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  סולמות ופיגומי�,  כללי–  בגובההעבודבטיחות  –תקציר לחני�                          
  

  שאליו, עבודת גלישה או טיפוס תרני�, עבודה בגובהמעליו מתבצעת  שאזור         � "אזור סכנה"

  ; רכושלנפש או לעלולי� ליפול חלקי� כלשה� ולהסב נזק 

 או קו עיגו� הבטיחות אל נקודת עיגו� ריתמתהמחבר את , א"רכיב במערכת צמ   �"אמצעי קשירה"

   ; כלשהו שעל מבנה

  ;לנקודות העיגו� שעל מבנה כלשהוהבטיחות רכיב המחבר את רשתות     �"אמצעי חיבור"

המותק� על קו עיגו� ו, דרישות התק� לעניי� זהשמתקיימות בו א " רכיב צמ�"בול� נפילה מונחה"

מחובר ש, והוא בעל התק� הנחייה הננעל מאליו, ומונחה לנוע לאורכואנכי 

  ; הבטיחותריתמתאמצעי הקשירה של אליו 

, המצוייד בהתק� הננעל מאליו ,דרישות התק� לעניי� זהשמתקיימות בו   רכיב �"בול� נפילה נסוג"

 שנית� לשלבו ,קשירההאמצעי בעל יכולת מתיחה וכיוו  אוטומטיי� של 

המאפשר חופש תנועה ומרחב תמרו� עד וובה א לבלימת נפילה מג"במערכת צמ

  ;ממנו למרחק מסויי�

  ;לעניי� זהתק� הדרישות את התואמי� גלישה לביצוע עבודות  י�  חבל� "י תילוי ואבטחהחבל"

  : לפי העניי�אחד מאלה            �"מבצע

 עבודות אלההמבצע  , רני�עבודות גלישה או טיפוס תל, קבל� לעבודות בגובה) 1 (                           

  ;לרבות באמצעות עובדי קבל� כוח אד�, בעצמו או באמצעות עובדי� מטעמו

 המבצע בעצמו או באמצעות עובדי� , כמשמעותו בפקודה המפעלשתופ ) 2(                         

 עבודת גלישה או,   בגובההעבוד, לרבות באמצעות קבלני כוח אד�, מטעמו

  ;תרני� טיפוס 

 הבעת ביצוע עבוד, אגב עבודת בניה, עבודות בניהמבצע בניה כהגדרתו בתקנות ) 3 (                          

  ;עבודת גלישה או טיפוס תרני� בגובה

ת הכשרה לשמש מדרי� באחד או יותר תעודנת� לו מוסד להכשרה ש מי – "מדרי� עבודה בגובה"

  ;ו� במרש�והוא רש, שנקבעו בתקנות אלה מתחומי העבודה

 ,גולש בני� או מטפס תרני�   אחראי עלנת� לו תעודה שלמוסד להכשרה שמי       � "מנהל מקצועי"

  .והוא רשו� במרש� ,לפי העניי�, נות אלהלפי תק

דרישות התק� שמתקיימות בה  להגנה מפני נפילה מגובהא "מערכת צמ - "מערכת בלימת נפילה"

אליה חוברה ש, לבלימת נפילה של עובדהכוללת ריתמת גו) מלאה  ,לעניי� זה

  :אחת מאלהלתת מערכת 

קו עיגו� אמצעי קשירה המחובר לע� חה יגמישה או קש צירית אבטחה )1(

  ;פקיואנכי או א

בול� בסופג אנרגיה או המשולב ה ראמצעי קשיבלימת נפילה מרחבית ע�  )2(

  ;נפילה נסוג

 ריתמה לו יחובראשר, �תקניי אמצעי קשירה ע� שניגמישה בלימת נפילה  )3(

  ; אחדבאמצעות סופג אנרגיה

א המיועדת למנוע את נפילת העובד מעבר "  מערכת צמ�"מערכת ריסו�", "מערכת למניעת נפילה"

  ; מבנה או משטח וכיוצא באלה, לשפת בור
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המיועדת להבטיח את יציבות , להגנה מפני נפילה מגובהא " מערכת צמ�"מערכת מיקו� ותמיכה"

כדי , העובד כאשר רוב משקלו נתמ� על רגליו בעמדת העבודה שלוגופו של 

לאפשר לו ידיי� חופשיות לביצוע העבודה או למנוע את נפילתו מעבר לשפת 

  ;לפי העניי�, מבנה או משטח וכיוצא באלה, בור

 , עבודה בגובהעליו מתבצעת ש וכל אתר עבודה תור� ,בני�,       נקודה על מבנה�"נקודת עיגו�"

 חיבורא או אמצעי "במערכת צמשל העובד קשירה האמצעי אליה תחבר מוש

  ;עניי�לפי ה,  בטיחותלרשת 

  ;לצור� ביצוע עבודה ממנואו לרדת  וביכול אד� לטפס ש, שלבי� ע�  התק�              �"סול�"

כת המשולב במער,  לעניי� זהשמתקיימות בו דרישות התק� ,התק� משכ� זעזועי�   � "סופג אנרגיה"

ח הבלימה באופ� המאפשר לגו) ושבאמצעותו מוקט� כ, א לבלימת נפילה"צמ

  ;העובד לספוג את אנרגיית הבלימה מבלי שייגר� לו נזק

ליפול לעומק העולה עובד  עלול בשלהש ,לרבות גישה למקו� עבודה, עבודהכל      �"עבודה בגובה"

   � עבודה כאמורלרבותו,  י� מטר2על  

   ;גידור או מעקה תקניללא משטח עבודה מתבצעת מעל ה) 1(                               

  או למעקה שלדרעבר לג מ מעלות45 �ביותר מהטיית גו) האד� מצריכה ה )2                               (

  ;לפי העניי�, העבודה או מדרכת המעבר משטח 

  ו סל להרמת אד� א, המתבצעת מתו� בימה מתרוממת ניידת) 3(

, משטח עבודהעליו על מבנה או המחובר למבנה שמותק� ,              מיתק� זמני על הקרקע�"פיגו�" 

  ;חומר או ציודעליו מחזיקי� שעבודה או  ממנו מתבצעת וש

  או הידראולי נית� לשנות את מיקו�, חשמלי,  פיגו� אשר בעזרת כח מכני�"פיגו� ממוכ�"

  ; למעט בימה מתרוממת ניידת, י העבודה שלו                           משטח

המובל על ידי התור� ,  פיגו� ממוכ� המור� אנכית על ידי ממסרות פס שיניי��" פיגו� תור� ממוכ�"

  ;התומ� ונע לאורכו

התלוי על , מעל מבנה או מחובר אליו,  מעל הקרקעהמותק� , פיגו� ממוכ� – "פיגו� תלוי ממוכ�"

 חלק 1139י "וכהגדרתו בתק� ישראלי ת,  אחרי�כבלי פלדה או אמצעי תליה

  ;  שמתבצעת ממנו עבודה,2

  ; 1849י "ת,   כמשמעותו בתק� ישראלי�"א להגנה מפני נפילה מגובה"צמ"

כבל פלדה או חבל סיבי� סינתטי המותק� ,              התק� אורכי העשוי מפרופיל קשיח�" קו עיגו�"

מיועד הו, דרישות התק� לעניי� זהו שמתקיימות ב, בכיוו� אנכי או אופקי

א לנוע במקביל אליו לאור� מסלולי תנועה " בצממצוידי�לאפשר לעובדי� ה

כשה� מאובטחי� מפני נפילה מגובה לכל אור� , שאינ� משטחי� מגודרי�

  ;המסלול

  :לביצוע עבודה בגובה והוא אחד מאלהובע המותא� ק   �"ובע מג�ק"

  ;לעניי� זהתק� דרישות ה מתקיימות בו �עבודת גלישהל) 1(

מותא� לדרישות תקנות הוא  �לרבות טיפוס תרני�, עבודה אחרת בגובהל) 2(

  ;)1(בפסקה קובע כאמור שהוא או , רצועת סנטר תקניתויש לו ציוד מג� אישי 

לפי , תק�ימבנה או מ מגובה המותקנת בתו�נפילת עובד  לבלו� השתפקידרשת     �"רשת בטיחות"

  ;אשר מעליה מתבצעת עבודה בגובה, ו או סביבומתחתי, העניי�
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 גו) מלאה המורכבת מרצועות המולבשות סביב פלג הגו) ריתמתא הכולל "צמ   � " בטיחותריתמת"

המיועדת לתמו� את העובד ,  של העובד�העליו� וסביב אג� הירכיי� והמותניי

  ; לעניי� זהדרישות התק�לפי , בטיחותי בעת נפילהבאופ� 

  �עבודה  עבודה בגובה שהיא �"ה בגובהתחו� עבוד"

  ;על סולמות) 1                   (

   ;מתו� סלי� להרמת אד�) 2                   (

  ;מתו� בימות הרמה מתרוממות ופיגומי� ממוכני�) 3                    (

  ;בתו� מקו� מוק)) 4                    (

  ;� נייחי�מעל לפיגומי) 5                    (

  ;מעל גגות) 6                    (

  ;מעל מבנה קונסטרוקציה) 7                    (

  ;טיפול בעצי� וגיזומ�ב) 8                    (

  ;הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברהב) 9                    (

או תק� ,  19531ג " התשי, התקני� בחוקולרבות תק� רשמי כהגדרת תק� ישראלי           –" תק�"

EN ,בי �או תק�מפקח העבודה הראשי אישר שלאומי אחר ��תקנות אלה לעניי ,

במכו� התקני� הישראלי הופקד לעיו� הציבור ואשר , בהודעה שפורסמה ברשומות

לעניי� זה  ;גיהות כמשמעותו בחוק הפיקוח על העבודהלבמוסד לבטיחות ואו 

  ;נה של השוק האירופי המשות) הנחיית תקיEN " –תק� "

  ;19882 �ח "התשמ, )עבודות בניה(הבטיחות בעבודה  תקנות –" תקנות עבודות בניה"

  אחריות 

 מתאימי� כדי להבטיח שכל עובדוינקוט אמצעי� מלא אחר הוראות תקנות אלה י מבצע )א( . 2

  .  אחרהוטלה במפורש על אד� אלא א�, ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו

 המפעל ש המפעל א) א� אינו תופשיראו אותו כתופהוטלה בתקנות אלה חובה על המבצע ) ב(  

  .  לפקודה' הוראות פרק טעליו יחולו ו

  . על מצב העובדהיה לדעתיכול לא ו כאחראי א� לא ידע ותולעני� אחריות המבצע לא יראו א) ג  (

  :אלההוראות ,  לפקודה204 עד 202יפי� בלי לגרוע מהוראות סע,  יחולועל העובד) ד(     

כל שינוי מהותי יבצע ולא ,  הוראות הבטיחות שנקבעו בתקנות אלהתבקפידה אהוא ימלא ) 1(         

   ;לביצוע עבודה בגובה)  פריטי� �להל�(או ציוד אחר , אבזר, בכל התק�

 על כל סיכו� במקו� או, י� תקלה או שינוי מהותי בפריט,למבצע על כל פג�הוא יודיע ) 2(         

או על היותו במצב בריאותי או נפשי העלול לסכ� את , העבודה שנתגלה לו במהל� עבודתו

  . עצמו או אד� אחר

  .'ז�ו' ו במפורש בפרקי� שהוטלו עליוימלא את החובות  המנהל המקצועי )ה(     
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   בגובה העסקת עובדלתנאי� 

 ; בגירהעובד) 1(    

לפי אישור תק) המעיד על ההדרכה והוא בעל , ידי מדרי� עבודה בגובהעל ,�הודרהעובד ) 2(

   .שבתוספתהטופס 

  לרבות כתוצאה מהשפעת , העובדי� עמואת או אותו העובד אינו במצב העלול לסכ� ) 3(

  , במצב כאמורהוא וא� , או מחמת  ליקוי גופני או נפשי, או משקאות משכרי�,       סמי�

   .על כ� לא יכול היה  לדעתודע       המבצע לא י

  אחריות לאספקת ציוד

  מבצע אחראי לאספקת כל הציוד והאמצעי� הנדרשי� לביצוע העבודות המפורטות בתקנות . 7

  .עניי�לפי ה, תקנות ציוד מג� אישיהתק� או דרישות לפי כשה� במצב תקי� ו, אלה      

  .להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה בציודחובת שימוש 

    :בהתקיי� אחד מאלהאלא , בגובהמבצע לא יעסיק עובד בעבודה . )א(. 8

  המפורטות  בפסקאות מערכות  הבגובה באחתהעבודה זמ� מאובטח במש� כל העובד ) 1(  

  הכל ) 6(9כשה�  תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקנה , או שילוב שלה�) ג(עד ) א(         משנה  

  ובלבד שהעובד יהיה מחובר אליה� באמצעות ריתמת , בוצעתהמ אופי וסוג העבודהלפי          

  :          בטיחות

  ;מערכת בלימת נפילה) א (

  ; נפילהבלימתמערכת מיקו� ותמיכה המשולבת במערכת ל) ב     (  

  ;מערכת למניעת נפילה) ג       (

הנחייה  , על פי תכנו�,רשת מג� המתאימה לאופי העבודה הנדרשת  הותקנה באופ� יציב ונאות)2     (

   ;19583ח "תשיה, והאדריכלי� לפי חוק המהנדסי�רשו� ורשוי אזרחישל מהנדס והשגחה 

סל להרמת אד� או פיגו� , עבודה מתו� בימה מתרוממת ניידתב )א( ת משנה על א) האמור בתקנ)ב(

קבועה המחוברת לנקודת עיגו� ה, דווקא  נפילהלמניעתמערכת ל כל עובד קשורהיה י ,ממוכ�

אמצעי הקשירה יכוו� כ� שיהיה קצר ככל ; לפי העניי�, הסל או הפיגו� הממוכ� ,במבנה הבימה

  . נפילת העובד מתו� המיתק�אתהאפשר וימנע 

  � תקנה זו לא תחול )ג(

  ;)א(24 בתקנה י�מפורטה מקרי�בבסול� בשימוש ) 1    (

  ;יהבאניהמתבצעת בעבודת שינוע מטעני� )  2    (

   .)1()ב(17 בתקנה אמורכ, יפול בעצי�טב) 3(    

  להגנה מפני נפילה מגובה בציוד מג� אישי שימוש

  : אלהפעולותיעשו י, מבצע יוודא כי לצור� הגנת עובד המועסק בעבודה בגובה. 9

   ;מגבלות מרווח הנפילהלפי  ותותק� מערכת לבלימת נפילה תיבחר ) 1    (

   אחד לכל תהיה ריתמת הבטיחות מצוידת בסופג אנרגיהבעת שימוש במערכת לבלימת נפילה ) 2    (

סוג מערכת בלימת לפי הכל , שישולב באמצעי הקשירה או יימצא באחד מקצותיו, היותר

  ;הנפילה

     שלה יהיה קט� ככל  עד להתחלת הבלימהשגובה הנפילה החופשית  יכוו� כ� אמצעי הקשירה)3(    
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  ; בהוראות היצר�הנית� ולא יעלה על זה שנקבע          

   אור� אמצעי  יכוונ�  , בלימת נפילה המשולבת במערכת מיקו� ותמיכהבעת שימוש במערכת) 4    (

   50 �תוגבל הנפילה החופשית של גופו ל, שא� רגלי העובד בעמדת העמידה יחליקו,  כ�הקשירה         

  ;מ לכל היותר"ס          

  מקצר ( כוונו� בזראבאמצעות , אמצעי הקשירהוכוונו� העיגו� שינוי מרחק העובד מנקודת � וכוונ) 5( 

  ;או בול� נפילה נסוג) חבל      

   על פי הוראות היצר� , על רכיביה� ואבזריה� ,א"צמהמערכות ושלמות של תקינות בדיקות ייערכו  )6(    

   ציוד חלופי לעובד המבצעיספק , כותגלה בציוד פג� לפני השימוש או במהל נ; שקבעובתדירות          

  ;מתאי�           

  תוצא,)6( בפסקה כאמור,  או שנתגלה בה פג�הופעלה ובלמה נפילת גו) אד�שא "מערכת צמ )7(     

 שהרשהמרכז תיקוני�  הבדיקה תיעשה ב;לפי הצור�  לצור� בדיקה והחלפת מכללי�משימוש

  ;פעמי יוחל) לאחר בלימת נפילה� חדסופג אנרגיה; היצר�

  א "מערכת הצמלפי הכל , במקרה של נפילת עובד ,איתנהשתעמוד נקודת עיגו�  קבעית) 8  (   

  ;          לבלימת הנפילה ותנאי העבודה המבוצעת

לשאת את עומס נפילת יציבותו ויכולתו  ייבדק לעניי� המבנה שאליו מעוג� העובד בגובה) 9    (

  ;העובד

  אחיזה נאותה שתמנע כליבטיחבאופ� ש, נקודת העיגו�אל ייתפס או ייקשר אמצעי הקשירה  ) 10(

  ;נזק לאמצעי הקשירהאו השתחררותו לאפשרות 

   , לא נמו� מגובה כפות רגליו של העובדובכל מקרה ,  ככל האפשר,גבוהתמוק� נקודת העיגו�  ) 11   (

  ;רה של נפילהסיכוני פגיעה מתנועת מטוטלת של גו) העובד במקוכ� תמוק� כ�  שיימנעו            

  אפשרות לחל  את העובד  תובטח ה, א לבלימת נפילה מגובה"שימוש בצמבעת ) 12   (

   :אלהבאמצעות אחד מ, פגיעה בלתי הפיכה בושימנע בתו� פרק זמ� , שנבלמה נפילתולאחר    

  ;חילו  עצמי של העובד שנפל) א(

  ;)3(12 כאמור בתקנה ,על הקרקעשיימצא   נוס)עובד) ב(

  ;שיימצא במקו� יוד חילו צ ) ג( 

 ,שיהיו מלוותוערבית  עברית ותשפ בשימוש ותחזוקה, בטיחות הוראות צורפוא י"צמלכל ) 13    (

 ומקו� אחסנתלאו א "לצמצמוד ב יישמרו האמורותהוראות ה ; באיורי�,במידת הצור�

   .הקבוע

  א נוס�"השמוש בצמ

     ,לי בטיחות ע� סוליות מיוחדות נגד החלקהמבצע עבודה בגובה ינעל נעהמבצע יוודא כי עובד . 10

   .לאופי ולסוג העבודה המבוצעתהמתאי� ובע מג� קויחבוש     

  קווי עיגו� קבועי�

   �אחראיתופש המפעל  .11

בכל מפעל בעל מבנה הנדרשי�  ,לרבות נקודות העיגו� והתשתיות, התקנת קווי עיגו� קבועי�ל) 1 (

קווי  ; בת בתנועה לאור� מסלול שאינו משטח מגודרהמשול  המחייב עבודה בגובה,קבוע

 רשוי ורשו� אזרחימהנדס מהנדס מכונות או ,  באישור בודק מוסמ�האמורי� יותקנו  עיגו�ה

  ; והנחיות היצר�הוראות, התק� המתאי�פי ל וובהשגחת

  ;במצב תקי�חזקת קווי העיגו� הקבועי� לה) 2    (
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מהנדס אזרחי רשו�  מהנדס מכונות או,  בודק מוסמ�ל ידיעבדיקת תקינות קווי העיגו� ל) 3    (

 העתק הבדיקה ; שני��5אחת ל � קביעה ובהעדר,בתדירות שנקבעה בהוראות היצר�ורשוי 

 החל לעבוד באמצעות קווי�קוד� ש, ויהיה נתו� לעיונו של כל מבצע,  תופש המפעליימצא בידי

  ;כאמור

  תנאי� לביצוע עבודה בגובה  

  :עבודה בגובה אלא בהתקיי� תנאי� אלהיעסיק עובד ב לאמבצע . 12 

   ;בידיעתונעשית ו המפעל שתופת ע�  העבודה מתואמ)1(    

  וישולט  יסומ�, ונעי� ועובדי� לרבות עוברי אורחשקיימת בו תנועת כלי� ממאזור סכנה ) 2    (

  לדרישת סימו� ושילוט ילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה גידור וש; � בולמניעת הימצאות        

 ;   אניות בנמלי�ה שלזו לא יחולו על עבודות פריקה וטעינפסקה הוראות ; כאמור        

  , אד� בגיר מטע� המבצע הקרקע מפלסבתמיד  ימצאי , באתרה בגובהעבודבעת ביצוע  )3   (

  דה באמצעות למעט בעת ביצוע עבו, המבצעי� את העבודה בגובה, עובדי�ללעובד או        בנוס) 

  ;       פיגו� ממוכ�

  כל כ לה� יסייע , יקיי� קשר עי� ע� העובדי� בגובה)3( בפסקהאמור כהנוס)  האד� )4   (

  ; באזור הסכנההתקהלות אנשי� , ככל האפשר, ימנעו הנדרש       

   ש� ג,חזקות   בזמ� רוחות, לקויי�בתנאי ראות , זריחתהל שקיעת השמש בי�, עבודה בגובה )5   (

בדבר     לרבות , שנת� המבצעבכתבמפורשות בטיחות הנחיות לפי  תתבצע רק , ברדאו שלג , שוט)       

       ;המבצע באופ� כללי או לעבודה מסוימתשיקבע ,  וכל הציוד הנדרשביצוע העבודהאופ� 

  :ות אחד  מאלהלפח בהתקיי� אפשרית )5(כאמור בפסקה בגובה  עבודה )6   (

  ;שטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבהמ) א(       

 ;תאורה נאותה מ� הקרקעקיימת ) ב        (

   ; שלוהעובד מצויד בפנס תקני ותקי� המותק� באופ� יציב על קובע המג�) ג        (

סמו� לתחילת      ,הוצג בפני המבצע, בעבודה המבוצעת תו� שימוש בקווי עיגו� קבועי�) 7   (

  .)3( 11כאמור בתקנה , יקת קווי העיגו� עותק מבד,העבודה

  מצאו לפי יוי נפילה פנימ לביצוע משימתו יאובטחו אד�הכלי� והציוד הדרושי� ל, החומרי� )8   (

  . בכלי קיבול מתאי�,         הצור�

   הוראות בטיחות

   �דא כיומבצע המבקש להעסיק עובד בגובה יו. 13

אלא באמצעות מוביל או  , מטרי�2עולה על המגובה קו לא יושלכו או ייזרחפצי� או חומרי� ) 1 (

 ,הורדה מבוקרת וזהירהאו יורדו ,  אד�ה שלמגודר למניעת גישנפילת� שוקת סגורה ומקו� 

  .לרבות באמצעות כלי הרמה

עובדי� זה מעל  ,ככל שהדבר מעשי,  בגבהי� שוני� לא ימוקמוהמקומות שמתבצעת עבוד ב)2(

 משטח , מעל ראש אד�, ותק� ביניה�זולת א� ה,  שביניה� חופשי ופתוחכשהמרווחזה 

  .חפצי� או חומרי� העלולי� ליפולבבטחה  לבלו� המסוגלחוצ  

  עבודה בקרבת קווי חשמל

  כל אמצעי למניעת פגיעה בעובד כתוצאה שנקט אלא לאחר בגובה  מבצע לא יעסיק עובד  )א. (16

  ובתנאי שנתקיימו בות שמירת מרחק גדול ככל הנית� מקווי חשמל לר, מקרבה לקווי חשמל            

  :כל אלה            
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קווי חשמל במתח  מתילי� שללפחות של העובדי� וציוד�  מטרי� 3.25 יישמר מרחק של) 1(

 33של קווי חשמל במתח העולה על  מתילי�לפחות  מטרי� 5של או , וולטקילו 33עד 

   ;תקני� וחומרי�י מ לרבות, ציוד העובד�"ציוד" ,זובפסקה  ;ולטוקילו

  :המבצע אחד מאלהיעשה  ,)1(בפסקה הקבוע � מ עבודה במרחק קט� תנדרש) 2(

  ; ממקור אספקת המתחנותקוהקווי� יוודא כי  )א(

אמצעי� מיוחדי� כגו� התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר או בלתי ינקוט  )ב(

בעת התקנה או פירוק של  ; מתחהנמצאי� תחתישיר של אד� בתילי� של קווי חשמל 

  .יהיו הקווי� החשמליי� מנותקי� ממקור אספקת המתח, מחיצות או גדרות כאמור

  המתקיני� או המתחזקי�  מ "בע על עובדי חברת החשמל לישראל ותקנה זו לא יחולוראות  ה)ב(

  .שהוכשרו למטרה זו,      את רשת החשמל

  בודה בגובה על סולמותע

  ;  התק� בסול� ניצב המאבטח את שתי הרגלי� של הסול� מפני החלקה�" הגבלת המיפתחהתק�"

  ;וללא נשיאת משאות בידיי�, נוספת עליה או ירידה מסול� ללא ביצוע עבודה              –" טיפוס"

  המאפשר הארכת זק) אחד , בבסיס הזקפי� בסול�, דר� קבע,    מנגנו� המותק�–" מיתק� פיצוי"

  לצור� העמדת הסול� בניצב לקרקע או לרצפה שאינה באותו מישור של זקפי                               

  ;הסול�                              

  הניתני� , בעל זקפי� מקבילי�,    סול� המורכב משניי� או שלושה חלקי��"סול� מתאר�"

  ;  גובה העבודה הנדרש לפי                              לפתיחה או לסגירה 

  ;      סול� שבבסיסו גלגלי� המאפשרי�  את ניידותו�  " סול� נייד"

  ;  מתאר� ושאינו מתאר�,      סול� ללא תמיכה עצמית�"סול� נסמ�"

  ; מ" ס25    סול� ניצב בעל משטח דריכה עליו� שרוחבו ועומקו המזעריי� �"סול� עמידה"

   לפי , הנית� לטיפוס עליו בצידו האחד או משני צדדיו, יכה עצמיתסול� בעל תמ       �"סול� ניצב"

  ;העניי�                              

   ;סול� המעוג� והרתו� למבנה קבוע      �"סול� קבוע"

   .פיגו� שרצפתו נסמכת על שלבי סולמות  �"פיגו� סולמות"

  השימוש בסולמות 

  :נתקיי� בו אחד מאלה אלא א� כ� � שאינו סול� קבועלא ייעשה שימוש בסול כי יוודאמבצע . 20 

   ;ומתאי� לאופי העבודה המבוצעת 1847י "ת,  בדרישות התק� הישראלי עומדהוא ) 1             (

 או מפיגו�  המהווה חלק מפיגו� זקפי�, דיוטות המשמש למעבר בי�נסמ� סול� הוא ) 2    (

י "בד שהוא עומד בדרישות תק� ישראלי תובל,  כהגדרת� בתקנות עבודות בנייה,עצמאי

1139;                      

  בו מתקיימות שי� שוני� בעבודות בניה ובלבד מפלססול� ע  המשמש למעבר בי�  הוא  )4            (

  :דרישות אלה                  

   על ידי על ידי ברגי קשירה או מטר לפחות 1.5בכל  יחוזק , מטרי�2ארכו עולה על א�  )א(

  ;חיזוקי ע  אחוריי�     

   רוחבו או  סנטימטרי� רבועי� ומידת�45 יהיה בעל שטח חת� שלא יפחת מוזק) של) ב(        

   וכיוונ� מקביל ,יהיו ישרי� ככל האפשרסיביו ;  סנטימטרי��4.5 לא תפחת מ              קוטרו
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  ;הזק) ל  שבקירוב לארכו             

   נתוני� היטב בתו� הזקפי� או תמוכי� על ידי , סול� יהיו בחוזק מתאי�השלבי ) ג      (

  ;ע  המחוברי� היטב לזקפי� משלב לשלב גזרי              

  המרחק בי� השלבי� יהיה ; לא יהיה שלב משלביו לקויו,  בסול�  לא חסר שלב)ד(       

  שלב   ולא יהיה ,סנטימטרי� 30 סנטימטרי� ולא יעלה על �25 לא יפחת מ,אחיד             

  .נאותי�או באמצעי חיבור  במסמרי�אלא משלביו של הסול� מחובר לזק)              

  חובות המבצע 

מסוג , מחומר מתאי�, ללא פג�על פי הוראות פרק זה  מבצע יספק במקו� העבודה סולמות )א( .21

קו� הצבת� ובכמות בממדי� ובגבהי� המתאימי� למ, המתאי� לאופי העבודה המבוצעת

  .הדרושה

  מבצע אחראי כי לאחר נפילה בלתי מבוקרת של הסול� או לאחר שינועו באמצעות כלי ) ב       (

לא נוצרו בו סדקי� או עיוותי� או , לוודא כי לא נפגעו רכיבי הסול�כדי ייבדק הסול� ,             רכב

  . בלתי סבירי� בי� חלקיו מרווחי�

;   ול לשימוש סולמות פגומי� וינקוט אמצעי� נאותי� למניעת השימוש בה� מבצע יפס)ג(      

סול� שאינו נית� לתיקו�  ;ות יוחזרו לשימוש רק לאחר שתוקנו על פי דרישות התק�הסולמ

  .יושמד באופ� שלא יתאפשר שימוש נוס) בו

  גובה הסול� 

ת לקצהו  עד למטר אחד מתח מטרי� אלא2 �לא יטפס עובד בסול� הארו� מ כי יוודאמבצע  )א (.22

  .העליו�

   לא תחול א� במקו� הגבוה ביותר שאליו יגיע העובד תו� שימוש )א(תקנת משנה ) ב(

   בגובה של כמטר אחד מעל המקו� שניצבות מתאי� יד מאחזנמצא , בסול�    

  א� נעשית העבודה על גבי סול� עמידה ע� משענת יד בגובה של מטר לרבות , רגליו    

 . מעל משטח הדריכה העליו�חד לער�א    

  בעבודה על סול� להגנה מפני נפילה  שימוש בציוד

 :כל אלהבו על סול� אלא א� כ� התקיימו בגובה  יעבוד עובד לא  מבצע יוודא כי .23

 ;מושלמת ומותאמת למידותיו, ברתמת בטיחות תקינהמאובטח הוא ) 1       (

 ;המתאימה לאופי העבודה המבוצעת, נפילההוא מאובטח במערכת לבלימת ) 2       (

  ;ת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציבמערכ) 3       (

  .נועל נעלי בטיחות ע� סוליות מיוחדות נגד החלקהו, הוא חובש קובע מג�) 4       (

  י� לשימוש בסולמותסייג

 :  אלהבמקרי�) 3(עד ) 1 (23ג� ללא קיו� תקנות מפורטות להל� נית� לבצע את הפעולות ה) א( .24

  ;י� שוני�מפלסמעבר בי� ל, י� מטר6טיפוס בסול� שאינו קבוע שגובהו עד ) 1(

      או מאומצות או שאינ� מחייבות את וביצוע עבודות שאינ� ממושכותבסול� טיפוס ) 2 (            

  .י� מטר4.5בסול� שגובהו עד , אד� באופ� שיגרו� לו אבד� שיווי משקלההטיית גו) 

א� העובד , י� מטר3לא תחול על עבודת קטי) בחקלאות על סול� שגובהו עד ) 1(5תקנה ) ב      (

  .4 1953 �ג"התשי, צעיר כהגדרתו בחוק עבודת נוער
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  אופ� העמדת סולמות

באופ� שווה על זקפיו ,  יועמד על בסיס אית�נסמ� או ניצב סול�  כי ויוודא המבצעוהעובד ) א(. 25 

יוסמ� וכי , דורבנות מתכת או מעצור נאות אחר בבסיס הסול�, גומיבאמצעות רפידות 

הכל לפי ,  כ� שלא תתאפשר תזוזה מקרית ממקומו בעת השימוש בו,ויושע� על סמ� יציב

 .  העמדת הסול��סוג המשטח ואופלפי העניי� ו

   במרחקהוצב הסול� שא� קיי� חשש ליציבות הסול� או , )א(בנוס) לאמור בתקנת משנה ) ב(

יעמוד אד� ליד בסיס הסול� ויחזיק בו למניעת , מ מקצהו החופשי של משטח" ס�30קט� מ

 .הזזתו מהמקו�

  כל עוד רצויה למניעת תזוזה בלתי לעצירת הגלגלי�  נייד יובטח על ידי התק� � סול) ג(

  . אד�ועליאו עשוי להימצא נמצא      

תו התחתו� על שני זקפיו בשתי נקודות לא יוצב סול� נסמ� אלא כשהוא נשע� במקו� השענ) ד(

בשתי נקודות יציבות  על שני זקפיו ובמקו� השענתו  העליו�, מיפלסיציבות המצויות באותו 

לא נית� להציב את חלקו העליו� של סול� באופ� המאפשר השענתו ;  המצויות באותו המפלס

יצוייד הסול� באבזר , מבנה גזע ע  או פינה חיצונית של ,תור�, על שני זקפיו לרבות על עמוד

  .טחו�יביצוע העבודה בבאת  בחוזקו ובמידותיו אפשר שי, מתאי� בראשו

 .לא ייעשה כל שימוש בסול� המצויד במיתק� פיצוי) ה     (

 65בזוית שבי� (,  אנכי�2 אופקי ל1ובי� ,  אנכי�4 אפקי ל1יועמד בשיפועי� שבי� ,  סול� נסמ�) ו(

ויינקטו אמצעי� נאותי� למניעת התהפכותו או החלקתו בעת ) ופק מעלות ביחס לקו הא�76ל

 .השימוש בו

  לא ייעשה שימוש ; סול� ניצב יועמד באופ� שהתק� הגבלת המיפתח שלו ייפתח במלואו) ז      (

 .בסול� שהתק� הגבלת המיפתח שלו אינו תקי�         

מ " ס30 הסול� בגובה של יימצא ראש, על קיר או מבנהמעל לפתח שבעת השענת סול� ) ח(

 .לפחות מעל הפתח

 ננקטו דרכי� בטוחות למניעת אלא א� כ� , לא יועמד סול� מול דלת העשויה להיפתח) ט(

 .כל עוד מוצב הסול� בסמו� לדלת, פתיחתה

 הצבה זו כ� אלא א� ,  מעבר לבני אד� או לכלי� ממונעי�לא יוצב סול� במקו� המשמש) י(

ויינקטו אמצעי� למניעת מעבר , ככל האפשר, יה מש� ההצבה קצר יה ובכל מקרה ,חיונית

 .אנשי� או כלי� ממונעי� במקו� ההצבה

של סול� יעמוד רק שלב על ; לא יור� על סול� משא כבד שאינו מתאי� לייעודו של הסול� )יא(

 .ג" ק150לא יעלה על על הסול�  העומס ;אד� אחד

      צמוד לסול� , חר אלא א� כ� המשטח יציבלא יעבור עובד העומד על סול� למשטח מוגבה א  )יב(

 .ומקובע כראוי        

  הוראות כלליות לטיפוס ולעבודה על סולמות

פנויות מכל חפ  כדי להיאחז ושתי ידיו , ונה כלפי הסול� כ� שהעובד פההטיפוס בסול� ייעש) 1(

  ;בסול�

 נקודות משע� לפחות בכל שלב הטיפוס על גבי סול� ייעשה באופ� שהעובד יוכל להיאחז בשלוש ) 2(

  :בהתקיי� אחד מאלהנית� להסתפק בנקודות משע� לרגליי� לצור� ביצוע עבודה  ; של הטיפוס
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   בריתמת בטיחות ומחובר למערכת מיקו� ותמיכה המקנה לו אחיזה בטוחה העובד מצויד) א( 

  ;ונאותה בגבו         

 אז� תיכו� ,  במעקה הכולל אז� ידמצוידידה הסול� עממשטח העמידה בעומד על העובד ) ב(        

צד העלייה יהיה נית� לנעילה בזמ� ; למעט בצד העלייה עליו, דדיוצולוח רגל בשלושת 

 ;העמידה מטר מעל למשטח 1העבודה באמצעות שרשרת או מיתק� דומה אחר שגובהו 

  רו� לאיבוד שיווי לא יוצבו בסמו� לבסיס הסול� או לראשו חומרי� או חפצי� העלולי� לג ) 3(

  ;משקלו של העובד בעת עלייתו בסול� או ירידתו ממנו

   ירידה בסול� או , מבנהו או צורתו אינ� מאפשרי� עלייה, לא יוצב סול� על משטח ששטחו ) 4(

 ;גישה בטוחה אליו      

 ;לא יטפס עובד על סול� מצדו הפנימי ובשיפוע ההפו� לאופ� הצבתו) 5(

   י� או שתי דיוטות של משטחי  מיפלסשני , מקשר בי� שתי קומותהמצעי משמש אהסול� ב) 6(

  , מבלי לסכ� את המטפס,  קט� ככל האפשר,יהיה הפתח בי� הקומות שבו עובר הסול�, עבודה     

 ;במכסה שייסגר לאחר כל מעבר דרכוהמעבר פתח או לחלופי� יצויד , וגדור משלושה עברי�     

   2י� או מיפלס 2,  קומות�2כאמצעי קשר בי� יותר מ שאינו קבוע � לא ייעשה שימוש בסול) 7(

 ;דיוטות של משטחי עבודה      

  תבוצע   16 כאמור בתקנההנמצאי� תחת מתח  לרבות עבודה בקרבת  קווי חשמל , ת  חשמלעבוד) 8(

  ל� מעל סו ,עבודה כאמורלא תבוצע  ו מחומר מבודד� בשלמותי�עשוישזקפיו רק מעל סול�      

  ; פסי חיזוק ממתכת או כבלי פלדהזקפיו ב במצוידמתכת או מעל סול� מחומר מבודד ה      

  מעל סול� ניצב שגובהו ללא שימוש במערכת לבלימת נפילה המעוגנת למבנה לא תבוצע עבודה ) 9( 

 .מעל לראש הסול� כאשר העובד בתנוחת רכיבה, י�עולה על שני מטר      

  חריות המבצע א– שימוש בסול� קבוע

   יקובע ו, על חלקיו וחיבוריו יהיה בחוזק נאות ומתאי� ליעודוסול� קבוע יוודא כי  )1(       

מבנה ;  אליולמבנה באופ� יציב למניעת קריסתו או הינתקותו מ� המבנה שהוא מחובר            

  ;ורשויידי מהנדס אזרחי רשו� ביאושרו ואופ� קיבועו למבנה  חיבוריו ,חלקיו, הסול�

   ;לכ�   יינקוט אמצעי� נאותי� להבטיח כי תהיה גישה לסול� קבוע  רק למי שהורשה )2(        

 מטרי� לבי� 2.1בי� ש2הכלוב בגובה את  יתקי�, מצוייד בכלוב מג�הסול� קבוע בו קיי� ש )3(        

  ;עודובחוזק מספיק ומתאי� ליי, לפי העניי�, המנוחהאו משטח   מטרי� מ� הרצפה 2.4

או סול� קבוע המצוייד ,  מטרי�6 שגובהו מעל ,סול� קבוע ללא כלוב מג�בו קיי� ש  )4( 

  ;בקו עיגו� אנכי קשיחיציידו ,  מטרי�10בכלוב מג� שגובהו מעל 

מצויד בריתמת העובד ו בידי ביצוע עבודה בגובה מעל סול� קבוע ייעשמבצע יוודא כי טיפוס ו )ב(    

 למעט במקרי�, בנוס) למערכת לבלימת הנפילה, הת מיקו� ותמיכמערכבמשולבת הבטיחות 

 :אלה

    אוי� שוני�מפלסמעבר בי� ל, י� מטר6 שגובהו עד , טיפוס בסול� קבוע ללא כלוב מג�)1      (

 .  מטרי�10טיפוס בסול� המצוייד בכלוב מג� שגובהו עד 

             הטיית גו) או שאינ� מחייבות את  או מאומצות טיפוס וביצוע עבודות שאינ� ממושכות )2       (

  .י� מטר4.5בסול� קבוע שגובהו   עד , האד� באופ� שיגרו� לו אבד� שיווי משקל

הצמודי� , יציבי� ומגודרי� משלושה עבריה�,קיימי� משטחי מנוחה קבועי� ) 3       (

קנת  ובלבד שמתקיימת דרישת ת מטרי�6 שהמרחק ביניה� אינו עולה על ,לסול�
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   ;)ג(משנה 

  ומגודרי� יציבי� ,  בעל משטחי מנוחה קבועי�,הסול� מצוייד בכלוב מג� לכל גובהו) 4       (

   ובלבד שמתקיימת    מטרי�10שהמרחק ביניה� אינו עולה על , משלושה עבריה�            

    ).ג(דרישת תקנת משנה 

יהיו מצוידי� במכסי� ) 4 (�ו) 3()ב (פתחי המעבר ומשטחי המנוחה האמורי� בתקנת משנה) ג(

או שקטעי סול� סמוכי� שמעל או מתחת לכל פתח מעבר או , שייסגרו לאחר כל מעבר דרכ�

  .מישטח מנוחה לא יימצאו ברצ) אנכי אחד

  . לא יעשה שימוש בפיגו� סולמותבצע יוודא כי מ .28
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  עובד לביצוע עבודה בגובהאישור על הדרכת 

  המבצע)  א (

  ________) מחק את המיותר(אחר / בעל מכונת הרמה/ צע הבניהמב/ תופש המפעל

  _________________ש� המפעל                _____________. ז.ת         ________________ש�  ומשפחה 

  _____________טלפו�                         ___________מיקוד         _____________________כתובת 

  

   העבודה בגובה מדרי פרטי) ב(

  __________________________. ז.ת                    _____________________________ש� ומשפחה 

  ______בתוק) עד ' ______                 תעודה מס________________) בשני� (בעבודה בגובה ניסיו�ו ותק 

  ________________ טלפו�                   __________________________________________כתובת 

  

   עבודה בגובהביצוע לשהודר   עובדפרטי ה) ג(

  _____________ש� האב                    ___________    ש� פרטי                  ____________ש� המשפחה 

  _______________מקצוע                       __________שנת לידה                   _______________. ז.ת' מס

  ______________________________________________________כתובת 

  

  האישורתוק� ) ד(

  )שנתיי�עלה על י לא תוק) ההדרכה(__________עד יו� ___________        אישור בתוק) מיו� ה

  

   מדרי הצהרת ה) ה(

בגובה כאד� העובד לשמש על ידי  הודר�, לעיל )ג(טיו מפורטי� בסעי) אני החתו� מטה מצהיר בזה כי האד� שפר

מתו  בימות הרמה מתרוממות ופיגומי� ) 3(;  מתו  סלי� להרמת אד�) 2(; על סולמות) 1(:  אלהבתחומי�

ול בטיפ) 8(; מעל מבנה קונסטרוקציה) 7(; מעל גגות) 6(; מעל לפיגומי� נייחי�) 5(;בתו  מקו� מוק�) 4(; ממוכני�

 וכי הוא עומד בכל הדרישות ,)מחק את המיותר(;בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה) 9(;בעצי� וגיזומ�

  ). התקנות�להל� (.2006 – ז" התשס ,)עבודה בגובה(הבטיחות בעבודה  לתקנות ' ג–ו ' י� בהמפורטות בפרק

_              _______________                  _________________________  

                                  חתימהדרי�     תארי�                                ש� המ

  

  עובד בגובההצהרת ה) ו(

 על ידי ,לבצע עבודה בגובה וכי הודרכתי ,לעיל נכוני�) ג(אני מצהיר בזה שכל הנתוני� האישיי� המפורטי� בסעי) 

  ).2(5בתקנה  כנדרש_______________  ______ העבודה בגובה מדרי�

_______________              _______________                  ___________  

  מה     תארי�                                ש� הממנה                                חתי


