
 
 

    
 03-5732976|     פקס.      03-5722495|     טל.      53299, גבעתיים 2עיריית גבעתיים, רח' שנקין   

 
 

 ארגון אתר עבודה

 תכנית ארגון אתר ונספחיה

 

 :התכנית אופן עריכת גיליון

 

 

תכנית ארגון האתר מטרתה ניהול עבודות הבנייה בצורה מיטבית, שמירה על ביטחון העובדים והציבור והקטנת 
ועל כן יש לערוך אותה בשקידה ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל פרויקט וסביבתו.ההפרעה לסביבה,   

חתומה על ידי ממונה בטיחות מטעם המבקש ומהנדס מתכנן שלד הבניין בנוגע לפרט גידור אתר או  על התכנית להיות
  אלמנטים קונסטרוקטיביים אחרים הנדרשים במסגרת תכנית הבטיחות וההתארגנות.

את תוכנית ארגון האתר יש לשלוח לעיון ואישור לפני הדפסה למייל: למפקח האחראי על אזור הבניה   במהות המייל 
 יש לציין – תוכנית ארגון אתר וכתובת

 

לאחר אישור התוכנית ע"י המפקח יידרש המגיש  לעבור בין המחלקות הרלוונטיות לקבלת התייחסות ולהטמעת 
 הדרישות 

 האישור המחלקות ייחתם על גרמושקה אחת אחרונה ומאושרת, היא תשלח במייל עם העתק פיזי לפיקוח . 
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תכנית ארגון האתר תיערך בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(, 
 תשע"ח-2018 

 תמונות עדכניות  4עם פרטי הבקשה,  1יש להגיש בנספח נפרד הכולל את טופס  את תכנית ארגון האתר
תכנית   חזיתות המקרקעין, תכנית הפיתוח, סקר עצים ,תוכני תנועה וגידור ובהתאם למפורט להלן: של

ל המרכיבים , תהיה על רקע מפת מדידה להיתר, ותכלול את כ1:100ארגון אתר תיערך ברמת פירוט של 
 להלן:

 ;)דיפון( קרקעיים-מיתאר המבנה המתוכנן, לרבות מיתאר חלקים תת  (1)

 לרבות חומרי הגמר, אם נדרש במידע, גבהים ומאפיינים ייחודיים; ,גידור סביב האתר  (2)

 )פתיחה לפנים המגרש בלבד(  לרחוב ולמדרכה הציבוריתשערים לכניסות ויציאות מהמגרש   (4)

אתרים או רכיבים לשימור,  אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש ובכלל זה עצים בוגרים,   (5)
 לרבות פירוט אמצעי המיגון של האתרים הרגישים כאמור;

 מיקום חפירות ועבודות עפר;  (6)

ם ומידותיהם, לרבות מבנים לאחסנה, רווחת העובדים, שטחי התארגנות, וחניה ימבנים זמני  (7)
 נית;זמ

 מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב, כולל גישה וחניה אם מתוכננים;  (8)

 מבנים ורכיבים להריסה או פינוי, לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט המגרש;  (9)

חיבור חשמל זמני, לוח  מתקניתשתית קיימים או מתוכננים, לרבות מיקום  ומתקניתשתיות  (10)
 חח"י .אישור  +החשמל וגודל החיבור

 .פתרון להגנה על הולכי הרגל מפני נפילת חפצים ורכיבים (11)

 )ע"פ דרישת מחלקת איכות הסביבה( והפרדה במקור; למחזורשטח  (12)

 מיקום ציוד כיבוי אש; (13)

-בנייה(, התשמ"ח מיתקנים ואמצעים נוספים שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  (14)
 , כמפורט להלן:1988

 מיקום עגורנים לרבות פירוט אורך זרוע;   )א(

 גודל ומיקום; –מעליות זמניות    )ב(

לא יאושר מיקום גנרטור ) מלבד גנרטור חירום במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י היחידה     )ג(
 הסביבתית.( 

 )במקרים מיוחדים בלבד(. מכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות.   )ד(

 
 לחץ כאן לצפייה בהנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות לגידור זמני באתרי בנייה נפתח בחלון חדש

 

 הערות קבועות שיש לציין בתכנית :

בזמן  להיות אחראי עבור כל הנזקים שייגרמו על ידי ו/או על ידי מי מטעמו באחריות בעל ההיתר והמבצע מטעמו
כת מים וביוב מרכזיים, למערכות החשמל, הטלפון, הבנייה, לתשתיות עירוניות, לאבן סף, לכביש, מדרכה, למער

בכל מפגע או  מידיתקיה למעבר הציבור ולטפל פנויה ונ שורת וכל נזק אחר ולוודא שבכל עת המדרכה תקינההתק
  ליקוי.

כל ההתאמות, ככל שידרשו לביצוע הפרויקט ו/או כתוצאה מביצועו, בפיתוח השטח הציבורי, כגון: מדרכה, כביש 
וכו'( וכל אלמנט אחר יבוצעו על חשבון המבקש אבן שפה, לרבות אבן עליה לרכב, פילרים )חשמל, בזק, כבלים 

ועל ידו ובתיאום עם גורמי העירייה הרלוונטיים. ו/או המבצע  

 

 

https://ramathasharon.complot.co.il/Rishuy_bnia/Documents/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8%20%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%20%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94.pdf
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 שימוש בשטחים ציבוריים לצרכי התארגנות 

 )אישור מול אגף תחבורה תשתיות ונכסים(.
ככלל לא תותר התארגנות בשטחים ציבוריים. יחד עם זאת וככל שנדרש לצרכי הביצוע של הפרויקט מרווח בטחון ו/או 

את הכולל תשריט בקשה בצירוף יש להגיש  מרווח עבודה מעבר לגבולות מגרש הבנייה, ולתקופה מוגבלת,
ף לחתימה על הסכם שימוש בקרקע לאישור אגף הנכסים בכפו חתכים 2 -השטח המבוקש בציון מידות ו בולותג

.ותשלום התמורה בגינו במידה ויוחלט לאשר את הבקשה  

 

 עבודות בצמידות או בקרבת מוסד חינוכי 

 )אישור מול קב"ט העירייה ( 

כאשר הפרויקט גובל במוסד חינוכי ו/או סמוך לו באופן שעלול להשפיע על שגרת מוסד החינוכי, באחריות היזם והקבלן 
מי שמטעמו לפעול בהתאם לכל ההנחיות ונוהלי משרד החינוך, לרבות: המבצע וכל  

לשטח המוסד החינוכי  חל איסור על כניסה לשטח מוסד חינוכי. ככל שנדרש ומטעמים מיוחדים, כל כניסה .1

 .בדיווח ואישור מראש של מנהל אגף חירום וביטחון מחויבת

טחון יאגף הב ינוכי יבוצעו בתיאום עםכל פעולות החפירה והדיפון בדופן המשותפת עם המוסד הח .2

 ובאישור מראש.

 יש להודיע לאגף החינוך מראש על מועד תחילת עבודות בפועל ובכל פעולה  .3

  .החינוכי ומחוצה לו עלולה להפריע למהלך הלימודים ו/או תנועת תלמידים אל המוסדר מתוכננת אש         

ממושכת  פעילות חד פעמיים, כגון: פיצוצים אואין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גם אם הם  .4

 .הלימודים אלא לאחר שעות אחרת, כגון: הפעלת מדחס אוויר בעת שילדים נמצאים במקום,

 .החינוכי המוסד מטעם היזם והקבלן להנהלת םהרלוונטיייש למסור דף קשר של כל בעלי התפקיד  .5

בין שטח  לשים לב ד לסיומה המלא. ישהפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה וע .6

המוסד לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה קשיחה , אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות עץ/מתכת או חומרים 

 מטר ע"פ החלטת קב"ט. 2-4דומים. גדר הפרדה תיבנה מגדר איסכורית בגובה של בין 

 .בלבד מל סדירחל איסור על שימוש בגנרטור לכל מטרה, העבודות יבוצעו בחיבור לחש .7

כדי למנוע כל אפשרות  הגדר תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבניה לשטחי משחק או פעילות ,זאת .8

 של כניסה ילדים ואנשים לא מורשים לאתר הבניה . 

 הפעילות של כניסת ילדים  .  יותקן גגון אלכסוני/רגיל בקצה העליון של הגדר האיסכורית ,הפונה לכיוון אזור9   

 בטיחות כגון: בליטה,  בצד הפונה אל אזור פעילות התלמידים במוסד החינוך הגדר תהיה נטולת מפגעי .10  

 זיזים, מסמרים, חוטי ברזל ומפגעים דומים אחרים.        

  אשר יוצמד לצידה לפחות, מטרים 2יש למתוח בד יוטה בגובה  –ס"מ  81-אם המרחק בין הגדרות פחות מ . 11

 גדר הרשת המולחמת. האחורי של       

 החינוכי,  זרי בנייה וכלים לתוך שטח המצוי בחצר המוסדיאם במהלך הבנייה קיימת סכנה של נפילת חפצים, אב. 12 

 יוגדר שטח זה כ"שטח סכנה" ותימנע כניסת תלמידים לתוכו ע"י:       

 מתאימים. אזהרהר שטח הסכנה על פי המפורט בסעיף "בידוד אזור העבודה" ותליית שלטי ודיג .א

מ'  3.5ברוחב של  גודל השטח שיש לקרות יהיה שטח הסכנה ועוד רצועה, גגון מעל שטח הסכנה התקנת .ב

במידה ויוחלט על גגן כאמור, הוא יתוכנן ויבוצע על ידי  לא בנפילה חופשית שתמנע נפילת חפצים באלכסון

את את המשקל של אבזרים וחומרי מחומר קשיח ויוכל לש הוא ייבנה קונסטרקטורמהנדס אזרחי מתאים 

שתכנן אותו  קונסטרקטורחופשית. לאחר בניית הגגון הוא ייבדק על ידי  בנייה הצפויים ועלולים ליפול בנפילה

 הכללי של הפרויקט. אשר יאשר אותו בכתב בפנקס
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 הפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא..13

 ארגנות לקבלן בסמוך או בתוך אתר הבנייה יתואם עם קב"ט מוס"ח.קביעת שטח הת.14

 הפרדה גם בזמן בניית הגידור ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקט.יתבצע 15

 יתבצע תיאום מלא יומי ושבועי בין מנהל העבודה למנהל המוסד החינוכי כולל יצירת דף קשר עדכני..16

 לא לשימוש בשירותים! לא תאושר כניסת עובדים לשטח בית הספר גם.17

 סוף יום העבודה, תוך כדיי, וב מהלךשער בהיוודא נעילת ו לנעילת שער התוחם את אזור העבודה שיידר הקבלן.18

  .אחה"צ והערב בשעות גם המוסד החינוכי תוךלמניעת גישת ילדים אל      

במידה וישנה בנייה על המבנה עצמו, כמו למשל בניית בית כנסת מעל גני ילדים, יש לוודא  בנייה מעל גני ילדים:.19

כי ישנה הפרדה מוחלטת בין אזורי הבנייה, כניסה ויציאה של פועלים, חציצה מתאימה של גדרות הפרדה והגנה 

לשאוף שהעבודות יהיו שלא מוחלטת מפני נפילת חפצים על ידי בניית גגונים מתאימים. כמו כן בהיתר הבנייה, יש 

 בשעות הלימודים.

 : שמירה על הניקיון ופינוי פסולת.20

העבודה, הציוד ופסולת  עליו לאסוף ולאחסן באופן בטוח את כלי בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה .א

 עם תנועת תלמידים וסגלי הוראה, ובמידת הצורך הבנייה שנמצאים או נפלו מסביב לאתר הבניה או לאזור

 לבצע בו תיקונים.

לבצע את פעולות הניקיון  אם העבודה מתבצעת בתקופת לימודים בשעות בהן אין לימודים או פעילות, יש .ב

 .ולבצע סיור ביקורת טרם תחילת הפעילות בבית הספר והארגון הנדרשות כדי להחזיר את המצב לקדמותו

  : וסד חינוכיעגורן באתר בנייה הסמוך למ - הגבלות שימוש בעגורן צריח . 21

 ככלל יש לתכנן מבעוד מועד כי לא יוצב עגורן צריח סמוך לשטח מוסדות החינוך. .א

אין לבצע הנפה  יש ליישם כללים אלה:אם צורכי העבודה מחייבים הצבת עגורן צריח בסמוך למוסד חינוכי,  .ב

 .ר מעל מוסד חינוךזרוע ללא מטען יכולה לעבו כלשהי של מטען, באמצעות העגורן, מעל שטח מוסד החינוך.

אשר יגבילו, ככל הניתן  יש להתקין "גובלי תנועה" בעגורן, בהתאם להנחיות של בודק מוסמך לעגורן צריח, .ג

 והאפשרי, את תנועת זרוע העגורן מעל מוסדות החינוך.

 הנחיות ביטחון:. 22

עובדים בני מיעוטים )ת.ז ירוקה( תושבי שטחים, גם אם הם בעלי אישורי עבודה בישראל אינם מאושרים  .1

בני  םעובדילעבודה בתוך המוס"ח למעט באתר בו קיימת הפרדה מלאה בין העובדים לתלמידים ואנשי הסגל. 

להציג שבועיים  ידרשוה אשר ידרשו להיכנס לעבוד באתר הבנייה החיצוני כרשום מעלמיעוטים תושבי שטחים 

, עובדים ללא אישור מראש לא יורשו לעבוד תעודת זהות בתוקף וצילום עבודהאישורי  מראש לקב"ט מוס"ח

 באתר, גם כאשר הם עובדים בשטח נפרד ומתוחם למניעת וצמצום סיכונים ביטחוניים למוס"ח ולציבור.

באחריות  גת אישור העדר עבירות מין בתוקףעובדים ישראלים שעובדים במוסד חינוכי בליווי ,ידרשו להצ .2

 המעסיק.

אשר  טרם תחילת עבודה על הקבלן המבצע להמציא אישורי העדר עבירות מין לכלל העובדים כולל קבלני משנה .2.1

 .יועברו לקב"ט לאישור

 לטובת שמירה על בטיחותם וביטחונם של התלמידים ואנשי הסגל.בזמן העבודות יתווסף מאבטח נוסף  .2.2
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לא ו עוצר/מזג אוויר/כל סיבה אחרת במתחם הבנייה בגיןבימים שהקבלן יודע שהוא מתכון לא להגיע  .2.3

 .הועברה הודעה מהקבלן על ביטול העבודה, והוצב מאבטח, עלות האבטחה תושת על הקבלן המבצע

 כל נזק שיגרם בעקבות הבנייה על תשתית או ציוד שנמצא בתחום המוס"ח יושת על הקבלן המבצע. .2.4

 ל פרוק גדר או כל אלמנט אבטחתי אחר, יוחזר ע"י הקבלן בסיום העבודה.כ .2.5

 

 תשתיות 

 )אישור מול מנהל מחלקת תשתיות(

 חברת חשמל , בזק ,כבלים , קולטנים ,  מדרכות לעבודות כדוגמת   אשור

 
 גידור האתר 

לבן.  צבועלשאר החזיתות  סכורית יאלחזית ו אלוקובונדמ' לפחות ועשויה  2הגדר צריכה להיות אטומה ובגובה של  .1

רוחב השער. לא יאושר שער שכיוון פתיחתו למדרכה אלא לתוך האתר   ויציאה,סה בתשריט יסומנו שערי כני

 .בלבד

ממונה הבטיחות   .על גבי הגדר יש לתלות שלטי אזהרה כגון "סכנה כאן בונים", "אין כניסה" וכיו"ב בהתאם   להנחיות 2

 מטעם הקבלן. 

 

 שילוט באתרי בניה

 )אישור מול מנהל מחלקת שילוט(

הדרישה להתקנת שלט בחזית אתר הבנייה הינה בהתאם לחוקים ולתקנות המובאים להלן ויש להתקין את 
ותו השלט במקום בולט שמידותיו המזעריות יהיו מטר על מטר בחזית האתר ובאופן שיבטיח את תקינ  

 ,)(7)תקנה ) 1988-תשמ"ח תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה 
 (80)תקנה 2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו 
 (2)תקנה 1976-תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים(, תשל"ו 

 
הודיע למח' לן לקבאם יוצב שלט בכל מקום באתר כגון על עמודים, מנוף, גדר, יהיה באחריות המבקש/ יזם/

 בחיוב אגרת שילוט . אהשילוט  על הצבת שלט וייש
 

 מודעות ושלטים, ובכפוף להנחיות שפת עיצוב עירוני -שילוט נוסף יעשה בהתאם להוראות חוק העזר העירוני
 

 נפתח בחלון חדשלחץ כאן לצפייה במסמך הנחיות ודוגמא לשלט 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ramathasharon.complot.co.il/Rishuy_bnia/Documents/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%aa%20%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98%20%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%20%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94.pdf
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 הריסת מבנים 

תבוצע בהתאם  מבנים הריסת" :כדלקמן ככל שהבקשה כוללת הריסת מבנים, יש לציין על גבי תכנית ההתארגנות
הריסה חתומה על ויש להציג תכנית  ,"1988-להוראות פרק י' לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

 . ידי מהנדס, ערוכה על פי פרק י' לתקנות, ואמצעים להגנה בפני מפגעי אבק בתיאום עם היחידה הסביבתית

 צרוף אישור מפקח משרד העבודה .  

 

 הדברת מזיקים 

לאיתור וטיפול במפגעי מכרסמים ומפגעי יתושים עקב  מדביר מורשהבעל ההיתר יהיה מחויב להזמין בדיקה שבועית של 
 היקוות מים בתוך אתר הבניה.

 יש להעביר העתקים מתעודות ביצוע הבדיקה השבועית למחלקת תברואה.

 

 פיגומים 

1139תקן ישראלי ועפ"י  1988 -תקנות הבטיחות )עבודות בניה ( , תשמחיבוצעו על פי דרישות   

הצמודה לצידם החיצוני או כל ציפוי אחר בתאום ואישור מהנדסת שמנת ( /בהירה )לבנהיש לכסותם לכל גובהם ביוטה 
 הוועדה /אדריכל העיר , )יש לציין נוסח זה על גבי התכנית ולהראות פרט( .

 

 עצים לשימור )באישור גנים ונוף(

ים באזור השורשים המוגן, לרבות: חפירה, חציבה ושינוי מפלסי קרקע קיימ בקרבת עצים, כל עבודה בניה ו/או פיתוח
ובכפוף , 2015לנוהל עבודות תשתית בקרבת עצים מאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר פקיד היערות  תבוצע בהתאם

להגשת מפרט שימור ותלווה ע"י יועץ אגרונומי בעל ניסיון בתחום )רשימת יועצים מאושרת מופיעה באתר יחידת פקיד 
וזאת  היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר( אשר יכין חוות דעת ומפרט לעבודות השימור וההגנה על העצים,

בהתחשב בכל הגורמים המפורטים להלן, העלולים להשפיע על בריאות העץ. תכנית זו תאושר ע"י פקיד היערות לפני 
 .הכניסה לעבודות באתר

ירה באזור השורשים המוגן יתייחסו לשטח המותר לחפירה, לעומק הנחיות היועץ האגרונומי לעבודות פיתוח וחפ
החפירה, להכנה הנדרשת לצורך ביסוס מערכת שורשים חדשה לייצוב העץ ולגידולו השקיה ודישון נקודתיים ולמועד 

 ;הנכון לכל עבודות ההכנה ועבודות הקרקע

חודשים  12נחיות יכללו תכנית אחזקה של כמו כן, יינתנו הנחיות להגנה על הגזע והשורשים באזור העבודה. הה
 לפחות.

 לחצו כאן לעיון בקובץ ההנחיות נפתח בחלון חדש
 

 

 

 

 

https://ramathasharon.complot.co.il/pikuah_veachifa/Documents/%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%98%20%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%20%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94%20%d7%a2%d7%9c%20%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d.pdf
https://ramathasharon.complot.co.il/pikuah_veachifa/Documents/%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%98%20%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%20%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94%20%d7%a2%d7%9c%20%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d.pdf
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 עגורני צריח

הגורמים והשיקולים שעמדו  הגשת כלל הינו תנאי לאישור תכנית ארגון אתר במקרים בהם יותקן עגורן צריח באתר
החלופות שנבחנו תוך ציון חסרונותיה ויתרונותיה של כל חלופה וילווה את  ,בבסיס ההחלטה לקביעת מיקום העגורן

על רקע מפת מדידה הכוללת את כל השטח הנתון להשפעת המנוף המציג מיקום העגורן בחלופות השונות  בתשריט
 בצבעים שונים, רדיוס סיבוב, לרבות של זנב העגורן ומשקולת הנגד, תוך התייחסות לאזורי סיכון

ותחת השפעה של קריסת מטען מאונקל העגורן, אשר  הנמצא מתחת לתחום זרוע המטען של העגורן רדיוס -אזור א 
 .ממנו מתחיל המטען את מסעו מאזור הפריקה של המשאית אל האזור הרלוונטי בבניין

 .האזור הנמצא ברדיוס ההשפעה של זנב העגורן ומשקולת הנגד -אזור ב

לשאוף לכך שהעגורן יתוכנן וימוקם כך שכל חלקיו יהיו בתחום חלקת המבקשים  בתכנון העגורן ובחינת החלופות, יש
משקולות, ימוקמו מעל מקרקעין גובלים יבחנו לגופם  זנב, כגון זרוע, חלקיו השונים של העגורן ומקרים בהם בלבד

 .ויינתנו הנחיות בהתאם למקרה

ח( עפ"י הסקר סיכונים, תוך ציון גובה המנוף ורדיוס על גבי תכנית ארגון האתר יש לסמן את מיקום מנוף )עגורן צרי
,תסקיר  לביסוס המנוף בהתאם להנחיות יצרןוחתימתו תכנית מהנדס , ומיקום גובלים ככל שנדרש ב  + אזור א סיבוב

 בדיקת העגורן שיאושר ע"י מפקח משרד העבודה . 

 

)אישור מהנדס לביצוע יסודות  אישוריולהעביר  חובה על בעל ההיתר וטרם הפעלתו לאחר התקנת עגורן צריח
   ; באחריות בעל ההיתר להעביר תסקיר בתוקף עם כל חידוש( -בהתאם לתכנון, תסקיר על ידי בודק מוסמך 

 :עגורנים בסמוך לשטחי ציבור

ציבור  כי בכוונתו להתקין עגורן צריח באתר הבניה הגובל במתחמי העיר על מבקש ההיתר להודיע בכתב למהנדסת
אחרים(, ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל מקרה, יינתנו הנחיות,  ציבוריםני ילדים, בתי ספר, פארקים ושטחים )ג

לרבות הקמת אמצעים פיזיים להגנה על הסביבה  בתיאום עם אגף ביטחון, לשמירה על שלום וביטחון הציבור,
 .והמשתמשים בה

לשטח  באתר בנייה מוצב עגורן צריח והאתר סמוך ו/או גובלעל פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הכלכלה, כאשר 
 .לשטח הציבורי מוסדות חינוך ו/או כל שימוש ציבורי אחר, אסורה העברת מטענים באמצעות אונקל העגורן מעל

תנאי לתחילת עבודות הינו המצאת אישור בודק מוסמך כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח(, תשכ"ז 
  .לשטח הציבורי להתקנת מגביל תנועה כאמור ותקינותו המונע הנפת מטענים מעל ,1966 –

 מסתבר שהנושא 

 
 עגורני צריח -לחצו כאן למעבר לאתר המוסד לבטיחות ולגיהות 

 
 נפתח בחלון חדש

 נפתח בחלון חדש הנחיות לעגורני צריח -לחץ כאן למעבר לאתר משרד העבודה 

 נפתח בחלון חדש עבודות בנייה -לחצו כאן למעבר לאתר משרד העבודה 

 נפתח בחלון חדש"1988-בץ "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,תשמחלחץ לצפייה בקו
 

 

 

 

 

https://www.osh.org.il/heb/articles/article%2c492/
https://www.osh.org.il/heb/articles/article%2c492/
https://www.osh.org.il/heb/articles/article%2c492/
https://www.osh.org.il/heb/articles/article%2c492/
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalSafety/LiftingMachines/Pages/TowerCranes.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalSafety/Construction/Pages/default.aspx
https://ramathasharon.complot.co.il/Rishuy_bnia/Documents/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20-%20%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94_%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%97-1988.docx
https://www.osh.org.il/heb/articles/article,492/
http://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalSafety/LiftingMachines/Pages/TowerCranes.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalSafety/Construction/Pages/default.aspx
https://ramathasharon.complot.co.il/Rishuy_bnia/Documents/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20-%20%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94_%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%97-1988.docx
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 תכנית הסדרי תנועה זמניים )באשור מנהל תחבורה (

וחתומה  בהתאם לצורך 1:250או   1:500בקנה מידה  ערוכה מחויב בהגשת תכנית הסדרי תנועה זמניים, כל פרויקט,
תנועת רכבים ומשאיות אל  כיוון הכוללת הסדרי תנועה וחניה קיימים ומוצעים, רישיון(,תנועה )יש לצרף  על ידי מהנדס

עליה יסומנו גבולות המגרש, מבנים סמוכים, מדרכות ואבני שפה משני צידי  האתר ומחוצה ממנו מצומת לצומת,
שורת עיליים לרבות ציון הדרכים ורוחב הכביש, פרטים על ציר הדרך ובשול כגון ריהוט רחוב, עצים, קווי חשמל ותק

 .'גובה הכבלים הנמוכים ביותר, רדיוסי סיבוב של כלים הנדסיים ומשאיות, אזורים מבוקשים לפריקה וטעינה וכו

 כחלק מהבקשה .ותוגש  תכנית הסדרי תנועה זמניים מהווה חלק מתכנית ההתארגנות אתר

 העירייה ולקבל אישור ועדת תמרור עירונית כדין את התכנית יש להגיש המחלקת תנועה ובתיאום עם יועץ התנועה של
 ואישור של מנהל מחלקת תנועה ע"ג התוכנית. 

  אישור במקרים של הפרעה לתנועה

יש בה משום הפרעה לתנועה )כגון יציקות בטון והובלת אלמנטים מורכבים  בכל מקרה בו מתוכננת פעולה אשר
  .ומשטרת ישראל פרויקטים ניהוללאתר(, יש לקבל אישור מראש ובכתב מהמחלקה 

 אזור פריקה וטעינה 

חתימת הסכם  שתידרשימוש בשטח ציבורי )כולל חניות במסגרת הסדרי התנועה( אשר ירצה בבכל פרויקט  .1
 .והסדרת התשלומים מול אגף הנכסים

  -משאיותלפריקת שעות מותרות  .2

 09:00-17:00ה -א       

 09:00-14:00 -יום שישי       

 אישור שעות פריקה אחר בהתאם לאישור וועדת תנועה  ןבמקרים מיוחדים יינת        

 תמרור ומחסומים

בכל מקרה  .זהירות מדרכה חסומה, נא לעבור למדרכה ממול"בעל ההיתר יהיה מחויב להכין מחסומים עם שילוט "

על ההיתר יהיה מחויב להציב בו לא ניתן יהיה לאפשר מעבר הולכי רגל על המדרכה הצמודה לאתר הבנייה, ב

 מחסומים עם שילוט אזהרה.

 יש לציין את מיקום המחסומים בתכנית הסדרי התנועה תוך אפשור חציית הכביש בצורה בטוחה להולכי הרגל.

קה לאיכות הסביבה למניעת מטרדים סביבתיים בתקופת הנחיות המחל
 להטמעה בתכנית -הבנייה 

 

 .בלבד 19:00עד  07:00בימי חול, בין השעות הפעילות באתר הבנייה תהיה 

 .למחרת יום המנוחה 07:00ותחודש בשעה  17:00בערב יום מנוחה תפסק העבודה בשעה 

 .בשבתות וחגים אין לבצע עבודות באתר הבניה

בכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה, העבודה תתבצע בכפוף לתקנות למניעת מפגעים, במגבלות המשרד 
ובאישור  .יבה ובהתאם להוראות המחלקה לאיכות הסביבה ובכפוף לאישור משטרה ותיאום הנדסילהגנת הסב

 מהנדסת העיר .

שטח העבודה יתוחם ויגודר בגדר אטומה ובאופן שישאיר מעבר בטוח להולכי רגל ברוחב סביר. כל העבודות, לרבות 
 .ך התחום שגודראחסון ציוד וחומרים ואחסון ביניים של פסולת, יבוצעו אך ורק בתו

 .בעל ההיתר מחויב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים באתר הבניה

 .יש להציב שירותים כימיים לשימוש העובדים במתחם, ולהקפיד על תחזוקה שוטפת וניקיונם בכל תקופת העבודה
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 טיפול בפסולת בניין

הצהרת כמות פסולת בניין, חתום ע"י עורך הבקשה ואישור בשלב הבקשה להיתר, יש להעביר טופס 
 .התקשרות עם אתר הטמנה מורשה

 .יוקצה שטח לאצירת פסולת, מיון ומחזור באתר הבנייה. השטח יסומן בתוכנית התארגנות האתר

 .מורשה בתום עבודות הבנייה יפונו כלי העבודה וכל פסולת ושרידים מפעולות הבנייה, לאתר איסוף

  . 4קבלות ואישורים על פינוי הפסולת לאתר המורשה יוגשו למחלקה לאיכות הסביבה כתנאי לקבלת טופס 

 

 מניעת מטרדי רעש

 .ציוד הבניין ימוקם רחוק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים בסביבה

ציוד כל הציוד המכאני שיפעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מ
 .1979-בניה(, תשל"ט

בכל מקרה, מפלס הרעש מאתר הבנייה לא יעלה על המוגדר בתקנות למניעת מפגעים והתקנות למניעת 
 . db(A) 20בתוספת  1990 -מפגעים )רעש בלתי סביר( תש"ן 

 .אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום

ה חירום, בו אין אפשרות להתחבר לזרם החשמל, יש אין אישור לשימוש בגנרטור במהלך העבודה ! במקר
להגיש בקשה למחלקה לאיכות הסביבה להתקנת גנרטור חירום, ולהתחייב לעמוד בתנאי ההתקנה 

 וההפעלה כמפורט בנספח "הצהרה על התקנת גנרטור"  

 

 מניעת מפגעי אבק

 .פני ובמהלך ביצוע העבודותעבודות קידוח/חפירה, יעשו לאחר הרטבת פני השטח ע"י הפעלת מתזי מים ל

יש להרטיב את דרכי העפר (מסעות ודרכי גישה) בתוך שטח הפרויקט לפחות פעמיים ביום על מנת למנוע 
 .יצירת אבק מתנועת משאיות וכלים

 .עבודות הריסה תבוצענה תוך הרטבת המבנה המיועד להריסה באופן רציף, לצמצום מטרדי האבק

 ות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקיםמשאיות שיוצאות מהאתר ונושא

 .לסביבה, יהיו מכוסות, ותתבצע שטיפה של גלגלי המשאית

יש להתקין שרוולי העברת פסולת החל מהקומה השנייה לבניין דרכם תשונע פסולת מהמבנה אל נקודת 
 .האצירה

 ום לסתימת המערכת תשתיות העירוניות .יש למקם עמדת שטיפה באתר ולשטוף את המקסרים כדי לא לגר
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 הריסה ופירוק

 .שעות לפני ביצוע עבודות הריסה 72יש להודיע לדיירים גובלים לפחות 

 .כל הריסת מבנה קיים חייבת בנקיטת אמצעים למניעת מטרדי רעש ואבק לסביבה כמפורט במסמך זה

על היזם לפנות את פסולת הבניין לאתר מוסדר ומאושר וקבלות על כמויות הפסולת שפונתה ונקלטה באתר 
  4יומצאו למחלקה לאיכות הסביבה, כתנאי לקבלת טופס 

במידה ומתוכננת הריסת מבנה, יש להגיש סקר אסבסט פנימי וחיצוני ע"י סוקר אסבסט המורשה ע"י המשרד 
תאם להנחיותיו ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין פירוק ופינוי אסבסט להגנת הסביבה, ולפעול בה

 .במבנים, ע"י קבלן מורשה לפינוי אסבסט

  כתובת המחלקה לאיכות הסביבה:

 sviva@givatayim.muni.il:  mail-E 

 

 תכנית ארגון בטיחותי של אתר

 25עובדים, כולל עובדי קבלני משנה, או שיש באתר מבנה שגובהו עולה על  50מועסקים מעל אם באתר 
יש צורך בהכנת "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר  גובה סופי, או שמוצבים בו שני עגורני צריח ומעלה,

,  1988 -לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 166הבנייה" כנדרש בתקנה 
ולהנחיות מפקח  2013-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג  ובהתאם

 מול משרד העבודה מפקח אזורי.ו עבודה ראשי

 

 :ולהלן עיקרי התנאים להצבת כלי אצירה לפינוי פסולת -כלי אצירה לפסולת בניין )מכולות פסולת בניין(

ירשום על מיכל האצירה את פרטיו: שמו ומספר טלפון בו ניתן  המציב מיכל אצירה בעיר לפינוי פסולת בניין,
 :לאתרו בכל שעות היממה, ויפעל על פי ההוראות כדלקמן

עבודות הבנייה /  ככלל, מיכל אצירה יוצב בתוך השטח הפרטי )מגרש/חלקה( בו מבוצעות. 1
 .שיפוצים, לרבות שינוי פנימי בדירה שאינו טעון היתר בנייה

לאישור מנהל    מיכל אצירה במקום שהותר לחניה במרחב הציבורי ובכפוף   . מותרת הצבת 2
 .מפריע לתנועה בכביש ו/או במדרכה בעירייה ובתנאי שאינו בולט לתחום הדרך ו/או פרויקטים

.לא תותר הצבת מכיל אצירה על דרך ו/או הבלטתו לדרך עפ"י הוראות תקנות     התעבורה, 3
ניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר לא י" , שם נקבע1961-תשכ"א

העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן 
 ."אחר

 .באחריות בעל הנכס / הקבלן המבצע לבצע הסכם התקשרות עם אתר מורשה לטיפול 4
בפסולת בניין ובגמר העבודות לקבל ולשמור כל אסמכתא בכתב המוכיחה שהטיפול בפסולת 

 .הוסדר באתר מורשה לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה ןהבניי

באחריות בעל הנכס / הקבלן המבצע לקבוע את מיקום המכולה / כלי האצירה עפ"י הוראות .5
עוד זה כהוכחה להעדר גרימת נזקים נוהל זה, לצלם את המקום לפני ההצבה ולשמור תי

 .לתשתיות עירוניות

באם ימצא כי המצב בשטח, בתום העבודות, אינו תקין יידרש בעל הנכס לפעול להחזרת .6
 המצב לזה שהיה לפני הצבת המכולה, לרבות החלפת ריצופים במדרכות, אבני שפה, תיקון 

mailto:sviva@givatayim.muni.il
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לקדמותו ובאחריותו להוכיח נזקים אספלט, תשתיות אחרות וכל תיקון דרוש להשבת המצב 
 .שהיו קודם להצבת המכולה

ככל שלא יפעל בעל הנכס כנדרש להחזרת המצב לקדמותו ותיקון נזקים וליקויים שנגרמו, .7
תוגש תביעת נזיקין כנגד בעל הנכס לחיוב מלוא הוצאותיה של העירייה בגין הנזקים שנגרמו 

 .יעקב הצבת המכולה / כלי אצירה בשטח הציבור

על מיכל האצירה ירשמו, המקום בולט, פרטי המציב: שמו ומספר טלפון בו ניתן לאתרו .8
 .בכל שעות היממה

 .על מיכל האצירה יודבקו פסים זוהרים מחזירי אור.9

בנפח המותר על פי מבנה המיכל  במיכל האצירה תיאגר פסולת בניין בלבד, וללא אסבסט,.10
 .מ"ק 8 -מ וגובה דפנותיו ובכל מקרה לא יותר

שפיכת פסולת בניין למיכל אצירה תיעשה או ממפלס בו מונח המיכל או באמצעות שרוול .11
ייעודי וככל שכך ושפיכת הפסולת הינה ממפלס הגבוה מכך, שפיכת פסולת תעשה באמצעות 

שרוול תיקני ובכפוף לאישור מהנדס מטעם המבצע לעיגון השרוול ויציבותו וכן יינקטו כל אמצעי 
 .יחות הנדרשים על פי כל דין למנוע פגיעה באדם, בעל חיים, נכס, מתקן וכיוצא באלוהבט

 .סביבת מיכל האצירה תישמר נקייה מפסולת בניין, חומרים, כלי עבודה וכל חפץ אחר.12

 .בתום יום העבודה יכוסה מיכל האצירה בברזנט.13

ם מבין השניים, תפונה פסולת הבניין לאתר על פי המוקד –בסיום העבודה או עם מילוי מיכל האצירה כאמור 
 .פסולת מורשה על פי הוראות כל דין ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה

 

 להטמעה בתכנית -תאגיד המים הנחיות 
 

 צורך באישור התאגיד לארגון אתר  אין

 לידיעה 

 למאגר המים באם קיים גם את האישורים הנ"ל  4כחלק מדרישות מי גבעתיים יהיה עליכם להשלים לטופס 

 

אני _____________בעלת היתר הבניה מס ________________ מתחייב/ת לעמוד בכל הוראות הנוהל בעת 

 כי התחייבותי זו מהווה תנאי   ביצוע העבודות בהתאם להיתר, וידוע לי

 ור להתחלת עבודות הבניה בהתאם להיתר.לקבלת איש

 

 


