי של  22ס"מ לפחות
עם טיח משני הצדדים .קיר פנים בלוקי איטונג בעובי  20ס"מ בעלי אינדקס בידוד לרעש של  48 DBלפחות ואו
כמפורט מטה באמצעות לוחות גבס  +צמר סלעים.
חלונות  -הדרישות לבידוד.
 המיגון האקוסטי העיקרי כנגד רעש סביבתי הוא חלונות הבניין. החלונות יהיו מסוג כנף לסוגיהם ,כגון :דריי או דריי-קיפ ו/או חלונות הזזה ,כנף על כנף ואינדקס הבידוד שלהם (כוללהזכוכית ,הפרופיל ומערכת האטימה) יהיה כדלהלן:
הערות:
 חלונות כיס אינם עומדים בדרישות. ניתן להשתמש בעוביים שונים של החלונות ,ובתנאי שיעמדו בדרישות הבידוד הכתובות בסקר זה. יש לאטום את מסגרת החלונות לבטון בעזרת סיליקון נייטרלי.סוג החלון/עוביי האלמנטים
עובי זכוכית (מ"מ)
מפתחים קטנים

מרווח אוויר/דבק (P.V.Bמ"מ)
עובי זכוכית (מ"מ)

עובי זכוכית (מ"מ)

בידודית

טריפלקס

מונוליטי

4

4

6

 6אוויר

P.V.B 0.38

-

5

4

-

4

4

6

מפתחים גדולים
מרווח אוויר/דבק (P.V.Bמ"מ)

 6אוויר

P.V.B 0.38

-

1

ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

4

5

-

דלתות  -אינקס בידוד של .28-30dB
 הדלתות יהיו כדוגמת פלדלת או שווה ערך ,עם מילוי צמר סלעים  100%בצפיפות  80ק"ג/מ( ³מילוי של כל פניםהדלת לאורך ולרוחב) ,או דלתות מעץ סנדוויץ' או עץ מלא.
 משקוף הדלת – מילוי בבטון או צמר סלעים בלבד .אין למלא בפוליאוריטן מוקצף !!! הדלת תותקן על גבי שלושה צירים. הוספת מערכת אטימה היקפית איכותית כגון מערכות אטימה של חברת אובזוטק או שווה ערך. סף תחתון לבידוד מלא מפני חדירת רעש חיצוני.* אין להתקין דלת לבודה מסוג פלקסבורד.

אטם לפרופיל הדלת

גליוטינה לסף הדלת

2

ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בידוד מעברי רעש בין חללים באמצעות לוחות גבס.
קירות הפרדה.
אSTC=45dB .
אפיון המחיצה:
 צד חיצוני – שכבת גבס אחת בעובי  12.5מ"מ. ניצבי פח ברוחב  70מ"מ ,במרחק של  60ס"מ האחד מן השני. צד פנימי – שכבת גבס אחת בעובי  12.5מ"מ. מילוי חומר מבודד – צמר סלעים במשקל  80ק"ג למ"ק בעובי ."3איור מחיצה :STC=45 Db

צד חיצוני –  12.5מ"מ

ניצב ברוחב  70מ"מ
צמר סלעים  80ק"ג/מ ³בעובי "3

צד פנימי –  12.5מ"מ

הערות:
 גובה המחיצות יהיה מגובה רצפה ועד תקרת הבטון ,ולא יהיו מעברי אוויר בין החדרים. -מעברי צנרת ויישומי חשמל דרך קירות הגבס ,יש לאטום בסיליקון אקוסטי כדוגמת " "GRABBERאו שווה ערך.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

ב STC=50dB2 – .מומלץ
אפיון המחיצה:
 צד חיצוני – גבס דו קרומי בעובי  12.5מ"מ  -סה"כ  25מ"מ. ניצבי פח ברוחב  70מ"מ ,במרחק של  60ס"מ האחד מן השני. צד פנימי – שכבת גבס אחת בעובי  12.5מ"מ. מילוי חומר מבודד – צמר סלעים במשקל  80ק"ג למ"ק בעובי ."3איור מחיצה STC=50 dB

צד חיצוני –  25מ"מ

ניצב ברוחב  70מ"מ
צמר סלעים  80ק"ג/מ ³בעובי "3

צד פנימי –  12.5מ"מ

הערות:
 גובה המחיצות יהיה מגובה רצפה ועד תקרת הבטון ,ולא יהיו מעברי אוויר בין החדרים. -מעברי צנרת ויישומי חשמל דרך קירות הגבס ,יש לאטום בסיליקון נייטרלי.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בידוד ואקוסטיקת פנים.
תקרות:
 .1התקרה האקוסטית תתפרס על פני שטח כל התקרה .סינרי גבס בצידי התקרה יגרמו להגברת תהודה.
 .2תקרת אריחים של חברת אקופון או שווה ערך ( 60*60בעלת תו תקן אירופאי) ,או שווה ערך בעלי מקדם
בליעה של לפחות .NRC=0.75
 .3תקרת האריחים תתפרס על פני כל שטח התקרה ,ללא השארת מקטעים של בטון או גבס.
 .4חללים בהם תיבחר תקרת גבס מחוררת ,יש לבחור עם הספק תקרת בעלת מקדם בליעה זהה של NRC=0.75
לפחות( .שילוב של חירור וצמר סלעים מעל שיתנו את מקדם הבליעה הרצוי).
תקרות במעברים ומסדרונות:
 .1מקדם הבליעה נמוך ,ויכול להיווצר הדהוד לא רצוי בחלל המעברים .הנחיה הינה למקדם בליעה של αw=0.85
לפחות.
 .2התקרה האקוסטית תתפרס על פני שטח כל התקרה.
חומרים להתקנה על התקרה:

א.

עץ הרקליט:
פלטות שבבי עץ משולבות צמר זכוכית .לפלטות הרקליט עמידות גבוהה באש (תו תקן) ועמידות בפני שחיקה.
קיים מגוון רחב של צבעים לבחירה.
חשוב לבחור פלטות עם מקדם בליעה של  NRC=0.85ומעלה.
בעמודים הבאים מצורפות דוגמאות של הפלטות ליישום על תקרת האודיטוריום.
קטלוג מלא של הרקליט http://oranim.com/new/media/heraklith/heraklith.pdf -

אריחי תקרה:
אריחי תקרה איכותיים של חברת אקופון.
גם כאן חשוב לשמור על מקדם בליעה של  NRC=0.85ומעלה.
דוגמאות לאריחי תקרה (של אקופון):
• אריחי תקרה מאורכים – פוקוס Lp
• תקרה שחורה – סומברה מונח A
• תקרה שחורה – סומברה נסתר Ds
• מסטר Ds
• מסטר מטריקס
ניתן להשיג אצל "יהודה יצוא יבוא"  http://www.judea-ex.co.il -והמשווקים המורשים.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

השלמת בידוד/בליעה אקוסטית קירות.
ווילונות.
השלמת בליעה אקוסטית עם ווילונות בכל החללים מאוד חשובה ביישום דלתות זכוכית ,ווילונות כדוגמת 'ווילונות
אקוסטיים' של חברת אובזוטק או שוו"ע.
 .1התקנה על מסילות.
 .2בד עבה ,צבע בהיר חלק שמנת.
 .3יחסי שטח  150%לפחות (צפיפות).
 .4חסין אש.
 .5בדיקה כי קיים אישור תו תקן חסין אש.
חיפוי קירות בחללי משרדים.
 .1חשוב להשלים בליעה אקוסטית עם חיפויי קיר .רצוי להתקין בכל החללים.
 .2החיפויים יכולים להיות בעלי מקדם בליעה של  αw=0.7ומעלה על פני  40-50%משטח הקירות (לא כולל דלתות
וחלונות).
 .3את החיפויים יש להתקין בגובה של כ 1.2 -מ' מהרצפה ועד לגובה של כ 2.4 -מ' מהרצפה ,לאורך הקירות
הסובבים של כל חלל.
 .4דוגמאות לחיפויים:
חלופות חומרים להתקנה ע"ג הקירות

דגם חיפוי מוצע
.1
.2
3

לוח גבס מחורר CLEANEO Q12/25
על פני  50%-40%משטח הקיר ללא צמר סלעים
לוח גבס מחורר  CLEANEO Q12/25על פני +50%-40%סלעים
צמר זכוכית בצפיפות  24ק"ג למ"ק
חיפוי עץ הרקליט +צמר זכוכית בצפיפות  24ק"ג למ"ק

מקדם בליעה aw
0.7
0.75
0.8
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

התקנת מזגן מיני מרכזי:

חדירת צנרת מיזוג אוויר.
 יש לאטום את פתחי חדירת הצנרת בקירות הגבס. יש ליצור  2ברכיים של  90ºבכל מעבר בין חלל לחלל.חדירת צנרת מיזוג אוויר.

שתי ברכיים של  90ºבכל מעבר בין
חלל לחלל

קיר גבס

יש לאטום את פתח החדירה בסיליקון
אקוסטי כדוגמת " "GRABBERאו
שווה ערך
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בידוד מעבר רעש בתעלות חשמל ותקשורת בקירות גבס.
 שקעי החשמל בחללים הצמודים לא יהיה מקבילים זה אל זה. הדופן הפנימית של תעלת החשמל תחופה עם צמר זכוכית  24ק"ג/מ² חיבור התעלה לקירות הגבס  /בטון עם הפרדה של יריעת קומפריבנד. תעלות תקשורת חשופות כפי שמופיעות בתכנית תעבורנה בתוך הקיר בצנרת ייעודית ותצאנה חזרה לתעלתתקשורת חשופה

קיר גבס
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

חדר משאבות ומאגר מים.

 .1משאבת המים תוצב על גבי בלוק אינרציה.
 .2חיבור המשאבה לבלוק יהיה קשיח ומשקל הבטון יהיה כפול ממשקל המשאבה ,שקיעה סטטית של הבלוק
והמשאבה יהיה  25מ"מ ,הבלוק יוצב על גבי בולמי זעזועים תוצרת מייסון או שווה ערך שייבחר בהתאמה
לסוג המשאבה.
 .3צנרת אספקת המים תהיה מבודדת בחדר המשאבות על ידי חיבורים גמישים של חברת מייסון או שווה ערך.
 .4כל חיבור הצנרת אל הקירות יבוצעו באופן גמיש עם בולמי רעידות ואו גומי ניאופרן בעובי של כ  10מ"מ
בהתאם.
 .5חובה לדאוג למרווח חופשי בין מהלכי הצנרת/אספקת המים לקירות ולתקרות הבניין ,יש לתכנן בעת יציקות
הבטון שרוולים בקוטר מתאים להעברת מהלכי הצנרת במרווח של כ  2.5ס"מ.
 .6מערכת הבקרה של מילוי מים יותקנו שסתומי ברמד שקטים בלבד ,מילוי המאגר יתבצע מתחת למים.
 .7אין להעביר מהלכי אינסטלציה דרך קירות חדרי מגורים וחדרי שינה כולל צנרת חדרי שירות וקולטני צמגים.
 .8דלת חדר המשאבות תהיה בעלת כושר בידוד של dB(a) 30לפחות ,.הדלת תהיה דלת אקוסטית אטומה

ולא יהיו בה פתחים לאוורור .
 .9הפחתת תהודה בחדר המשאבות  -יש לחפות את תקרת החדר ו 2 -קירות צמודים בº 90זה לזה בחומר

בעל נתוני בליעה של  NRC=0.85בעובי של  5ס"מ ,כדוגמת "וויספר" של חברת רוטנברג או שוו"ע.
 .10התקנת רפפה אקוסטית על פתח אוורו ש"ע  -תותקן רפפה אקוסטית בעלת ערך הפחתה של )22dB(a
לפחות כדגומת  AL-33-Wשל חברת ח.נ.א או שווה ערך.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בולמי רעידות.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בידוד אקוסטי לצנרת:
 .1חיבור הצנרת לקירות יעשה אך ורק באמצעות קפיצים למניעת העברת רעידות.
 .2אין לחבר את הצנרת בחיבור ישיר לקירות.
 .3במעבר צנרת דרך הקירות ,יש לוודא מרווח של  1.5ס"מ לפחות בין הצינור לקיר .לאטום את המעברים בעזרת
יריעות פלציב  8מ"מ.
חיבור צנרת מים חדר משאבות לקיר קשיח:

תקרת חדר המשאבות

מתלה מתוצרת מייסון
 pc-30או שווה ערך

צנרת

מאגר מים:
 .1בריכת המים תהיה סמוכה לחדר משאבות.
 .2ירידת המים לבריכה לא תהיה בנפילה ,אלא מתחת למים ,ז"א כי המילוי יתבצע מתחת למים.

11

ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

מערכות מיזוג.

ספק המזגנים יציג דו"ח בדיקה מפורט לאישור היועץ האקוסטי של הפרויקט טרם בחירת המזגנים.
במקרה של שימוש במזגני  Inverterייבדק המזגן בתפוקה מלאה כמוצהר בקטלוג היחידה.
על מנת למנוע העברת רעידות אל שלד המבנה יש להציב את בסיסי יחידות העיבוי על גבי בולמי ניאופרן כדוגמת
 Super W Padsשל חב'  Masonאו שווה ערך.
בסיסי היחידות יונחו על גבי רצפת מסתור הכביסה ,חל איסור לתלות יחידות עיבוי על גבי קירות המבנה.
באחריות ספק היחידות שרמת הרעש מיחידת עיבוי בודדת לא תעלה על ()A
מהמעבה.

 54 bBבמרחק  1.5מ'
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בולמים למערכות מיזוג.
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ס.דניאל – מתן שירותי ייעוץ בע"מ.
תכנון וייעוץ אקוסטי ,בידוד תרמי ומערכות גמר
בבנייה ,תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.
מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.

077-7033-227 ,050-7652117:
נייד
פקס 04-6802824 :
ת.ד ,633 : .קרית מוצקין2610601 ,
דוא"ל SOFIRD@ZAHAV.NET.IL :

בכבוד רב
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הנחיות בטיחות להתארגנות
באתר מבנה קהילתי
כפר קאסם
מס' תיק 5098 :מס' בקשה20210071/2 :
גוש 8878,8883,8882 :חלקה73,1,22 :

המבקש :עיריית כפר קאסם
הוכן ע"י:
קינן בטיחות בע"מ
ארלוזורוב  43א
רעננה
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ביצוע הנחיות תוכנית התארגנות – ארגון בטיחותי של אתר בניה
בהתאם לסעיף –  166של תקנות בטיחות בעבודה התשמ"ח – ( 1988פרק ט"ז) תכנית התארגנות אתר
הבניה מבנה קהילתי כפר קאסם .
 .1בוצעה בקנה מידה 1:250 :וכוללת בנוסף למבנים העומדים בהקמה את הנושאים הבאים:

 1.1דרכי כניסה לאתר והיציאה מימנו
 1.2דרכי התנועה באתר כולל דרכי פינוי פסולת בניה.
 1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה כולל מיקום
ומשטחי עגורני צריח)
 1.4מיקום אחסון חומרים.
 1.5מיקום מבני עזר.
 1.6מיקום ופירוט מבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה ,מלתחה,
נוחיות ,מי שתיה ,עזרה ראשונה).
 1.7מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
 1.8הזנת זרם חשמל למבנה כולל חלוקת זרם בתוך המבנה.
 1.9פירוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שריפה.
 1.10חובת גידור ושילוט באתר.
 1.11עבודה בגובה.
 .2סקר סיכונים פוטנציאלים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
 . 3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכי סילוקם.
 .4נוהל לביצוע עבודות מיוחדות באתר (חפירות ,הרכבות ,הקמת פיגומים וכו').
 .5נוהל ביצוע הסדרי בטיחות עם החברה המבצעת פעולות הבניה (למקרה של ביצוע
בתוך מפעל פעיל או סמוך לו).
 .6נוהל בדיקת ציוד וכלים כולל רשימת הבדיקות ותחזוקה.
 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחות בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין
עצמם.
 .8תוכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית -לפי מקצועות.
 .9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים
שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.
 .10נהלי חירום.
 10.1רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 10.2נוהל לפינוי נפגעים.
 10.3נוהל הודעות על תאונות.
 10.4רשימת מספרי טלפון למקרה חירום.
 10.5נוהל פינוי האתר במקרה חירום (כולל מועדי תרגול).
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תוכנית בטיחות להתארגנות באתר – פרויקט מבנה קהילתי כפר קאסם
תוכנית בטיחות להתארגנות באתר פרויקט מבנה קהילתי כפר קאסם בוצעה בהתאם לתקנות משרד
הכלכלה.

מטרה
פרויקט מבנה קהילתי כפר קאסם מטרתו הקמת מבנה ציבורי חדש בן  2קומות ,בעבודה מסוג זה יש
לקחת בחשבון קושי לדיירים אשר גרים בבניינים סמוכים ,בחזית המערבית עוברים כבלי חשמל ,לכן יש
לתכנן את העבודה כך שלא יהיו יווצרו סכנות אשר עלולים לסכן את הילדים והאזרחים ,על הקבלן
לתכנן את עבודתו כך שבשום מקרה לא יחשוף או יחשפו ההורים ,ילדים ,דיירים מבקרים ובאי הרחוב
לסכנות ולסיכונים במהלך עבודות הבניה,
יש לקחת בחשבון את מגבלות שעות העבודה ,עומסי תנועה ,מגבלות רעש אבק ,לכלוך דיירים שכנים
ומבקרים וכ'ו.

אין בהמלצות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות הדין ,ככול שהן קיימות אין הן
באות במקום ההוראות המחייבות על פי דין ,אלא להוסיף עליהן ככול
שהוראות הדין אינן דנות בהן.
אישורים לתקינות הציוד והמערכות השונות יש לדרוש מבעלי מקצוע
המוסמכים כחוק בתחומים השונים.

הערה :במידה ויוצב מתקן הרמה /עגורן
תוכנית ארגון בטיחות באתר נעשתה בכפוף להתקנת גובלי גזרה למניעת פלישת זרועה העגורן לאזורים
שהוגדרו כאזורים ציבוריים דהיינו שצ"פ שב"צ מעל מבני ציבור ,דרך ציבורית ומוסדות ציבור בתי ספר
וכדומה כולל מניעת פלישת הזרוע של העגורן גם על גבי בתי מגורים ,מסחר ותעשייה קיימים.
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 1.1דרכי הכניסה לאתר והיציאה מימנו
בחזית המערבית של האתר יתוכנן שער כניסת כלי רכב ברוחב של כ –  6.00מ' שער נוסף ברוחב של
 1.10מ' יתוכנן לשימוש עובדים ספקים ובעלי תפקידים ,השער ייסגר בכול סוף יום ע"י מנעול ובריח .
השערים באתר יהיו סגורים כל הזמן והכניסה לאזורי העבודה תהיה רק באישור מנהל העבודה.
אין לאפשר כניסה לזרים לאתר דרך שערים אלו ,יש לדאוג לתקינות ויציבות השערים .

 1.2דרכי התנועה באתר
תנועת כלי רכב מתבצעת מצפון לדרום על כביש צר וצפוף,צפוף ותנועת רכב כבד עלולה לייצור בעיית
תנועה כולל בעיית חנייה.
יש לקחת בחשבון שהאתר ממוקם באזור מגורים צר וצפוף – לכן יש לתכנן את הורדת ציוד ויציקות כך
שלא יחסמו את מעבר חופשי של כלי רכב.
יש לתכנן מיקום חניית כלי רכב כבד כולל משאבות בטון וכניסת רכבי בטון כך שלא יפריעו למעבר כלי
רכב חופשי ברחוב .
יש לדאוג לכניסות ויציאות של רכב עבודה כך שלא יפגעו בנוסעים בכביש בעוברים ושבים רגלית ,בזמן
יציקות או כול עבודה מורכבת תחסם המדרכה על מנת לא לפגוע באזרחים העוברים במקום.
יש לשמור על אזורי חניה וכן יש לאפשר כניסה ויציאה בטוחה של כלי רכב אבל לא בזמן העבודה.

.1גדר האיסכורית שפונה למדרכה (למעבר הציבורי) – חזית צפונית ,וחזית מערבית
תיהיה ישרה חלקה ללא בליטות וללא קצוות חדים.
.2מעבר המדרכה בחזית הצפונית ,ובחזית מערבית תיהיה תמיד נקיה מכול ציוד
ומפגעים ותאפשר כניסה ויציאה של דיירים וילדים מהבניין בבטחה.
 .3במהלך היום אין לחסום מעבר כניסה/יציאה לבנינים כול עבודה מורכבת עלולה
לגרום לעומסי תנועה – יש לתכנן את הורדת ציוד ויציקות כך שלא יחסמו או יגרמו
לנפגעים.
 .4השערים באתר יהיו סגורים כל הזמן והכניסה לאזורי העבודה תהיה רק באישור
מנהל העבודה.
 .5אין לחסום או לבצע פעולות הנפה במעבר למעברי חצייה הממוקמים בסמוך לאתר.
 .6אין לחסום או לבצע פעולות הנפה בסמוך לכבל חשמל הממוקם בסמוך לאתר .
 .7אין לחסום חניות דיירי הרחוב – יש לאפשר לדיירי הרחוב מעבר בטוח וללא
מפגעים מהחניות ברחוב אל הכניסה לבניינים הסמוכים .
 .8שעות הפעילות באתר ע"פ חוק יהיה בין השעות 19:00 – 07:00:וערבי שבת וחג
. 14:00 – 07:00:
 .9יש לדאוג לתאורה מספקת עם רדת החשכה באזור המעברים.
 .10בזמן יציקות ועבודות מורכבות יש לחסום מדרכה (לזמן מוגבל וקצר בלבד) על
מנת שלא יעברו ויפגעו אנשים .
 .11יש לתכנן את מיקום כלי הרכב הכבדים מבעוד מועד על מנת למנוע בעיות תנועה
וחסימת כבישים ומעברים.
 .12במהלך עבודות ניסור אריחים ועבודות עם אבק יש לוודא בדיקת כמות האבק
ומפגעי רעש.
 .13אין לבצע כול העתקה או פעילות אחרת עם העצים ללא אישור פקיד היערות
,אישור אגרונום ואישור מחלקת הגינון של העירייה.
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.14יש להקפיד על ניקיון האתר וסביבותו במהלך העבודה ,בסיום העבודה ישאיר את
הדרך במצב בטוח לתנועה כשהיא נקיה מכול דבר העלול לסכן,להפריע או להטריד
עוברי דרך או את כלי רכבם.
 1.2.1מדרכות גובלות באתר
.1בחזית המערבית של האתר מעבר/מדרכה להולכי רגל  -יש לשמור על מעבר בטוח וללא מפגעים אל
הכניסה לבנין המשפץ ולבניינים צמודים  -יש לשמור על שלימות המעברים בכול מהלך עבודות הבניה
,אין לחסום את המדרכה או לבצע בה כול שינויי.
 .2בחזית הצפונית של האתר מעבר/מדרכה להולכי רגל  -יש לשמור על מעבר בטוח וללא מפגעים אל
הכניסה לבניינים צמודים  -יש לשמור על שלימות המעברים בכול מהלך עבודות הבניה ,אין לחסום את
המדרכה או לבצע בה כול שינויי.
 .3יש לדאוג שגדר האיסכורית הפונה למדרכות חזית צפונית,וחזית מערבית ,תיהיה ישרה חלקה ללא
בליטות ללא קצוות חדים .
 .4במידת הצורך  -בסמוך למדרכה בחזית המערבית יוצב תמרור פריקה טעינה של חומרי בניין ,בזמן
ביצוע הנפה יוצב נציג הקבלן ושילוט מתאים בסמוך לאתר ומעברי החצייה.
 .5הקבלן יבצע שיקום חציות במיסעה באמצעות אספלט חם וחידוש מיד בסיום העבודה.
 .6יש לקחת בחשבון שעל המדרכה קיימים עמודי תאורה ועמודי חשמל.

 1.2.2חפירות באתר,גידור חפירה או מדרון
מבצע הגידור והדיפון יבדוק לפני ביצוע הבניה קיום אפשרי של קווי חשמל,מים,ביוב,תקשורת וגז.
ינקטו כל האמצעים למניעת התמוטטות המבנה אזור הסכנה יסומנו והגישה אליהם לא תתאפשר .
ינקטו אמצעים גידור למניעת נפילות לתוך אזור העבודה ע"י התקנת גידורים ,מכסים,סימון עם שלטי
אזהרה ותאורת אזהרה בלילה.
כל החומר שהוצא מההריסות יורחק לפחות  2.00מ' משטח ההריסה.
יש להרחיק את ציוד הצמ"ה מאזורי מעבר אזרחים ועובדים.
הריסה שאינה מסתיימות באותו יום יש לוודא לגידור מוחלט של המקום שילוט זוהר וחסימה כל דרכי
גישה למקום.
במקרה שדרך הגישה הינה יחידה יש לדאוג לדרך גישה חלופית בטוחה .
מדרכות ומעברי הולכי רגל לא יחסמו לא ע"י משאיות ולא ע"י ציוד

 1.3דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה כולל מיקום
ומשטחי עגרוני צריח).
כל המכונות הציוד (כולל עגורן )וכלי הרכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ,בעלי אישור של בודק
מוסמך לפי העניין או כל רישוי אחר לרבות משרד התחבורה.
מכונות ההרמה באתר ממוקמות ומקובעות באופן בטוח ובהתאם לנתוני תסקיר הבדיקה התקף.
מכונות ההרמה יהיו במצב תקין כולל כבלי ההרמה,התוף וליפוף הכבל עליו לשונית בטיחות לאונקל.
כל העובדים המשתמשים בציוד הרמה הודרכו ומונו לתפקיד "מפעיל מכונות הרמה".
עגורן במידה ויותקן ימוקם במקום בטוח וע"פ התקנות הנדרשות ,העגורן יבדק ע"י בודק מוסמך אשר
יעביר את האישורים הנדרשים ע"פ התקנות.

אין לבצע עבודות הנפה מעל אזורי מדרכות הולכי רגל ,במידת הצורך יש להגביל
זרועה העגורן.
יש לבצע התקנת גובלי גזרה למניעת פלישת זרועה העגורן לאזורים שהוגדרו
כאזורים ציבוריים דהיינו שצ"פ שב"צ מעל מבני ציבור ,דרך ציבורית ומוסדות
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ציבור בתי ספר וכדומה כולל מניעת פלישת הזרוע של העגורן גם על גבי בתי מגורים
,מסחר ותעשייה קיימים.
 1.3.1תפעול בטיחותי של מכונות הרמה – במידה ומשתמשים
תפעול המכונות יבוצע על פי נוהל יצרן.
מיקום המכונות בעצירות במהלך היום וחניית סוף היום תקבענה מראש ויהיו בטיחותיות .
סגירת שטח העבודה על ידי גידור ושלט "אזור עבודה" "שטח סכנה".
מיקום העגורן ומכונות אחרות יתבצע בהתאם ובהתחשב לקווי מתח וגזרת עבודה.
באתר ימצאו אתתים /עניבנים בעלי תעודות הסמכה בתוקף.

1.3.2מכונות מרעישות או רוטטות
מומלץ לצרף למכשירי העבודה ולכלי העבודה אמצעים לריסון רטט.
יעשה מאמץ לצמצם את מפלסי הרעש וירכש ציוד שקט יותר.
מסקירה של מקורות הרעש שנבחנו וההשפעות הצפויות כתוצאה הפעילויות המתוכננות בהריסה נמצא כי
לא צפוי מטרדי רעש בלתי סביר כלשהו לדיירי בניינים צמודים הסמוכים לאזור העבודה כל עוד יבוצעו
הנחיות המפורטות בתוכנית הבטיחות (.יש להקפיד להשתמש באמצעי השתקה כך שמפלס הרעש לא
יעלה על מפלסי הרעש המרביים המותרים.לפיכך לא יגרם רעש בלתי סביר לסביבת הפרויקט.

 1.4מיקום אחסון חומרים
 1.4.1מיקום מכולת פסולת ופינויה
מכולת פסולת הבניין תמוקם בתוך האתר ,יש להתקין שרוול להובלת פסולת מהקומות אשר יבנו ועד
למכולה.
א .הקבלן יכין תכנית תנועה לפינוי הריסות ,פסולת ,או כל חומר בניין אחר.
בתוכנית זו תהיה התייחסות לדרכי הגישה והיציאה של משאיות הפסולת והשתלבותן בהסדרי
התנועה הקיימים במקום תוך מתן דגש לשעות העומס בבוקר .
ב .הקבלן ינקוט באמצעים מיוחדים למניעת ענני אבק בזמן העבודה.
ג .בסיום כל יום עבודה ידאג הקבלן לנקות את הלכלוך שהצטבר בכל אזורי העבודה .יוודא כי דרכי
הגישה נקיות ופנויות .באזורים בהם נחפרו בורות יש לסגור בורות אלו ויסומנו בסימון בולט וזוהר.
ד .נדרש להתקין שרוולים בקומות ודרכם לשנע הפסולת אל נקודות אצירת פסולת הבניה.
ה .יש לכסות את נקודות אצירת פסולת הבניה לרבות מכולות.
ו .יש לדאוג לכיסוי כל משאית שיוצאת מהאתר בין אם היא טעונה פסולת ו/או חומרי בניין אחרים
הגורמים לפיזור חלקיקים ואבק.
ז .יש לכסות פיגומי מבנה ו/או נקודות אצירת פסולת בנייה לרבות מכולות.

 .1.4מיקום אחסון חומרים
 1.4.1חומרים מסוכנים/מלט/סיליקה/דבקים מדללים/חומרי בידוד
כל חומר המידע וההדרכה וסימון של החומרים המסוכנים שקיימים באתר מצויים באתר גיליונות
הבטיחות ( )msdsשל החומרים.
יש להשתמש בכלי העבודה המחוברים דרך צינור יניקה למערכת שאיבה לשם הקטנת רמות האבן.
במידה ונתקלים בחומרים בעלי פוטנציאל ייצור פסולת רעילה יש לדווח למשרד להגנת הסביבה.
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 1.4.2אחסון חומרים דליקים ,סולר ,דלק
 .1במידה ובאתר קיימים חומרים כגון סולר ודלקים למינהם – הדליקים יאוחסנו במאצרה במקום מוצל
,סגור ורחוק ממטעני אש.
 .2קיבולת המאצרה תיהיה  110 %מנפח המכיל,זאת בנוסף להוראות החברה ,במקרה של אי התאמה
בין ההוראות ,ההוראה המחמירה היא הקובעת.
 .3בסמוך לאזור הדלקים יש להתקין גלגלון כיבוי אש ומטפי כיבוי –  6ק"ג.
 .4החמרים ,הכלים ,הציוד ,תבניות לבניה ושאר הרכיבים לבניה וכיוצא באלה יאוחסנו
באופן יציב ומסודר כך שתימנע אפשרות התמוטטותם.

 1.5מיקום ציוד בניין ואחסון חומרים
במידה יונח מבנה מחסן ו/או כול מבנה אחר באתר.
יש לדאוג שהמבנה יוצב במקום יציב ושלא יפריע לפעילות שוטפת באתר ויבדק יציבותו ע"י מהנדס
קונסטרוקטור.

 1.5.1משרד עבודה.
כול מבנה יביל אשר יונח באתר יהיה בעל היתר מהוועדה המקומית ,יעמוד בתקן אש ויותקנו בו דרישות
בטיחות אש הנדרשות בתקנות.
המבנה יונח בהתאם להנחיות ותכנון של מהנדס קונסטרוקטור.

 1.6מיקום מבני עזר כגון:משרד ,שירותים וכ'ו
 1.6.1מיקום מבני עזר ומבני רווחה לעובדים
 .1בהתאם לתקנות  -מבצע הבניה מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק".
 .2מבצע הבניה יתכנן מיקום השירותים בקרבת תשתית של הביוב והמים ,לבנות את המבנים ולמקם את
חדרי השירותים וכמובן לחבר את כל חדרי השירותים לתשתית שתהיה קיימת לאחר מכן .מאחר ששום
דבר אינו בנוי לאורך זמן והצרכים של עובדי הבניין עדיין קיימים ,חשוב לספק את כל מה שצריך בזמן
נתון ולכן השירותים הכימיים מהווים פיתרון מאוד נוח
 .3מבנה השירותים באתר יוצב בצורה יציבה ועל פי התקנים והיציבות הנדרשת .
יש לדאוג שהמבנה לא יצור מטרד או הגבלה בתהליך הבניה.

 1.6.2מיקום ישיבה לארוחות
 .1יש להקצות אזור ישיבה לעובדים לארוחות בהפסקות
אזור הישיבה יהיה נקי מוצל ומקורה.
 .2חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות לא יורשה אדם להישאר בו במשך ההפסקות הנתונות לו לאכילה
או למנוחה ,למעט הפסקות הנתונות תוך כדי עבודה רצופה.
(ב) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות ,לא יורשה אדם לאכול ,לשתות או לעשן בו.
בכל אתר בניה שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת
ארוחותיהם ,ובו שולחנות וכסאות במספר מספיק.

 1.6.3מיקום מי שתיה
 .1בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (התש"ל )–  1970מי שתיה לעובדים  ,יש להתקין ולקיים בנקודות
נאותות שהגישה אליהן נוחה לכול העובדים הספקת מים ראויים לשתיה ,בכמות מספקת ,מצינור ראשי
ציבורי או ממקור אחר שאושר בכתב על ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית שהמפעל נמצא בתחומה.
 .2מי-שתיה שאינם מסופקים במערכת צינורות יהיו נתונים בכלים נאותים ויוחלפו לפחות אחת ליום ,ויינקטו
כל האמצעים המעשיים לשמירת המים והכלים מזיהום.
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 .3נקודות ההספקה של מי השתיה ,בין במערכת צינורות ובין בכלים ,יסומנו באופן ברור בשילוט מיי שתייה
" אם הורה על כך המפקח האזורי
.4באתר בניה שמותקנת בו מערכת לאספקת מים שאינם מי שתיה ,תותקן איתה מערכת בנפרד מהמערכת
לאספקת מי שתיה ,כמפורט בהל"ת".
.

 1.6.4ערכת עזרה ראשונה
מבצע הבניה מחוייב להמציא ערכת עזרה ראשונה אשר תכלול:
תיק בד עם תאים פנימיים ורצועת נשיאה
פד גזה סטרילי  7.5ס"מ.
גליל פלסטר נייר –  1.25ס"מ.
פלסטריות
אגד חבישה  5ס"מ  2.70Xמ'
אגד חבישה  7ס"מ  2.70Xמ'
תחבושת אישית תיקנית.
משולש קיבוע +סיכות ביטחון.
טבליות להרגעת כאביים.
תמיסה לחיטוי סביעור/כלודין.
חוסם עורקים סיליקון.
מספרים מתכת
כפפות לטקס
מבצע הבניה מחוייב למנות ממונה על תיק עזרה ראשונה שיהיה אחראי על תיק זה הממונה יהיה מאומן
במתן עזרה ראשונה (עבר הכשרה) וימצא בכול זמן העבודה באתר ,כמו כן יש לוודא שהממונה ירשם
בפנקס הכללי – תקנה " 187בתקנות הבטיחות בבניה סעיפים  147-149בפקודת הבטיחות בעבודה.

 1.7מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
יש לשמור על כללי חוק החשמל אין לבצע כול עבודה בקרבת הכבל אין לעלות או לתלות כול ציוד על
עמוד החשמל.
השימוש בחשמל בביצוע עבודות הבניה יעשה בהתאם לחוק החשמל  1954וע"פ תכנון מהנדס החשמל
סיכוני חשמל באתר
באתר תותקן הארקה ובכל לוח חשמל יש מפסק פחת/דלף
כל כלי החשמל תקנים ,בעלי בידוד כפול וכל חיבורי "השקע תקע" תקנים.
בדיקות תקופתיות באתר יבוצעו תכופות לטיב ותקינות ההגנות של המכונות והציוד.
כבלי החשמל תלויים בגובה או מונחים באופן בטוח כדי למנוע אפשרות שאזרחים עלולים להיתקל או
לדרוך עליהם.
יש לוודא שכל הכבלים מחוברים למחברים המתאמים.
הרחק את הציוד מטמפרטורות חמות כדי להבטיח את הפעלתן בטווח הפעלה המצוין.
לא יתכנן אדם לא יתקין ולא יבדוק ולא יפקח על התקנתו של מיתקן חשמלי ארעי באתר ההריסה ולא
יבצע שום שינוי אלא אם כן הינו חשמלאי.
לוח החשמל באתר הבניה יתאים לדרישות תקן  iec 439-4מתקן החשמל ייבדק לפני הפעלתו לראשונה
באמצעות חשמלאי בודק ותוצאות הבדיקה ירשמו וישמרו.
הציוד באתר ייבדק בסדר הבא:
מפסק מגן  :ייבדק אחת לשבוע לפחות הבדיקה תעשה ע"י לחיצה על לחיץ הבדיקה – יבדק ע"י
מנהל העבודה.
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מפסק מגן  :אחת לשלושה חודשים לפחות באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן – יבדק ע"י
חשמלאי מוסמך ע"פ האמפריג'.לוח חשמל ראשי ייבדק אחד לשנה באמצעות בדיקה התנגדות
הבידוד בדיקה רצפת הארקה.

 1.8הזנת זרם חשמל למבנה כולל חלוקת זרם בתוך המבנה.
 .1חיבור החשמל לציוד ואביזרי החשמל באתר מבנה ציבורי כפר קאסם יהיה דרך גנראטור חירום ,ברגע
שיחובר חשמל זמני לאתר יש לוודא שמהנדס חשמל יבדוק ויאשר את החיבור.
 .2כול שינוי או כול הגדלה של מערכת החשמל תעשה ע"י מהנדס החשמל.

 1.9מיקום ופירוט ציוד כיבוי וברזי שריפה.
מיקום ברזי שריפה וציוד כיבוי אש
 .1בסמוך לאתר ממוקם ברז " 3לשירותי הכיבוי וההצלה – יש לשמור על גישה נוחה אליו.
 .2באזור הגידור יש לדאוג להוספה של מטפי כיבוי ,יש למנות צוותי כיבוי ופינוי מקרב העובדים
ולהפעלת עמדות כיבוי אש למינהם.
 .3יש להתקין עמדת כיבוי אש בחזית הכניסה לאתר.
 .4יש להציב – 3מטפיי כיבוי אש  6ק"ג.

 1.10חובת גידור ושילוט באתר הבניה
אם תחילת עבודת גידור מתחם העבודה ע"י גדר איסכורית קשיחה בגובה של  2.00מטר ,יש לדאוג
לדרכי גישה ומעברים חליפיים וחופשיים ממפגעים.
גדר האיסכורית הפונה למדרכה חזית צפונית,וחזית מערבית תיהיה ישרה חלקה ללא בליטות וללא
קצוות חדים.
יש לדאוג למעברים חופשיים ומצבי משטח הרצפה באזור ההליכה והתעבורה תקין משטח דריכה ישר
וללא שקעים (אין שברים ערימות חומרים,שמן,משטחים לא ישרים כולל פינוי אשפה).
יש לדאוג להצבת תמרור מתאים.ביציאה מהאתר התראה על" רכב חוצה בכביש",
"איסור כניסת רכב" ",איסור מעבר הולכי רגל"",אזור עבודה" ועוד.
יש לתלות שלטים "סכנה כאן בונים" ",הכניסה לזרים אסורה" במרחק של עד  10מ' בין השלטים.
יש לדאוג לכניסה ויציאה של כלי רכב לאזור המתחם ללא כל סכנה.
יש לדאוג לאזור חניה מסודרים באתר ואיסור מעבר כלי רכב באזורים מסוכנים.
בורות ופתחים ברצפה יכוסו או יגודרו כראוי.
יש לדאוג לתאורה מספקת בכל המקומות החשוכים.
כל קשירה של אמצעי בטיחותי ייבדק מדי יום ואף מספר פעמים ביום בימים חורפיים (סכנת נפילה
מרוחות חורפיות).
תקנות התכנון והבניה פרק א' תקנה " 7הצגת שלט"
חובה על הקבלן לגדר את שטח מקום העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה את כל האתר לרבות אזור
המכונות.
תחום הגידור וצורתו יתואם עם הממונה בטיחות ומנהל האתר.
מבצע הבניה יציג במקום בולט לעין באתר שבו מתבצעת פעולות הבניה שלט שבו יצוינו הפרטים הבאים:
שם מבצע הבניה ומעונו
שם מנהל העבודה
מס' רישיון
מהות העבודה המתבצעת .
מספר היתר בניה
מהות היתר הבניה
יש לדווח על פי חוק לאגף הפיקוח על העבודה על מינוי מנהל עבודה טרם תחילת עבודות הגידור והדיפון.
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 1.11עבודה בגובה
עבודה בגובה – עבודה בגובה העולה על  2מטר ממפלס נמוך יותר אשר אליו עלול העובד ליפול במהלך
עבודתו מהמפלס בו הוא נמצא.
אין לבצע עבודה בגובה אלא אם העובד הודרך על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז
–  2007על ידי מדריך מוסמך
לעבודה בגובה ,והעובד מחזיק באישור תקף לעבודה בגובה לפי התקנות שהוזכרו לעיל.
בעת עבודה בגובה – על העובד להיות רתום ברתמת בטיחות המעוגנת היטב לבימת העבודה.
בשעת הצורך לביצוע עבודה על תורן ,לא תבוצע העבודה אלא אם המטפס מחזיק באישור תקף של
"מטפס תרנים" שהוצאה ע"י מוסד מוסמך לכך ע"י אגף הפיקוח על העבודה .

 1.11.1סיכוני נפילת חפצים מגובה
האתר יאורגן כהלכה למניעת נפילת חפצים /ציוד מגובה .
כל העובדים יצוידו בחגורות כלים ובכלי קיבול ייעודיים לטלטול /שינוע ידני של כלי העבודה והציוד.
כלי קיבול לשינוע חומרים וציוד שאינם ניתנים לשינוע ידני יבדקו ע"י בודק מוסמך.
באתר יש להקים שוקת /שרוול"/זברבל" לפינוי בטיחותי של פסולת בנין.

 .2סיכונים באתר
העבודות המתוכננות באתר יבוצעו בסמוך לבניינים מאוכלסים ,בסמוך למדרכת הולכי רגל ,ובסמוך
לכבלי חשמל.
מצב זה יוצר סיכונים אשר מחייבים את הקבלן להתייחס אליהם בכובד ראש ולהיערך בהתאם.
הסיכון הגדול שיש לתת עליו את הדעת הוא תנועת ילדים הורים ודיירים בתוך ובסמוך לאתר העבודה.
 הקבלן יבצע חציצה בין שטחי העבודה ובין המדרכות ושבילי הולכי הרגל הנעים באזורהמבנה ע"י גדר איסכורית ישרה ,חלקה ללא בליטות וללא קצוות חדים.
 הקבלן יוודא שלא יבצעו פעולות הנפה מעל המעבר כניסה לבנינים צמודים ,מעל המעברמדרכה בחזית הצפונית ,חזית מערבית ,מעברי החצייה כמו כן אין לבצע פעולות הנפה
בסמוך לכבל חשמל.
 הקבלן יוודא שמעברי החצייה בסמוך לאתר יהיו תמיד חופשיים ונקיים מכול מכשול. יש לוודא שלא מבצעים כול שימוש בעמודי חשמל ולא יהיו כול פעולות הנפה מעל כבליהחשמל.
 הקבלן יניח רשת למניעת נפילת חפצים מהגובה בכול ציידי הבניין – רשת הגנה זו היא כדילמנוע נפילת חפצים על עוברים ושבים .
 יש לשמור על מפלסי רעש המותרים בחוק – אין לבצע רעש מזיק יש להשתמש עם מגננותאקוסטיות למניעת מפלסי רעש חריגים לסביבה.
 הקבלן יבצע בתאום עם מפקח המועצה דרכים לפינוי האשפה. הקבלן ישלט את אזור העבודה בשלטי אזהרה – סכנה כאן בונים ,הכניסה לזרים אסורה –המרחק בין השלטים יהיה עד  10מטר .
 הקבלן יוודא שלא יבצעו כל עבודות הנפה מעל ,מעבר הולכי הרגל במדרכות ובכניסהלבניינים סמוכים .
 אין לחסום חניית דיירים – בתים צמודים. השערים באתר יהיו סגורים כל זמן העבודה ולאחריה ,הכניסה לאזור העבודה תיהיה רקבאישור מנהל העבודה.
 הקבלן יוודא חניית רכב כבד באותם אזורים אשר נקבעו מראש ,באזורים בהם הרכבים לאיחסמו מעברים ויצרו לחץ במקום.
 -הקבלן יוודא מפרט קונסטרוקטור לדיפונים בחפירות שמעל  4מ' – במידה ויבוצעו חפירות.
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-

-

-

הקבלן יוודא שהפיגומים נבנים ע"י בונה מוסמך כולל קיום שעבר את ההדרכות
והאישורים ע"פ בתקנות.
יש לשמור על מרחקי בטיחות מכבל חשמל זה בכול מהלך העבודה ומכבלי תקשורת.
יש לתכנן מראש חניית משאיות ציוד ומשאיות בטון (בזמן יציקה) כך שלא יחסמו מעברים
ראשיים מדרכות ומעבר הולכי רגל.
בביצוע עבודות יציקה ועבודות מורכבות יש לחסום מעבר אנשים על המדרכה לזמן העבודות
בלבד.
בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים יש לבצע סקר סיכונים שהתייחס לכול שלב ומי אחראי
להקטנת כל סיכון .
בתחילת העבודה כשמקום מגודר ומשולט ובהתאם לתוכנית התארגנות יש להמציא אישור
ממנוה בטיחות .
יש לוודא שמנהל הפרויקט והקבלן קראו את תוכנית בטיחות זו והם מתחייבים לפעול
בהתאם לדרישות והנחיות אלו.
בכול מהלך הבניה יש לעבוד בצמוד להנחיות אגרונום – אין לבצע כול קריטת עצים או
הזזתם ללא אישור פקיד היערות ,אישור אגרונום ומחלקת הגינון בעירייה.

דוגמא לסגירת מדרכה בזמן חפירות והתקנת מדרכה זמנית.
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דוגמא לגדר איסכורית באתר
-

-

דוגמא להעמדת גדר איסכורית על המדרכה

-

דוגמא לגגון קשיח מעל המדרכה
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 .3נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכי סילוקם
נוהל איתור מפגעים בטיחותיים
 3.0איתור מפגעים בטיחותיים באתר הבניה יתבצע באופן שיטתית ,ע"י סיורים
קבועים על פי תוכנית בטיחות של מנהל העבודה באמצעות גורמים שונים
כגון:
כל עובד במקום עבודתו ,קבלן ראשי ,מנהל העבודה וגורמי חוץ.
 3.1סקר בטיחות יתבצע על-ידי מנהל העבודה/קבלן מבצע.

3.3

 3.2בתום הסיור באתר ידווח לקבלן הראשי על המפגעים ע"פ קדימויות.
 3.3מנהל העבודה יפיץ את תוצאות הסיור לגורמים הרלוונטיים לצורך טיפול מיידי
בתוצאות הסיור.
מפגע /סיכון בטיחותי ידווח מיד ,בפנייה ישירה בטלפון ,לקבלן ראשי/ייזם אשר יגיע למקום בו
המפגע/הסיכון הבטיחותי קיים ,ימליץ על דרכי התמודדות עם
הסיכון ויעביר המלצותיו במפגעים הדורשים טיפול מיידי יש לטפל בעדיפות גבוהה.

3.4

וועדת הבטיחות תדון ,במפגעים ובסיכונים שאותרו ותגדיר עדיפות לטיפול ,באם יתעורר הצורך
במשאבים חריגים לשם טיפול ,יובא הנושא להחלטת ראש
גזרת הבטיחות.
3.5

בכל ועדת בטיחות יעדכן הקבלן המבצע באופן התקדמות הטיפול
במפגעים /סיכונים סילוק מפגע /סיכון בטיחותי.
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 3.6טבלת פירוט של זיהוי גורמי הסיכון והמפגעים:
מס'
.1

הגורם
המאתר
העובד
במקום
עבודתו

תדירות האיתור
ביקורת יומית

ויזואלית באזור העבודה שלו

ביקורת
יומית/שבועית

סריקה בכל אתר הבניה

קבלן ראשי/ייזם

2

3

בודק חוץ

עפ"י הזמנה

4

ישיבת
בטיחות

5

מהות הבדיקה

קבלן ראשי

קבלן
ראשי

ממונה
בטיחות

מדווח על הממצא ל..

קבלת רשימת הסיכונים.
סיור מקדים ותדרוך הקבלן
ועובדיו.
תיחום אזור עבודת הקבלן
מקצועי  ,ספציפי

קבלן ראשי/ייזם

התכנסות לפחות 8
פעמים בשנה

סיור באתר במסגרת הישיבה

לייזם

לפני
עבודה  /משימה
מורכבת

התאמת המשימה ועמידה בתנאי
הבטיחות הנדרשים

ייזם

בעת קליטת קבלן
חוץ לעבודה באתר

לפני ביצוע משימה
חריגה
סיורים שוטפים
במהלך השנה

התאמת המשימה ועמידה בתנאי
הבטיחות הנדרשים תוך הגנה על
עובדי האתר
סקר סיכונים ומפגעים ,סיורים
ובדיקות
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הערות

ייזם

ייזם
ייזם

במידה ובאתר
מעל 25/50
עובדים
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 3.7לאחר איתור סיכונים יסולקו המפגעים ע"י הגורמיים
הרליוונטים עפ"י הפירוט:
האחריות לסילוק

בקרה על הביצוע

סוג הסיכון

חשמלאי

מנהל פרויקט

סיכון בתחום גהות

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום כיבוי אש ומילוט

קבלן מבצע
קבלן מבצע

מנהל פרויקט
מנהל פרויקט

סיכון המצריך ייעוץ חיצוני

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום נוהלי עבודה  /חרום

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום ציוד חרום

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום מבנה

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום מיגון  /ציוד מגן אישי

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום בדיקות תקופתיות

קבלן מבצע

מנהל פרויקט

סיכון בתחום החשמל

סיכון בתחום עזרה ראשונה

לאחר סילוק המפגע /הסיכון הבטיחותי ידווח האחראי על הסילוק לקבלן המבצע.
מנהל הפרויקט יבדוק את המצב לאחר הסילוק ,ידווח למנהל יחידת הבטיחות על ביצוע
הפעולה המתקנת .
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 .4נוהל לביצוע עבודות מיוחדות באתר (חפירות,הרכבות,הקמת פיגומים)
 .1על מבצע העבודה להצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודה המורכבת וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה
אליו והינו מודע לאופי העבודה לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעיים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית
 .2מבצע העבודה מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל
מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לאדם או לרכוש.

חפירות:
על הקבלן המבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
הקבלן ידאג לתאם כול חפירה ועבודות עפר עם הרשויות הנדרשות ע"פ התקנות.

הריסות
מבצע הבניה מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות תכנון ובניה פרק י' -הריסות.

עבודה בגובה
עבודה בגובה – עבודה בגובה העולה על  2מטר ממפלס נמוך יותר אשר אליו עלול העובד ליפול במהלך
עבודתו מהמפלס בו הוא נמצא.
אין לבצע עבודה בגובה אלא אם העובד הודרך על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז
–  2007על ידי מדריך מוסמך
לעבודה בגובה ,והעובד מחזיק באישור תקף לעבודה בגובה לפי התקנות שהוזכרו לעיל.
בעת עבודה בגובה – על העובד להיות רתום ברתמת בטיחות המעוגנת היטב לבימת העבודה.
בשעת הצורך לביצוע עבודה על תורן ,לא תבוצע העבודה אלא אם המטפס מחזיק באישור תקף של
"מטפס תרנים" שהוצאה ע"י מוסד מוסמך לכך ע"י אגף הפיקוח על העבודה

עבודה במקום מוקף
מבצע העבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת מיכלים וכ'ו)
יתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה  1970עבודה במקוף מוקף.

עבודה באש גלויה
מבצע העבודה באש גלויה כמו חימום,חיתוך,ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש
גלויה על הקבלן לנקוט בכל האמצעיים למניעת התפשטות פיצוץ/האש לרבות קיום אמצעי כיבוי
זמינים,הרחקה וניטרול של חומרים דליקים.

התקנת פיגומים בבניין.
חובה להתקין פיגום
.1אם אי אפשר לבצע עבודה בבטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב
ובטוח ,יתקין מבצע הבניה פיגומים מתאימים ובמספר הדרוש.
.2לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על  6מטרים ,אלא תחת השגחתו
והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.
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חמרים לפיגום
(א) להתקנת פיגום יספק מבצע הבניה חומר מתאים באיכות טובה ,ללא פגם
ובכמות מספקת ,ומשסופק חומר כאמור יש להשתמש בו.
(ב) עצים המשמשים להתקנת פיגום יהיו נקיים מקליפה ,מצבע ומסמרים
בולטים ,בין מכופפים ובין לא מכופפים ,ולא ייעשה בהם דבר להסתיר ליקויים.
(ג) מתכת המשמשת לפיגום תהיה ללא חלודה מתקלפת.
(ד) לוחות עץ המשמשים להתקנת פיגום והעלולים להתפקע עקב מצב הסיבים
יוגנו מפני התפקעות כאמור.
בדיקת חמרים ואחסנתם
(א) מנהל העבודה יבדוק את החומר המיועד להתקנת פיגום לפני השימוש בו
ויפסול כל חומר שאינו מתאים.
(ב) נפסל חומר כאמור בתקנת משנה (א) ,ירחיקוהו מאתר הבניה.
(ג) חומר המיועד לפיגומים יוחזק בנפרד מכל חומר אחר.
בדיקת פיגום
(א) מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא
נועד.
(ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו
להשתמש בו ,ולאחר מכן –
( )1אחת לשבעה ימים לפחות;
( )2אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר;
( )3אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.
(ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא
את הרישום לידיעת מבצע הבניה .הוראה זו לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול
ליפול ממנו לעומק העולה על  2מטרים ולגבי פיגום חמורי.
מבנה הפיגום
.1כל פיגום יותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת
אדם או חפץ מעליו.
פיגום פסול
מצא מנהל העבודה בבדיקת הפיגום כי אין הוא מתאים למטרה שלה הוא נועד ,או
שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה ,לא ישתמשו בפיגום כל עוד לא תוקן כראוי,
להנחת דעתו של מנהל העבודה.
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בדיקת פיגום
(א) מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום ממוכן ייבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך
כמשמעותה בסעיפים  76ו 81-לפקודה ,בכל אחד מאלה:
( )1מיד אחרי התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש בו;
( )2מיד אחרי כל תיקון במערכת ההרמה או התליה ולפני הפעלתו
מחדש;
( )3אחת לששה חדשים לפחות ,אחרי תאריך הבדיקה האחרונה ,כל עוד
הוא מותקן באתר.
(ב) לא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית כאמור בתקנת
משנה (א).
תסקיר על הבדיקה
(א) בודק מוסמך שערך בדיקת פיגום ממוכן ,כאמור בתקנה  ,50ימסור למבצע
הבניה ,תוך שבעה ימים מהבדיקה ,תסקיר על תוצאות בדיקתו וישלח העתק ממנו
למפקח העבודה האזורי.
(ב) התסקיר ייערך על גבי טופס שקבע מפקח העבודה הראשי לסוג בדיקה
זה ,יירשמו בו כל הפרטים המצוינים בטופס והוא ייחתם בידי מי שערך את הבדיקה.
(ג) הבודק המוסמך ירשום בפנקס הכללי כי ערך את הבדיקה ,כאמור בתקנה
.50
(ד) משנתגלה בבדיקה פגם שבשלו אין הפיגום הממוכן ראוי לשימוש ,לדעת
הבודק המוסמך ,ירשום זאת בפנקס הכללי וכן יודיע על כך ,מיד ,בכתב למבצע הבניה,
לנציגו באתר בו מותקן הפיגום ולמפקח העבודה האזורי.
(ה) התסקיר ,כאמור בתקנת משנה (א) ,יצורף לפנקס הכללי באתר שבו
מותקן הפיגום.
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דגשים במבנה הפיגום

חיזוקים אלכסונים
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חיזוקים אלכסונים
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בסיס הפיגום
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חיבור פיגום לבניין
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חיבור פיגום לבניין

מעבר מפיגום לפיגום בפינת הבניין
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סוג העבודה

ההסמכה הנדרשת לביצוע העבודה

חשמל
גז

רשיון חשמל בהתאם לסוג העבודה המתואם
טכנאי בעל רישיון לעסוק בעבודות לצרכי התקנת
– תעודת מתקין גז
מהנדס ביצוע הרשום ברשם המהנדסים
קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים.
קבלן רשום אשר קיבל היתר מהמשרד להגנת
הסביבה
בונה מקצועי לפיגומים – מוסמך ע"י משרד
העבודה
תעודת מעליתן למתן שירות למעליות – בודק
מוסמך ע"י משרד העבודה
בדיקה שקיים אישור בודק מוסך
רישיון מדביר מוסמך
תעודת הסמכה לבודקת מונע זרימת חוזרת
תעודת בודק מוסמך לציוד כיבוי אש
אישור על ביצוע עבודות הגובה

עבודות הנדסיות מורכבות
עבודות הנדסיות בנאיות
עבודות אסבסט
עבודות פיגומיים
מעליות
הפעלת מתקן הרמה
הדברה
מז"ח
כיבוי אש
עבודה בגובה
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נוהל ביצוע הסדרי בטיחות עם החברה המבצעת פעולות בניה-
לפני תחילת עבודה של חברה מבצעת לקבלן הזוכה בעבודה בתוך אתר פעיל או סמוך לו יש לבצע את
פעילויות הבאות:
 .1הקבלן המבצע יהיה בעל תעודה והכשרה מתאימה ורשום ברשם הקבלנים בהתאם לתקנות.
 .2מבצע הבניה יפעל בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה החוקים והתקנים הרלוונטים בחוק.
 .3מבצע הבניה יוודא ויפקח שאכן הוראות הבטיחות מבוצעות ומיושמות כהלכה בהסתמך על תוכנית
ניהול סיכונים.
 .4מבצע הבניה יוודא קיום סדר בטיחות בעבודה ,מסירת מידע והדרכה לעובדים.
 .5קביעת סדרי בטיחות עם קבלני משנה בתחום האתר.
 .6הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי תקין ומתאים על פי אופי העבודה המבוצעת.
 .7מערב על ביצוע בדיקת ציוד הכלים והתקנים.
 .8ריכוז מידע על תאונות עבודה מחלות מקצוע והפקת לחמים.
 .9להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו ולדווח מייד לייזם

.6נוהל בדיקת ציוד וכלים באתר
.1

כללי:
 1.1באתר הבניה קיימים ציוד וכלים שחייבים בדיקה חודשית/שנתית.
 1.2יש להבטיח את תקינותו של הציוד הנמצא באתר כמתחייב בחוק.

.2

חשמל :מיתקן חשמלי  -בדיקות תקופתיות כנדרש בחוק החשמל ותקנותיו
תדירות בדיקות
אחת ל  6 -חודשים
אחת ל 6 -שנים
אחת ל  5 -שנים במיתקנים בהם
קיים סכנה של איכול מוגבר של
אלקטרודה
אחת לחודש ;באמצעות לחיץ
הביקורת שלו
אחת לשבוע לפחות על ידי
לחיצה על לחיץ בדיקה,
רשאי לבצע גם אדם
שאינו חשמלאי
אחת ל 3 -חודשים לפחות
באמצעות מכשיר בדיקה
למפסק מגן ,ע"י חשמלאי
כעל רשיון חשמלאי מעשי
לפחות
אחת לשנה לפחות
 .1בדיקת התנגדות הבידוד
 .2בדיקת רציפות ההארקה
 .3בדיקת התנגדות
האלקטרודה
הכללי של האדמה.
בדיקה ע"י חשמלאי בודק

מס' סעיף /התקנה
(6ב) .החזקת ציוד וכלים
הדרושים לעבודה במתקן חי
 .77בדיקות מערכת הארקה
במיתקנים לייצור וחלוקת חשמל
 .78בדיקות הארקה במיתקן
צריכה
(5א) .בדיקת מפסק מגן המופעל
בזרם דלף ,ברגישות  0.03אמפר
תוספת שניה (תקנות (2ב) ו)11-
בדיקות תקופתיות
מפסק מגן

מפסק מגן

לוחות חשמל ראשיים ומשניים
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שם התקנה
עבודה במיתקנים חשמליים חיים ,התשכ"ז
 1967הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח
עד  1000וולט ,התשנ"א 1991 -

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,התש"ן
 1990תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר
בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך),
התשס"ג 2002 -
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רשימת מעקב אחר בדיקות וביצוע
.3

בדיקות תקופתיות למכונות ולציוד.
3.1

התקנות והתקנים מחייבים לערוך בדיקות תקופתיות למכונות ,לציוד המשמשים לעבודה,
באתר בניה בפרקי זמן הנדרשים בחוק.

3.2

אין להשתמש במכונות ובציוד בטרם נוסו וכל חלקיהם נבדקו ביסודיות בפעם הראשונה
ע"י בודק מוסמך אשר ערך לגביהם תסקיר בדיקה החתום על ידו לאחר שעשה את הניסוי
והבדיקה.

3.3

הקבלן המבצע ידאג לזמן את הבודקים המוסמכים לביצוע הבדיקות התקופתיות והבדיקה
הראשונית ,לקבל תסקירי הבדיקה ולפעול על פיהם.

3.4

באם קיים חשש לתקינות המכונות או הציוד במהלך העבודה יופסק מיידית השימוש
במכונה או הציוד ובמידת הצורך יוזמן הבודק המוסמך שביצע אותה הבדיקה.

3.5

מקרים נוספים בהם יבוצעו בדיקות ע"י בודקים מוסמכים  :אחרי ביצוע תיקונים ו /או
טיפולים מהותיים  ,במקרה שבו בודק מוסמך קבע כי התיקון מחייב בדיקה וכן עפ"י
דרישת מפקח עבודה.

.4

תסקירי בדיקה.

4.1

הקבלן המבצע יערוך רישום ותיעוד של תסקירי הבדיקה  ,תסקירי בדיקה מעודכנים יצורפו לתיק
הבטיחות באתר תסקרי בדיקה קודמים יהיו מאוחסנים באופן בו יהיו ניתנים לשחזור ומוגנים מפני
פגיעות ,קלקול ואובדן .תסקירי הבדיקה יהיו קריאים ,מזוהים ונגישים .הזמן המינימאלי להחזקתם
תסקירי הבדיקה יהיה למשך כל חיי המתקנים ,המכונות ,הציוד והחומרים.
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רשימת מכונות וציוד לבדיקה
מס'

שם המכשיר
/מתקן

1

במת הרמה

2

קולט אויר

3

רצועת הרמה

4

מענב הרמה

5

סביבול

6

סגיר (שאקל)

7

סל להרמת אדם

8

כלים חשמליים

9

ציוד חשמלי

10

כלי רכב עבודה

11

פיגומיים

מס' זיהוי

מס'
תסקיר
נוכחי
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שם הבודק

תאריך
בדיקה
נוכחי

תאריך
בדיקה
הבאה
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רשימת חומרים מסוכנים הקיימים במקום העבודה בצירוף
גיליונות בטיחות לחומרים אלה.
מס

סוג החומר ושם
מסחרי

מקום
האיחסון

אופן האחסון
מוגן
נדרשת מקום
הפרדה מאוורר מחום

גיליון בטיחות
לא
מספר
קיים
גיליון

צמ"א
נדרש*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

.
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 .7נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין
עצמם.
תאריך______________ :

אל___________________:

הנדון :הנחיות בטיחות לקבלן ראשי מול קבלני משנה
פעילות הקבלן:
 .1כל עבודה בשטח האתר תתבצע בהתאם לכל חקיקה רלוונטית .
 .2הקבלן יוודא הדרכת עובדיו לגבי הסיכונים אליהם יחשפו במהלך עבודתם ואופן מזעורם,
יוודא הסמכת עובדיו כחוק במקצועות ועבודות הדרושות הסמכה .
 .3הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו ,ידריך עובדיו לגבי השימוש ויאכוף השימוש כחוק .על
פי כל חוק ותקן רלוונטיים.
 .4הקבלן יגביל עבודתו ופעילויות אך ורק לשטח העבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הרשות.
 .5אספקת חשמל לביצוע העבודות תהיה בהתאם לחוק .הקבלן לא יבצע כל שינוי מהותי בצריכת
החשמל ,שלא בתאום עם הגורם שמולו הינו מבצע את העבודה.
.1

אחריות הקבלן:
1.1

חוזה עם הקבלן הראשי מחייב את הקבלן לקחת על עצמו את מלוא האחריות לעובדיו
והציוד שבו ישתמש ,לעמידה בחוקים ובתקנות הקיימים הדנים בבטיחות ובאיכות
הסביבה.

1.2

הקבלן אחראי למסור לעובדיו מידע על הסיכונים במקום עבודתם ,להדריכם בדרישות
וכללי הבטיחות הנדרשים במקום.

.2

הדרכה:
2.1

לפי דרישת האתר אחראי כל קבלן (וקבלני המשנה שלו) להתחייב על ביצוע הכשרה
נאותה כנדרש בחוקי הבטיחות ,הגהות והשמירה על איכות הסביבה.
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2.2

הקבלן אחראי להביא את תוכנו של נוהל זה לידיעת עובדיו ולקבלני המשנה
העובדים עבורו.

.3

עזרה ראשונה:
3.1

יש לדווח על כל פגיעה הקשורה בעבודה לקבלן הראשי .

3.2

אפשרות למתן עזרה ראשונה ע"י מרפאות הפזורות בעיר ,על הקבלן להצטייד בערכות
עזרה ראשונה ולהזעיק עזרה רפואית פנימית או חיצונית במקרה הצורך.

.4

דיווח וחקירה של תאונות:
4.1

במקרה של תאונת עבודה ,בשטח הבעלות ,לאחר הטיפול הרפואי לנפגע ,יש להעביר
בתוך  24שעות דיווח מפורט על האירוע.

4.2

הקבלן האחראי על הנפגע אחראי לבדיקת התקרית ,רצוי עם העובד הנפגע (במידה ולא
נעדר מהעבודה) ולהשלים את מילוי טופס דווח על תאונת עבודה.

4.3
.5

דיווח יש למסור באופן מלא למנהל בבעלות ולממונה הבטיחות מטעם הקבלן הראשי.

הגנה אישית:
5.1

הקבלן יוודא אספקה של ציוד בטיחות להגנה אישית לעובדיו (כפפות ,נעליים ,משקפי
מגן ,כובע מגן וכו') עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה.

כל האחריות על עובדי הקבלן באחריות הקבלן המבצע
.6

הגנה על מערכת השמיעה:
באזורים המסומנים או במהלך שימוש בציוד הגורם רעש העולה על הרמה הקבועה בחוק ובתקנות
של  ,dba85טרקטורים וכו' .על העובדים להשתמש באמצעי מאושר להגנה על מערכת השמיעה.

.7

גבולות שטח העבודה:
7.1

הקבלן יגביל את עבודתו ופעילויותיו לאותם אזורים הרשומים בהיקף העבודה ובמסמכים
וידאג לגדר ,לסמן ולשלט שטח זה ,כך שיופרד משאר האזורים.

7.2

אסורה בהחלט כניסתם של הקבלן ועובדיו לאזורים אחרים אלא בתאום ובאישור גורם
מוסמך מטעם הקבלן הראשי.

.8

סדר וניקיון:
8.1

הקבלן ישמור בכל עת על סדר וניקיון באזורי העבודה שיהיו נקיים ומסודרים.
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8.2

כאשר ציוד חוצה מעברים ,ינקטו הצעדים הדרושים כך שלא יחשפו את המשתמשים
במעברים הללו לסכנות.

8.3

כלים וציוד יהיו מאוחסנים באורח יציב כדי למנוע נפילתם( .לדוגמא אי השענת סולמות
על קירות לאחסון זמני).

.9

דרכי גישה:
9.1

דרכי הגישה אל האתר וממנו יהיו פנויים ממכשולים ומוארים כהלכה.

9.2

אין לחסום את הגישה לדלתות יציאה ,לציוד בטיחות ,לציוד חירום ,למפסקי ניתוק של
ציוד חשמלי ,ללוחות מפסקים וכו'.

9.3

אסור לאחסן חומרים וציוד במעברים.

 .10סילוק פסולת:
10.1

על הקבלן לסלק מאתר העבודה פסולת הנוצרת במהלך ביצוע העבודה ואשר אינה פסולת
מסוכנת.

10.2

חל איסור על הקבלן להשתמש במכלי האשפה ואיסוף אשפה של העירייה אלא אם כן
קיבל אישור מפורש לכך.

10.3

פינוי פסולת של חומרים מסוכנים יעשה בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה.

10.4

רעש והפרעות לעבודה שוטפת:
 10.4.1רעש והפרעות לעבודה שוטפת יישמרו ברמה המזערים האפשרית.
 10.4.2הקבלן יציית לנהלים אודות הגנה על מערכת השמיעה כנדרש בחוק.

10.5

היתרים ואישורים:
10.5.1

סוגי עבודה רבים מחייבים קבלה מראש של היתרים ואישורים בכתב.

10.5.2

כדי למנוע עיכובים שלא לצורך בביצוע העבודות ,על הקבלן להיוועץ
בגורמים מתאימים אודות ההיתרים והאישורים הדרושים.

10.5.3

מרבית ההיתרים חייבים להיות מוצגים באתר העבודה ,ועל הקבלן ועובדיו
לציית בקפידה ,לתנאים הקבועים בהם ,בין ההיתרים/אישורים הנדרשים
כלולים אלו המפורטים להלן :

10.6

עבודות חמות:
10.6.1

עבודות הכרוכות בהשחזה ,בריתוך בחיתוך להבה ,בהלחמת להבה וכל עבודה
עם להבה פתוחה או עם ציוד היוצר ניצוצות.
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10.6.2

הקבלן אחראי לוודא שבאתר העבודה יהיו מטפים לכיבוי אש בגודל ומהסוג
המתאימים (לפחות מטף אחד מסוג אבקה בתכולה של  6ק"ג).

10.6.3
10.7

יש צורך באישור לבצוע עבודות חמות.

חפירות:
חפירות מותרות בשטח העיר לאחר קבלת אישור מתאים מגורם מוסמך בלבד מחלקת
הנדסה.

10.8

הפעלת מלגזה/מחפרון/עגלה ממונעת:
לפי דרישה יהיה על הקבלן להמציא אישורים על הדרכה ורישוי הפעלה של הציוד האמור
ולהפעיל את הכלים ע"י מפעילים מורשים.

10.9

גדרות:
הקבלן יגדר ויספק את כל החומרים הדרושים לצורך הקמת גדרות בהתאם לדרישת החוק
ולבודד אזור עבודתו.

 10.10שילוט:
 10.10.1הקבלן יספק את כל שלטי האזהרה וההכוונה בהתאם לדרישות החוק.
 10.10.2השלטים יהיו קריאים והם יוצבו לפני תחילת העבודה על גדרות ,עמודים או
על בסיס אחר ויוסרו מיד עם סיום העבודה.
 10.11נעילה ותיוג:
 10.11.1הקבלן ישתמש באמצעי נעילה וסגירה המיועדים למנוע הפעלה בשוגג של
ציוד וחשמלי ,מכני ,הידראולי) ,הפעלה בשוגג של ברזים בצנרת המכילה
חומרים מסוכנים (חומצות ,חומרים מאכלים ,גזים ,קיטור ,אוויר דחוס וכו'),
או הפעלה בשוגג של מעגלים חשמליים.
 10.11.2נוהלי החסימה/נעילה חייבים להיות מתואמים עם מנהל העבודה במקום
ובמידה וקיים חשש לעקיפת הנעילות והחסימות יש לבצע נעילה כפולה של
המערכות.
 10.11.3הקבלן חייב להיות במצב בו יוכל להציג ,עם דרישה ,ראיות לכך שעובדיו
קיבלו הדרכה נאותה בנוהלי חסימה/נעילה.
 10.12בטיחות בחשמל:
 10.12.1הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו
בתקנים ויהיו עפ"י דרישות החוק ותקנות החשמל.
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 10.12.2כדי למנוע סכנת התחשמלות יהיו קופסאות חיבורים ,קופסאות מיתוג ,נתיכים
וכו' ,סגורים תמיד כאשר אינם נמצאים תחת השגחה.
 10.12.3לכל ציוד חשמלי יהיה התקן אל-כשל עם אתחול שאינו אוטומטי.
 10.12.4בכל מקרה של תקלה במנגנון השילוב הפסקת חשמל ,קצר או תקלה בציוד
ינותק המעגל.
 10.12.5רתכות ,ספקי כוח ,מאיידים ,ציוד בדיקה סופית ,מחוללים ולוחות בקרה
הנלווים אליהם יוצבו באזורי המפעל שאינם צפופים וכאשר אפשרי הדבר
בחדרים אשר הגישה אליהם תהיה מותרת לאנשים מורשים בלבד.
 10.12.6אין להשאיר חלקים חשמליים "חיים" בשטח אתר העבודה.
 10.12.7ההתקנות חשמל זמניות לא תוחזקנה יותר מאשר יום אחד.
 10.12.8ציוד חשמלי המשמש במקומות בהם חומרים דליקים או נפיצים יהיה מוגן
התפוצצות.
 10.12.9אין להשתמש בכבל מאריך בן שני גידים ,וללא ממסר פחת.
 10.12.10עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי מוסמך.
 10.12.11כל ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק ותקנות החשמל.
 10.12.12הקבלן יספק וישתמש בציוד מיוחד עבור סביבות שאינן בטיחותיות בהתאם
למצב הקיים (אווירה המכילה אדים דליקים ,נוזלים או גזים ,אווירה מאכלת
ומקומות רטובים או לחים).
 10.13ריתוך:
 10.13.1הנחיה זו חלה על עבודות הריתוך והחיתוך באתר.
 10.13.2כל עבודה כרוכה בלהבה פתוחה או ריתוך המבוצעת מחייבת קבלה מראש
ובכתב של היתר ביצוע עבודות מסוכנות/חמות.
 10.13.3היתר כאמור יינתן על ידי נאמן ממונה בטיחות מטעם הקבלן או על ידי מנהל
עבודה מוסמך מטעם משרד העבודה.
 10.13.4אין להתחיל בעבודה אלא לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בהיתר
האמור.
 10.13.5מכלי חמצן וגזים דליקים יוחזקו ויטופלו בהתאם להוראות ותקנות הבטיחות.
 10.13.6עם עזיבת המקום אין להשאיר לחץ בצינורות .יש לסגור את כל ברזי ההספקה
של חמצן וגז מהגלילים.
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 10.13.7לא ייעשה שימוש בציוד ריתוך וחיתוך בשטחים או על מכלים המכילים
נוזלים או אדים דליקים ללא אישור בכתב.
 10.13.8מכונות ריתוך חשמליות ניידות תהיינה מוארקות.
 10.13.9כבלים של מכונות לריתוך קשת יוחזקו יבשים ונקיים ,ממים משמנים
ושומנים .הכבלים יהיו מסודרים כך שלא יפריעו למעבר בטוח של עובדים.
בכל הפעילויות הכרוכות בריתוך קשת יש לחבוש קסדות ריתוך.
 10.13.10רתכים יהיו חייבים להשתמש במגני פרגוד כדי להגן על עובדים אחרים
מקרניים של הריתוך.
 10.13.11במהלך עבודות ריתוך וחיתוך יהיו במקום העבודה מטפים לכיבוי אש בגודל
ומהסוג המתאימים.
 10.13.12במהלך עבודות ריתוך או חיתוך יש להבטיח במקום אוורור נאות כדי למנוע
שאיפה של אדי גזי ריתוך לעובדי האתר בסביבת הריתוך.
 10.13.13יש להתקין קולטי ניצוצות על כל מכשירים לריתוך או חיתוך בגז.
 10.14מלגזות /מחפרון /טרקטור:
 10.14.1הקבלן יבטיח שהציוד האמור אכן בטוח לשימוש.
 10.14.2הציוד כאמור יופעל אך ורק על ידי עובדי הקבלן אשר קיבלו הכשרה
המתאימה להפעלתו בהתאם להנחיות הבטיחות להפעלת הציוד המכני/או
חקלאי והתוספות המורכבות עליו.
 10.15עובדי הקבלן:
הכללים הבאים יחולו על עובדי הקבלן:
 10.15.1לעובדי הקבלן אסור להשתמש בציוד של הקבלן הראשי
 10.15.2יש להציב שלטי אזהרה וגידור מתאים מסביב למקומות המטופלים בשטיפה
וניקיון והמועדים להחלקה.
 10.15.3עבור כל חומרי הניקוי הכימיים המשמשים לניקיון חייבים להיות גיליונות
בטיחות.
 10.15.4על כל המכלים להיות מסומנים כהלכה.
 10.16מניעת דלקות:
 10.16.1יש לפעול עפ"י הנחיות רשות הכבאות בכל הקשור למניעת דליקות.
 10.16.2כל ציוד הכיבוי יוצב במקום בולט עם נגישות מיידית.
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10.16.3הקבלן יקדיש תשומת לב מיוחדת להדרכת עובדיו בשימוש במטפים ובציוד
כיבוי אחר.
10.16.4הקבלן אחראי לתקינותם של המטפים באתר העבודה.
10.16.5אין להשתמש או לחסום ברזי ומערכות כיבוי אש.
 10.17כלים וציוד:
10.17.1עובדי הקבלן לא ישתמשו בציוד וכלים השייכים לקבלן הראשי
10.17.2כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם.
10.17.3אין להשתמש בכלים פגומים על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח
שהכלים הנמצאים בעבודה יהיו במצב בטוח ושהשימוש בהם נעשה באורח
בטיחותי.
10.17.4בכל הכלים החשמליים יש להשתמש במגנים מתאימים.

10.17.5אין להשתמש ללא קבלת אישור מראש בציוד וכלים המופעלים בגז בתוך האתר
בהם אנשים העובדים וסמוכים יכולים להיות מושפעים לרעה עקב השימוש
בציוד הגז.
 10.18סולמות ,פיגומים וציוד תלייה:
10.18.1הקבלן אחראי להבטיח שעובדיו ממלאים אחר תקנות הבטיחות והגהות בעמדה
אודות השימוש בסולמות ,פיגומים וציוד תלייה.
10.18.2פיגומים יבנו ע"י בעל הסמכה ויאושרו ע"י בעל הסמכה לכך.
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הצהרת הקבלן לעבודה בטיחותית
.1

קראתי הנוהל וקיבלתי הסבר וברור לי כיצד עלי לנהוג בעת עבודתי ועבודת עובדי בשטח אתר הבניה.

.2

אני הח"מ מתחייב לשמור על הנחיות והוראות הבטיחות והחירום ועל כל תקנות וחוקי הבטיחות של
מדינת ישראל.

.3

התחייבות כוללת שמירת כללי הבטיחות לעובדי הקבלן ולציוד אשר בשימוש הקבלן.

.4

הקבלן מתחייב לשאת באחריות בלעדית לבטיחות עובדיו בזמן עבודתם בשטח האתר ולקיים נוהל זה
ולהישמע להוראות הבטיחות ולחוקי מדינת ישראל.

חתימת הקבלן:

_______________
שם

_______________
ת.ז.

_______________
משפחה
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נספח ב' :בטיחות לעבודת קבלני חוץ
הרשאה לביצוע עבודה במקום  -קבלן חוץ
אתר או מיקום:

מתקן הספורט
תוקף ההיתר:

עד תאריך:

תאריך:

משעה:

תיאור העבודה___________________________________________ :
שם האחראי לביצוע העבודה במקום ___________________________________________ :
הציוד החשמלי הקיים במקום (פרט)___________________________________________ :
האם העבודה מותרת ללא הגבלה?

כן/לא

נמק_________________________________________________________ :

פרטי ציוד המגן האישי ,ציוד החילוץ וציוד העזרה הראשונה הדרוש לביצוע העבודה במקום  ,לרבות
כמויות
וציון המקום שבו נמצא הציוד.
* ציוד מגן אישי הרלוונטי לסוג העבודה.
התנאים שבהם ניתן לעבודה במקום:
כן/לא

נמק_________________________________________________________ :

ציוד חשמלי שמותר להכניסו למקום____________________________________________ :
תיאור ההכנות הדרושות לפני ביצוע העבודה במקום:
* ___________________________________________________________________
האם המקום חופשי מגזים רעילים ונפיצים ?
כן/לא

נמק_________________________________________________________ :

* הקטע הרלוונטי שבו מתבצעת העבודה יהיה נקי ולא תימצא בו פסולת.
תוקף ההיתר מיום _________:שעה _______עד יום__________ :שעה ________
שם הבודק המוסמך :חתימה ____________
שם וחתימת הקבלן או נציגו

אני ( ----------האחראי) מצהיר כי קיבלתי הנחיות על תנאי עבודה מאת
הבודק המוסמך ואפעל לפיהן
חתימה__________________:
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תוכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית – לפי מקצועות

.5
1

מסירת מידע באחריות מנהל העבודה.
1.1

מנהל העבודה ימסור לעובד קבלני חוץ ,לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו תמצית בכתב
של מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק ,או הקיימים במקום העבודה או בכל
מקום אחר שבו עלול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו.

1.2

העובד יקבל הדרכה בדבר עבודה עם כלים ,מכשירים אותם הוא אמור לתפעל.

1.3

באחריות מנהל העבודה להעביר לעובדים באתר תמצית בכתב לעובדים ,בשפה העברית
והערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה; המעביד ידאג שתוכנו
של המסמך האמור יוסבר לעובד בשפה המובנת לו ,אם אינו שולט בשפות שבהן
נמסרה התמצית.

1.4

נשתנו התפקיד או תחנת העבודה של העובד ,ימסור לו מנהל העבודה
תמצית בכתב כאמור בתקנת משנה (א) לגבי התפקיד או תחנת העבודה החדשים.

1.5

הקבלן הראשי ,עובדי האתר ועובדי קבלן יעברו הדרכות בטיחות וגהות בעבודה אחת
לשנה לפחות בהתאם לדרישות החוק.

1.6
1.7

חובת העובדים להשתתף בכל הדרכות הבטיחות שאליה זומנו ע"י מנהל העבודה.

הדרכות הבטיחות יועברו ע"י מדריך מוסמך מטעם הרשות והנושאים יהיו בהתאם לאופי
העבודה באתר .

2

תוכנית הדרכה.
2.1

סקר סיכונים באתר מהווה בסיס להכנת תוכנית ההשתלמויות וההדרכות בתחומי
הבטיחות והגהות.

2.2

עובדי האתר משתלבים בתוכנית הדרכה שנתית ייעודיות לעובדים ברשות בהתאם
לתחומי עיסוקם ולסיכונים אליהם חשופים בסביבת עבודתם.

2.3

3

תוכנית ההדרכה השנתית מוצגת בתחילת עבודות הבניה באתר.

תהליך ביצוע ההדרכה.
3.1

ההדרכה תתבצע ע"י מדריכים מוסמכים אשר אושרו ע"י מפקח עבודה ראשי ובקיאים
בנושאים הנלמדים בכדי להקנות לעובדים את הידע המתאים בכל הקשור לתפקידם,
לעיסוקם ולסיכוני הבטיחות והגהות אליהם הם נחשפים במסגרת עבודתם -באתר
הבניה.
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3.2

4

ההדרכה תבוצע באופן הבא :
3.2.1

הדרכה עיונית.

3.2.2

הדרכה מעשית – תתקיים בסביבת עבודה -אתר הבניה.

רישום אחר ביצוע ההדרכות.
4.1

באחריות מנהל העבודה לנהל מעקב אחר העובדים שהשתתפו בהדרכות הבטיחות
באמצעות פנקס הדרכה.

4.2

תיעוד מעבר ההדרכות יכלול :פרטי העובד תאריך ההדרכה סוג ההדרכה ,שם
המדריך.

5

רשימת השתלמויות והדרכות בתחומי הבטיחות והגהות לעובדים.
רשימת הדרכות והשתלמויות שנתית בתחומי הבטיחות והגהות לעובדים ולוח
זמנים

מס

שם

מס'

נושאי

שם

מס' שעות

מקום

העובד

ת.ז

ההדרכה

המוסד/מדריך

הלימוד

ההדרכה

פרטי
משפחה
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טבלת תכנון הדרכות והשתלמויות לעובדים באתר הבניה מבנה קהילתי כפר קאסם
( לכול מודרך עליכם לפתוח טבלה נפרדת בציון ההדרכות הרלוונטיות שהוא ביצע – ( למחוק את
המיותר )
שם
העובד

תפקיד*

נושא ההדרכה*
משני
ראשי

מסירת
מידע
והדרכת
עובדים

פרטי
מבצע
ההדרכה

בטיחות
בעבודה -כללי
שימוש בציוד
מגן אישי
עבודות ריתוך
עבודות השחזה
חומרים
מסוכנים
חומרי הדברה
אש גלויה
הפעלת ציוד
חשמלי
הפעלת
מכונות הרמה
מתן איתות

מניעת
דליקות

שימוש בזרנוקי
מים
שימוש במטפים
שימוש במחבט
ניתוק מע'
חשמל
קריאה לסיוע

עבודה
בגובה

מעל סולמות
מעל גגות
מתוך סל
הרמה
מתוך במת
הרמה ניידת
מבנה
קונסטרוקציה
מעל לפיגומים
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קינן בטיחות בע"מ
בטיחות בתעשייה *מוסדות חינוך * בטיחות אש * הדרכות
משרד 077-4044315 :פקס 077-5558547 :נייד 054-3239332 :
חנקין  6רעננה קומה ראשונה דירה 11

asafifa1@gmail.com
 .9שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים
שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.
אם תחילת עבודת גידור מתחם העבודה ע"י גדר איסכורית קשיחה בגובה של  2.00מטר ,יש לדאוג
לדרכי גישה ומעברים חליפיים וחופשיים ממפגעים.
גדר האיסכורית הפונה למדרכה חזית צפונית,וחזית מערבית תיהיה ישרה חלקה ללא בליטות וללא
קצוות חדים.
יש לדאוג למעברים חופשיים ומצבי משטח הרצפה באזור ההליכה והתעבורה תקין משטח דריכה ישר
וללא שקעים (אין שברים ערימות חומרים,שמן,משטחים לא ישרים כולל פינוי אשפה).
יש לדאוג להצבת תמרור מתאים.ביציאה מהאתר התראה על" רכב חוצה בכביש",
"איסור כניסת רכב" ",איסור מעבר הולכי רגל"",אזור עבודה" ועוד.
יש לתלות שלטים "סכנה כאן בונים" ",הכניסה לזרים אסורה" במרחק של עד  10מ' בין השלטים.
יש לדאוג לכניסה ויציאה של כלי רכב לאזור המתחם ללא כל סכנה.
יש לדאוג לאזור חניה מסודרים באתר ואיסור מעבר כלי רכב באזורים מסוכנים.
בורות ופתחים ברצפה יכוסו או יגודרו כראוי.
יש לדאוג לתאורה מספקת בכל המקומות החשוכים.
כל קשירה של אמצעי בטיחותי ייבדק מדי יום ואף מספר פעמים ביום בימים חורפיים (סכנת נפילה
מרוחות חורפיות).
תקנות התכנון והבניה פרק א' תקנה " 7הצגת שלט"
חובה על הקבלן לגדר את שטח מקום העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה את כל האתר לרבות אזור
המכונות.
תחום הגידור וצורתו יתואם עם הממונה בטיחות ומנהל האתר.
מבצע הבניה יציג במקום בולט לעין באתר שבו מתבצעת פעולות הבניה שלט שבו יצוינו הפרטים הבאים:
שם מבצע הבניה ומעונו
שם מנהל העבודה
מס' רישיון
מהות העבודה המתבצעת .
מספר היתר בניה
מהות היתר הבניה
יש לדווח על פי חוק לאגף הפיקוח על העבודה על מינוי מנהל עבודה טרם תחילת עבודות הגידור והדיפון
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מקרא ,סימונים ,שילוט אחיד כולל תוואי גדר לשילוט באתר
הנושא של שילוט מעוגן במפרט מכון התקנים מס'  - 273סימני בטיחות וצבעי בטיחות
 :המפרט מגדיר מונחים כמו
.צבעי בטיחות כצבע בעל משמעות בטיחותית מיוחדת ומוגדרת -
.צבע נוגד  -צבע שנועד להוות ניגוד לצבע הבטיחות ולהבליט אותו -
סימן בטיחות  -סימן המוסר מסר בטיחותי כללי המושג באמצעות שילוב של הרכב הצבע והצורה -
הגיאומטרית
.סימן מידע  -סימן בטיחות  ,המציג מידע לגבי תנאי בטיחות נאותים -
.סימן הזהרה  -סימן בטיחותי  ,המזהיר מפני סכנה -
צבע בטיחות
אדום

משמעות או ייעוד
עצירה ,איסור

צהוב

הזהרה ,סכנה

צבע מנוגד
לבן

דוגמא לשימוש
סימני עצור ,סימנים לשעת חירום,
סימני איסור
ציון סכנות(אש ,התפוצצות)

שחור

ירוק

תנאי בטיחות

מכשולי מדרגות ,מעברים נמוכים
ועוד.
דרכי מילוט

לבן

כחול

פעולת חובה

יציאת חירום ,מקלחת חירום ,עזרה
ראשונה ותחנות הצלה
חיוב להשתמש בציוד מגן אישי

לבן

ב .מידות עדיפות לסימני בטיחות
מידות עדיפות לסימני בטיחות
קוטרו או גובהו של סימן הבטיחות
הגובה המודולרי של השלט (מ"מ)
60
75
80
100
120
150
240
225
480
600
600
750
720
900
960
1200
היחס המומלץ בין המרחק הגדול ביותר  Bשממנו ניתן להבין את סימן הבטיחות  ,לבין השטח המינימאלי
Aשל סימן הבטיחות מבוטא בנוסחה:

שבה  Aמבוטא במטרים רבועים ו - bמבוטא במטרים.
הנוסחה מתאימה רק למרחקים קטנים מ 50-מטר
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דוגמא לשלט בחזית האתר:
שלט בעלי תפקידים באתר ימוקם בחזיתות המגרש הפונות לרחוב מינימום גודל שלט  1.5X1.5מ'
ובהתאמה לגודל הפרויקט.
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דוגמאות לשילוט באתר
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 .10נהלי חירום
 10.1רשימת אחראים על מתן עזרה ראשונה
רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל עזרה ראשונה
שם – שם משפחה

תפקיד באתר

טלפון

רשימת מספרי טלפון למקרה חירום
שם – שם משפחה

תפקיד באתר

טלפון
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 10.2נוהל לפינוי מפגעים
באתר הבנייה עלולה להתרחש תאונה ועל העובדים והמנהלים לדעת כיצד לפנות את הנפגע.

.1

מטרה:
פינוי הנפגע חייב להתבצע במהירות וביעילות מכסימלית תוך מתן עזרה ראשונה נחוצה.

.2

פירוט ההוראה:
2.1

2.2

מי שמבחין בתאונה יבצע את הפעולות הבאות:
2.1.1

עובד שהוכשר להגיש עזרה ראשונה.

2.1.2

יזעיק מד"א בטלפון 101

2.1.3

יזעיק את מנהל העבודה של הנפגע

2.1.4

יזעיק את כיבוי אש במידת הצורך בטלפון102 -

האחראי על העזרה יבצע את הפעולות הבאות:
2.2.1

יבדוק את הפצוע.

2.2.2

יחליט על אופן הפינוי (פינוי ברכב רגיל או אמבולנס) ויודיע למנהל העבודה.

2.2.3

יגיש לנפגע עזרה ראשונה.

2.2.4

ילווה את הנפגע לבית חולים או לתחנת עזרה ראשונה (בהתאם לחומרת הפגיעה).

2.2.5

קיימת האפשרות להסתייע בכל מרפאות קופות החולים אשר פרוסים בשטח הרשות
או במידת הצורך בבית החולים .

2.3

מנהל העבודה יבצע את הפעולות הבאות:
2.3.1

ידאג להזמנת רכב פינוי רפואי וכמו כן ,ישלח אדם להמתין במקום בולט ע"מ לכוון
את נהג האמבולנס למקום האירוע.

2.3.2

ידווח על התאונה למנהל העבודה וליזם הבניין.

2.3.3

ידאג לפעולת הפינוי.

2.3.4

יחקור את התאונה חקירה ראשונית וימלא טופס תאונת עובד.

2.3.5

ישלח העתק למנהל העבודה וליזם ובשעת הצורך למשטרת ישראל ומשרד העבודה.

 2.4בקרה:
2.4.1

מנהל העבודה יוודא ביצוע נוהל ע"י כל הגורמים שפינוי נפגעים בתחום אחריותם.

2.4.2

אחת לשנה יערך רענון לנוהל זה כולל תרגול לכל הנוגעים בדבר.

 2.5מנהל כוח אדם ו/או מנהל הפרויקט יבצע את הפעולות הבאות:
2.5.1

ידווח על התאונה למשפחת הנפגע.
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2.5.2

במקרה של העדרו מעל  3ימים  ,ימלא טופס "הודעה על תאונת עבודה או מחלת
מקצוע" וישלחו למשרד העבודה .

2.5.3

במקרה של עובד קבלן חיצוני

2.5.4

ידווח על התאונה על גבי טופס ב.ל 250 .לביטוח הלאומי .

 10.3נוהל הודעות על תאונות
 .1לפי פקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה) ,1945-חייב המעסיק לדווח מיד למפקח עבודה אזורי
על כל פגיעה בעובד שהתרחשה בעבודה (בעת ביצוע העבודה) ,ושגרמה ליותר משלושה ימי אי כושר
לעבודה ,או שגרמה למות העובד .
אם נפגע העובד בתאונה ונפטר מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה ,יש לדווח על מותו ,שוב ,בנפרד
 .2האחריות לדיווח על תאונת עבודה חלה על המעסיק .
אם נפגעת בתאונת עבודה אך מעסיקך מסרב לדווח על כך ,או אם היית עד/ה לתאונת עבודה ולא ידוע לך
האם דווח עליה ,ניתן לפנות למפקח העבודה האזורי באזור בו נמצא מקום עבודתך
.3

דיווח על תאונות עבודה יש לבצע באמצעות טופס הודעה על תאונת עבודה בדוא"ל למפקח עבודה
אזורי

באזור

נמצא

בו

מקום

העבודה.

החלק העוסק בפרטי התאונה ימולא על ידי האחראי הישיר או מנהל העבודה של הנפגע.
יש לציין בטופס את מספר הנפגעים בתאונה ,ולמלא את פרטי הנפגע (סעיף  )4עבור כל אחד
מהנפגעים בתאונה .אם יש יותר מנפגע אחד בתאונה ,יש למלא פרטי כל נפגע נוסף בנפרד.
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הודעה על תאונת עבודה

טופס זה ימולא ע"י המעביד על פי פקודת תאונות.
במקרה מוות או פגיעה קשה יש להודיע מיד למפקח העבודה האזורי.
 .1פרטי המעביד או העסק

מס' תיק מעביד במוסד לביטוח לאומי

שם מקום העבודה או העסק
12-24

כתובת המעביד
ישוב

רחוב

36-47

25-35

מס' בית
48-59

מהות העסק או המפעל
(פעילות עיקרית)

מיקוד
60-63

יש במפעל ועדת בטיחות
1
2

64-68

מס' עובדים
במפעל

כן
לא

70-74

69

המחלקה בה ארעה התאונה
כתובת בה ארעה התאונה
רחוב
ישוב

מס'
בית

מס' טלפון

75-84

שם ממלא
הטופס

מס' טלפון של המפעל

תפקידו במפעל של ממלא
הטופס

 .2פרטי הנפגע ועבודתו

שם פרטי של
הנפגע

שם משפחה של
הנפגע
85-94

מס' ת.ז .של הנפגע

95-102

103-110

כתובת המגורים של הנפגע
תאריך לידה
שנה

חודש

יום

111-116

מס' עובד

מס' טלפון בבית
הנפגע

ותק בתפקיד
ותק
תושב
מין
הנוכחי
במקצוע
ישראל חודש שני חודשי שני
זכר
ם
ם
ם
ים
1
נקב
ה
117

2
3

יו"ש/
עזה
אחר
118
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מקצועו של הנפגע  -פירוט מדוייק

שיטת השכר
שקיבל הנפגע

האם עבד בשיטת
שכר עידוד

מקצועו של הנפגע  -פירוט מדוייק

שיטת השכר
שקיבל הנפגע

האם עבד בשיטת
שכר עידוד

1

משכורת
חודשית
שכר יומי

3

שכר
בקבלנות
עצמאי

2

4

צורת דיווח:

טלפוני

127
אחר

רווחה
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 .3פרטים על התאונה

חלק זה ימולא ע"י האחראי הישיר של הנפגע או ע"י מנהל העבודה
התאונה
שעת התאונה מספר שעות שעברו
תאריך התאונה
ארעה
מתחילת
שנה חודש יום דקה שעה יום עבודתו של הנפגע
ביום
1
ועד לתאונה
בליל
ה
24

2
12-17

התאונה ארעה

22-23

18-21

התעסקותו של הנפגע בעת התאונה

 1בעת בצוע העבודה (לא
1
בנסיעה)
 2בנסיעה בזמן העבודה
2
 3בדרך מ/אל העבודה
3
 4בעת פעילות ספורט,
4
תרבות ,כו'
 5מדובר במחלת מקצוע
5
25
6

הפעלת מכונה

טלטול חפצים
טיפול בחמרים
נהיגה /נסיעה

משרד /שירות/
מכירות
לא ביצע מטלה

1
2

אחר ,פרט

3

תיקון /תחזוקת
מכונה
בנין ותחזוקת
מבנים

26

תאר באופן מפורט את מהלך התאונה (או המחלה) נסיבותיה וכיצד ארעה
אילו מצבים או תנאים לא בטוחים גרמו לתאונה ואילו אמצעים ננקטים
למטרות מניעה
אילו מבין הגורמים הבאים היוו ,אולי ,סיבה לארוע התאונה
מכונה /ציוד לא מגודר פגם /תקלה בציוד
אי שימוש בציוד מגן
אישי
1
2

כן
לא
27

 1כן
לא
2
29

 1כן
 2לא
28

אם בתאונה היה מעורב מכשיר או מכונה או חומר ספציפי  -רשום כאן פרטי
זיהוי מדויקים ואת החלק שפגע בנפגע
 .4פרטים על הפגיעה ,הטיפול ותוצאות התאונה או מחלת המקצוע

תאר את מהות הפגיעה
(שבר ,קטיעה וכו') ואת
האברים שנפגעו

הנפגע
1

איבר נפגע

2

מהות הפגיעה

3
4
5

30-50

תוצאת הפגיעה
לא קיבל טיפול
בבי"ח
טופל בחדר מיון
ושוחרר
אושפז ושוחרר
מאושפז כיום
בבי"ח
מוות
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נכות
נכות זמנית
בלבד
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תאריך מילוי טופס
ההודעה

חתימת המעביד

חתימת נציג ועדת
הבטיחות

 .1את ההודעה יש לשלוח מיד למפקח העבודה האזורי בכל מקרה של תאונת עבודה שגרמה:
א .למותו של העובד
ב.

לאיבוד או הקטנה של כושר עבודתו הרגיל של הנפגע במשך יותר מ –  3ימים.

 .2במקרה של חברה ,אגודה שיתופית וחבר בני אדם אחר ,חלה אחריות המשלוח על :המעביד,
המנהל ,המזכיר ואחרים.
.3

אם לאחר מסירת ההודעה על התאונה ,מת הנפגע ,חייב המעביד להודיע על כך מיד למפקח
העבודה האזורי.
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 10.4רשימת מספרי טלפון למקרה חירום
שם +שם משפחה

טלפון נייד

עיריית כפר קאסם

073-3157740

משטרת כפר קאסם

03-9004444

מד"א

03-9101101

כיבוי אש

03-7387490

חברת חשמל

1-800-200-103

פיקוד העורף

08-9207341

בית חולים בילנסון

03-9377377
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 10.5נוהל פינוי האתר במקרה חירום (כולל מועדי תרגול)
.1עם הכרזת מצב חירום באתר במקרה של תאונה או כמעט תאונה יופעל באתר מטה חירום
בהתאם לנהלי חירום.
 .2יש להגדיר מיקום חפ"ק במקרה של אירוע חירום.
 .3החפ"ק יאורגן ויופעל על ידי מנהל הפרויקט תוך סיוע של מנהל העבודה בתיאום עם
קבלני משנה.
.4

בחפ"ק יהיה תיק לשעת חירום ,ובו הנהלים וההוראות ,תיק הבטיחות הכולל הדרכות
לעובדים ואישורי ציוד ומתקנים(כגון רכבי עבודה ,עגורן ועוד).

.5

אלה הפעולות שמנהל הפרויקט אחראי לביצוען בזמן אירוע חירום:
א .יש לבדוק במהירות מהות המקרה ולפעול לאיתור ופינוי נפגעים וטיפול ראשוני
יינתן עד בוא כוחות החירום (.מורשים בלבד)
ב . .להזעיק את כוחות ההצלה וניידת נט"ן למתן סיוע רפואי ופינוי
ג .יש לכנס את העובדים באתר ,להודיע להם על האירוע שהתרחש ועל מצב כוננות
ולהורות להם לפעול במסגרת התפקידים שהוטלו עליהם במצבי הכוננות השונים.
כמו כן על מנהל הפרויקט למסור לעובדים פרטים על המצב שהתהווה ולתדרך
אותם כיצד עליהם לנהוג.
ד .יש לחסום את אזור האירוע ולמנוע כניסת ביליתי מורשים .
ה .יש לפעול לפתיחת שערי כניסת רכבי חירום ולאפשר לרכבי הצלה וחילוץ להיכנס
עד לאזור שבו אירע האירוע.
ו .יש לפנות צירי תנועה קיימים לאפשר כניסת כוחות הביטחון והצלה עד לאזור
האירוע.

 .6עם תום האירוע ,בסמוך לאירוע ועם החזרה לשגרה יוזמנו כל המעורבים בו (מתחקרים).ומנהל התחקיר
יערוך תחקיר ממצה שיכלול:
( .)1איסוף עובדות – רקע  ,תמצית האירוע (ע"י תחקור המעורבים באירוע).
( .)2ניתוח ממצאים.
( .)3הסקת מסקנות.
( .)4הפקת לקחים – קביעת דרכים לשיפור הליקויים ושיפור דרכי התמודדות לעתיד.
מועדי תרגול – תרחישי תאונה
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תיאור הפעילות
עבודות חשמל באתר

הסיכון
שריפה
והתחשמלות

שילוט

נפילה כניסה
לאזורי עבודה

אי חסימת חניית דיירי
הבניינים
טעינה ופריקה ציוד כבד

פגיעה באנשים

אי גידור האתר וסימונו

השארת חפירות ובורות
פתוחים

עבודה מעל אזורי מעבר
הולכי רגל

רעש
לכלוך אבק
מעבר בטוח אל בתים
צמודים
מעבר בטוח במעברי
החצייה הסמוכים

נפילת ציוד
,חסימת
מעברים
דריסת אזרחים
מעבר כניסת
עוברי אורח,
סקרנים או
ילדים אל
מתחם העבודה
נפילות
לתעלות או
בורות חפורים
באזורי
העבודה
פגיעה בילדים
חסימת
מעברים לכלוך
ורעש ,

פעילות להקטנת הסיכון
מערכת החשמל באתר תיבדק ע"י מהנדס בודק חשמל .כבלי החשמל יהיו
שלמים ויעברו בתעלות תקניות .לוחות החשמל יותקנו בגובה של  2מטר
לפחות ויעוגנו כהלכה.כול הכבלים יותקנו בתקרה ויעוגנו בצורה בטוחה
ויציבה.
יש לשלט את אזורי העבודה ולמנוע כניסת אנשים שאינם מורשים ,
נדרש שהשלטים סכנה כאן בונים והכניסה לזרים אסורה במרחק של עד
 10מ' בין השלטים .
אין לחסום או לבצע פעולות הנפה מעל חניית הדיירים בתים צמודים
אזורי הטעינה פריקה יוגדרו מראש אין לאפשר למשאיות סגירת כבשים
ו/או חסימת מדרכות מעבר הולכי רגל ,כמו כן יוצבו תמרור והנחיות
בהתאם.
 .1חובת גידור האתר בגדר קשיחה בגובה  2מטר והתקנת שילוט :
"סכנה אתר בנייה" כולל העמדת עמודי תאורה לזיהוי מפגעים גם בלילה
,גדר האיסכורית תיהיה ישרה ,חלקה ללא בליטות וללא קצוות חדים.
חובה במהלך עבודה ובסיום יום העבודה לגדר ולשלט "סכנה תעלות
פתוחות"  .במידה והחפירה אינה עולה על מטר ועשרים יסומנו בורות
אלו בסרטי סימון בלבד.
יש לשמור על מעברים פנויים במדרכות המקיפות את האתר כולל מעבר
אל בתים צמודים .

אין לבצע כול עבודות הנפה מעל מעברי מדרכה הולכי רגל – יש לבצע
הגבלת זרוע מתקן הרמה – הגבלה זו תעשה ע"י מהנדס מוסמך.
פגיעה בשמיעה עבודות הבנייה יתוכננו כך שלא ייווצר רעש מזיק מעל התקנות – 85
דציבלים
פגיעה בנשימה יש להימנע כול האפשר מהשארת לכלוך ואבק כך שדיירים עלולים
להיפגע יש להוריד את כמות האבק והלכלוך
פגיעה באנשים יש לוודא מעבר בטוח אל בתים צמודים.
פגיעה באנשים

יש לוודא מעבר בטוח של ילדים ודיירים אל מעברי החצייה.
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הסיכון
תיאור הפעילות
בדיקת מפרט קונסטרוקטור התמוטטות
התמוטטות
בדיקת פיגומים באתר
ופגעיה
בעובדים
ועוברים
ושבים
התמוטטות
בדיקת תקינות הגגון
ופגיעת דיירים
ועוברים
ושבים
בדיקת תקינות רשת ההגנה התמוטטות
ופגיעת דיירים
מסביב למבנה
ועוברים
ושבים
בדיקת שערים כניסה/יציאה פגיעת אזרחים
באתר
פגיעה בעצים
בדיקת עגרונום
סקר סיכונים בכול מהלך
ושלבי עבודה תוך כדי
התקדמות
שמירה על מעבר בטוח
ובמדרכות וכניסות
לבניינים צמודים
שמירה שלא יהיה כול
פעולות הנפה בסמוך לכבלי
חשמל
בדיקת מעבר בטוח אל
החנייה

פגיעה באנשים

פעילות להקטנת הסיכון
מהנדס קונסטרוקטור יכין מפרט לדיפונים וחפירות מעל  4מ' באתר
בניית הפיגומים תעשה ע"י בודק מוסך אשר אושר ע"י משרד הכלכלה
ויש לו את האישורי הנדרשים.

בדיקת תקינות גגון הגנה על ילדים ואזרחים ,הגגון יבדק ע"י
קונסטרוקטור וייבדק ומידי בוקר יבדק וויזואלית ע"י מנהל העבודה
במקום
רשת ההגנה אשר תותקן מסביב למבנה תיבדק מידי בוקר ויזואלית ע"י
מנהל העבודה במקום ובכול קרע או תקלה ברשת יתוקן בו במקום.
יש לבדוק שהשערים באתר יהיו סגורים כל זמן העבודה ולאחריה –
הכניסה תיהיה אך ורק באישור מנהל העבודה.
בכול עבודה של העתקת עצים או עקירתם תעשה ע"י אישור אגרונום עם
קבלת אישור ממחלקת הגינון בעירייה.
נדרש תוך כדי התקדמות הבניה יש לבצע סקר סיכונים ומי אחראי
לתיקון כול סיכון

פגיעה באנשים

יש לשמור על מעבר בטוח וללא מכשולים במדרכות

פגיעה
בעובדים

חל איסור פעולות הנפה בסמוך לכבלי חשמל.

פגיעה בדיירים
ואזרחים

יש לשמור על מעבר בטוח מהחניה ואל הכניסה לבניינים
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דרך הגישה לאתר חזית מערבית
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מעבר מדרכה חזית מערבית אין לחסום או לבצע כול פעלויות הנפה מעליו.
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כבל חשמל העובר בסמוך לאתר – אין לבצע כול עבודה בסמוך לכבל.
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מעבר מדרכה
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אין לחסום או לבצע כול פעלויות הנפה מעל מדרכה חזית צפונית.
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נוהל לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות וגהות באתר הבניה פרויקט מבנה קהילתי כפר קאסם
אחריות :מנהל הפרויקט/מנהל העבודה
אלמנט

המאתר

מס"ד

1

תדירות האיתור
יומית

שבועית חודשית

דו"ח ל-

הערות

אחרי
אירוע
חירום

בדיקת
שלימות
קירות
איסכורית
בדיקת
שלימות
מדרכה בחזית
בדיקת מיקום
חניית רכבי
עבודה
בדיקה
וויזואלית
פגיעה בעצים
בדיקת תקינות
פיגומים
בדיקת שערים
סגורים

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

בדיקה מוקדם בבוקר

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

בדיקה מוקדם בבוקר

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

אין לחסום חניות
,כביש או מדרכה.

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

כול ביצוע עבודה עם
עצים יש להיוועץ עם
אגרונום

מנהל
עבודה
מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם
מנהל
הפרויקט/ייזם

7

תקינות ציוד
כיבוי אש

מנהל
עבודה

מנהל הפרויקט
/חברה מתחזקת

8

מנהל
תקינות
מערכת חשמל עבודה

2
3
4
5
6

מנהל הפרויקט
ולחשמלאי

תחילת
יום
עבודה
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רק מנהל עבודה
רשאי לאפשר כניסה
לאתר

בדיקה וויזואלית של
שקעים תקעיים
וכבלים – חל איסור
לתקן ליקויים
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מס"ד

אלמנט

המאתר

תדירות האיתור

יומית שבועית חודשית

אלמנט

לאחר
תאונה

.9

בדיקת שלימות מערך
השילוט באתר

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.10

תקינות ציוד מגן אישי
במקום

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.11

בדיקה ויזואלית עמודי
חשמל ,תקשורת

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.12

בדיקה וויזואלית קירות
דיפון,
קירות משותפים עם בנינים
צמודים
בדיקת תקינות רשת הגנה

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.14

איסוף פסולת וניקיון מדרכה מנהל
עבודה
ציבורית

מנהל
הפרויקט/ייזם

.15

בדיקת החתמת קבלנים
חדשים שנכנסו לעבודה
באתר

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.16

יש לבדוק מעבר חופשי אל
בניינים צמודים

מנהל
העבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.17

יש לבדוק תקינות מדרכות

מנהל
העבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.13
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מס"ד

אלמנט

המאתר

תדירות האיתור

יומית שבועית חודשית

אלמנט

לאחר
תאונה

.18

בדיקת שלא מבוצעים פעולות
הנפה מעל אזור מעבר דיירים

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.19

בדיקת מעבר בטוח להולכי רגל
מהחניה

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

.20

בדיקת שלא מבצעים פעולות
הנפה מעל הכניסה לבתים
צמודים

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

21

בדיקת מעבר בטוח אל בתים
צמודים

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

22

בדיקת מעבר בטוח אל מעברי
החצייה בסמוך לאתר

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם

23

בדיקה שלא מבוצעות פעולות
הנפה בסמוך לכבל חשמל

מנהל
עבודה

מנהל
הפרויקט/ייזם
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תוכנית הסדרי תנועה זמניים:
תוכנית הסדרי תנועה זמניים יעשה אך ורק ע"י מהנדס תנועה ,התוכנית תתוכנן בהתאם לתקני
הבטיחות המאושרים ע"י הוועדה לתכנון ובניה כפר קאסם.
תוכנית תנועה זמנית תכלול:כניסת רכבי עבודה וציוד מכאני תתוכנן בנקודה הרחוקה ביותר
מצמתים ,מעברי חצייה תוך פגיעה מזערית בחנייה ציבורית ופרטית ,תמרור וסימון כבישים חוסמיים
מדרכות למשך תקופת עבודות הבנייה מחייבים אישור וועדת תנועה עיריית כפר קאסם.
תוכנית התנועה הזמנית תכלול עוד -סימון גבולות המגרש מבניי ציבור מוסדות חינוך ,רוחב
כביש עצים רחובות שלטים המצויים בשטח המדרכה,עמודי חשמל /תקשורת תמרורים קיימים ,מעברי
חצייה,פילרים וכול מיני עצמיים אחרים היכולים להוות מכשול להולכי רגל ומצויים במדרכה
כגון:פילרים,ארונות בזק,חשמל מפרצים להורדת פריקה וטעינה ותחנות אוטובוס,פינוי אשפה וגזם ,כמו
כן יש להוסיף תוואי של כבלי חשמל ותקשורת עליים תוך ציון גובה כבליים נמוך ותמרור ושילוט על
כניסה/יציאה רכבי עבודה ותמרורי סכנה.

המתכנן מתחייב לבצע את עבודות התכנון כפי האמור בהסכם זה ,אולם למען הסר ספק יובהר,
כי אישור התוכניות וביצוע התוכניות בפועל אינן במסגרת אחריות המתכנן ולא תחול עליו כל
אחריות בשל כך.

בברכה
אסף קינן
קינן בטיחות בע"מ
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קינן בטיחות בע"מ
בטיחות בתעשייה *מוסדות חינוך * בטיחות אש * הדרכות
משרד 077-4044315 :פקס 077-5558547 :נייד 054-3239332 :
חנקין  6רעננה קומה ראשונה דירה 11

asafifa1@gmail.com
טופס בקשת אישור תכנית אירגון אתר לקבלת היתר בניה:
מס' תיק בקשה להיתר:

מתחם העבודה:

טלפון

שם

דוא"ל

מבקש ההיתר
אדריכל הפרויקט
מפקח האתר
מתכנן תנועה

תיאור ההבניה :

___________________________________________________________

משך הביצוע המשוער

________________________________________________

אפיון שלבי הפרויקט:
-

חפירת בור עמוק

______________________________________________________

-

בניית קומת מסד

______________________________________________________

-

יציקת קומות

______________________________________________________

-

בניית גדרות

______________________________________________________
______________________________________________________

האם נדרש שינוי תימרור קיים ליד האתר (לפרט) ?
________________________________________________________________________
האם נדרש ביטול חניות ליד האתר (לפרט)? ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
האם נדרש תיחום שטח לפריקה וטעינה? (לפרט תקופה המבוקשת ,שעות הפעילות):
________________________________________________________________________
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