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עבודות בניה ושיפוצים במהלך נוהל 

 לימודים במוסד חינוך
 

במהלך שנת מוסדות החינוך נדרשים מעת לעת לבצע עבודות של תיקונים, שינויים ותוספות בנייה 

כגון: טיפול במפגעי בטיחות, תחזוקת המבנה, חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, הלימודים, 

פעילות זו במהלך שנת הלימודים עלולה, בסבירות גבוהה, התאמת המבנה לתקני הנגישות וכדומה. 

 .לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך והשוהים בתחומיהם ובטחוני להוות סיכון בטיחותי

לחוקים, , אינם מהווים תחליף המפורטים להלןהבטיחות והפעילויות לצמצום הסיכונים עקרונות 

תקנות הבטיחות בעבודה, חוק התכנון והבנייה, גון: תקנות, תקנים והוראות מחייבות אחרות, כ

ככלל, כל בנייה ובוודאי בנייה  ועוד. לבטיחות , חוזר מנכ"ל משרד החינוךחוקי עזר עירוניים

מסודר בוועדה לתכנון ובנייה  בהיתר בנייהוסד חינוך, צריכה להיות מאושרת ושיפוצים במ

 מטרת המסמך לשמש כלי עזר להבהרה והטמעה של נושאי הבטיחות. שברשות המקומית.

 

 האחריות לביצוע העבודות

 ת המקומיות/הבעלות. וריות לביצוע העבודות חלה על הרשהאח .א

והגורם המפקח ( בהיתר בנייה)ות המקומיות/הבעלות היא הגורם המאשר את העבודות הרש .ב

כן צוות עובדי ותלמידי בית הספר ו וביטחון עליה כולל בטיחות העובדים המבצעים, בטיחות

 ה בסביבת אתר העבודה.יבטיחות האוכלוסי

 

 העדפת ביצוע עבודות שיפוץ קצרות במהלך החופשות בשנת הלימודים 

עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה תבוצענה במהלך  .א

  .החופשות בשנת הלימודים

הבטיחות גורמים הממונים על יש להיוועץ ב הבמקרים אל .ב

 ועפ"י המתחייב מחוזר מנכ"ל. פי הנחיותיהםברשות/בעלות ולנהוג על 

 

 העדפת ביצוע עבודות ממושכות בפגרת הקיץ ובחופשות ארוכות 

 תחלנה ותסתיימנה בפגרת הקיץ.  ךהחינובמוסד עבודות המחייבות פעילות ממושכת ככלל,  .א

ילויות בעלות הפעכך שיש לתכנן את העבודות  ,אם הדבר איננו אפשרי .ב

יוצרות מפגעי אבק , המרעישות יותר והגבוהים יותר מרכיבי סיכון

ר שא ,העבודותעל מנת ש ,אוגוסט-יסתיימו בחודשים יולי -ולכלוך רבים 

 יהיו שקטות ונקיות יחסית. ,יגלשו לתוך שנת הלימודיםבלית ברירה 
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וישנה בנייה על המבנה עצמו, כמו למשל בניית בית כנסת מעל במידה בנייה מעל גני ילדים:  .ג

כניסה ויציאה של פועלים, גני ילדים, יש לוודא כי ישנה הפרדה מוחלטת בין אזורי הבנייה, 

והגנה מוחלטת מפני נפילת חפצים על ידי בניית גגונים חציצה מתאימה של גדרות הפרדה 

 , יש לשאוף שהעבודות יהיו שלא בשעות הלימודים.בהיתר הבנייהמתאימים. כמו כן 

 

 מניעת הפרעות ורעש

מחלקות החינוך וההנדסה של הרשות המקומית )או הבעלות( יתכננו את  א.

ביצוען של עבודות הבנייה או השיפוצים לפי לוח זמנים ובשיטות עבודה 

 .ככל הניתן ימנעו הפרעות, מטרדי בטיחות ורעשישהעבודה כך וארגון 

-חדהם  אם גם -אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולים במיוחד בכל מקרה,  ב.

בעת שילדים  -הפעלת מדחס אוויר  :כגוןפעילות ממושכת, פיצוצים או  :כגון ,פעמיים

 נמצאים במקום.

 

 הוראות ביצוע של מהנדס הרשות/הבעלותתכנון פעולות הבניה והשיפוץ ו

בכל מקרה של בנייה בזמן לימודים יש לקבל הנחיות ממהנדס הרשות/הבעלות וממנהל 

 הבטיחות במוסדות חינוך של הרשות/ הבעלות. 

 

 לפעילות קווים מנחים

  ישיבת תכנון ותאום כלל פעולות הבניה והשיפוצים .א

והעקרונות הקווים המנחים על הרשות המקומית להגדיר את אופן  (1

 הניתן על ידי הועדה לתכנון ובנייה. בהיתר הבנייה לעבודה הבטיחותיים

המקצוע כדי בעלי ( לכנס את בעלי העניין ו"יוזם העבודה"הרשות המקומית/הבעלות )על  (2

 לתכנן ולתאם את כלל פעולות הבנייה. 

 הכינוס צריך להיות מוקדם ככל האפשר ולפחות לפני הפצת התוכניות ותחילת העבודות.  (3

 . או גורם מקביל תהיה אצל מנכ"ל הרשותישיבה זו כי מומלץ  (4

 'מחאגף/, מנהל רשות או נציגו המוסמךמהנדס הלישיבת תאום זו יכללו: בין המוזמנים  (5

, מנהל בטיחות ברשות המקומית קב"ט מוסדות חינוךהרלוונטי,  ךהחינומוסד חינוך, מנהל 

 .בטיחות של הקבלןממונה המוסדות חינוך, הקבלן המבצע, מנהל העבודה של הקבלן בשטח, 

 .בישיבה זוהאבטחה של תחנת משטרת ישראל  וקציןרים הוועד גם נציגי מומלץ לשתף  (6

, הנובעות מתהליך הבנייה בשטח בית הספרבמהלך הישיבה יסוכמו ויעודכנו המשמעויות  (7
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 .גורמי הסיכון ודרכי המניעה המעשיות לאורך הפרויקט

 

 והדיון:במהלך הפגישה אשר ידונו ויסוכמו נושאים  .ב

 :, בנושאים הבאיםהפעילות והתאמת לוחות זמנים תרשים

 ומסירה.  גמר , כולל תאריך ךהחינוהפעילות הכוללת במוסד תקופת  (א

 שעות עבודה יומיות/ שעות הפעילות באתר בכל יום. (ב

עות הלימודים או ש תכנון פעולות המחייבות שימוש בכלים מרעישים/יוצרות רעש לאחר (ג

 בבית הספר.לאחר סיום הפעילות 

 

 אשר ייסגרו טרם תחילת הפרויקט נושאים נוספים .ג

 קביעת שיטות למניעת התממשות הסכנות המאפיינות פעולות בניה (1

 ושיפוצים בנוסף לכתוב במסמך זה.

 .(ודות )חפירות, חציבה, רעשים, אבקהיקף העבודות וסוגי העב (2

 ה"ס.לשטח ביוהפועלים מטעמם  ,כניסת קבלנים, קבלני משנהו לבדיקת העובדים הנחיות (3

בנושא זה הינה אישית של בקרה ופיקוח  .בודה והפרדה מאזור הלימודיםעבידוד אזור ה (4

 קב"ט מוסדות חינוך.

 במהלך שעות הלימודים. 'מניעת רעשים ורעידות כתוצאה מחפירות, חציבה, הריסה וכו (5

 .עדכני דף קשר, כולל יצירת יומי, שבועי( בין מנהל העבודה למנהל בית הספרתיאום מלא ) (6

אבק ופסולת בנייה, קביעת שיטה למניעה/הפרדה מאזור מגרש המשחקים דרכי טיפול ב (7

 ושטח הלימוד.

 .'ות ציוד כבד, תנועת משאיות וכדתרחישים מסוכנים שיכולים להיגרם עקב תנועת/עבוד (8

 בשטח האתר.וציוד מכני הנדסי עבודת מכונות, טרקטורים  (9

 ת כלי רכב אל שטח העבודה  וכניסה לאזור העבודה.מתן דגשים לתנוע (11

 תנועת סגלי הוראה, הורים וילדים בקרבת מוסד החינוך. (11

 

 להדגשהמיוחדות נקודות  .ד

 .בפרויקט מידיתלקבלת תלונות ומתן פתרונות ותגובה חובה לקבוע מנגנון מעשי  (1

בו הוא מתחייב כלפי הבעלות התחייבות הקבלן במסמך חתום יש לקבל  (2

 בכל התנאים שיגובשו בתום הדיון עם הרשות המקומית/הבעלות. לעמוד
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בדבר דרישות הרשות המקומית, לקבלן קב"ט מוס"ח של הבעלות יעביר תדריך מפורט  (3

הם אם  כולל באשר לחובת הגשת אישורים על העדר עבירות מין של כלל עובדי הפרויקט, 

 .התלמידיםעם ולת הפרדה פועלים בתוך שטח בית הספר ללא יכ

 

 הפרדה בין תלמידים לפעילות השיפוץ/בניה -בידוד אזור העבודה .ה

יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של  (1

 חומרים, כלים וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד.

 בין שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות (2

 או מחומרים דומים.  /מתכתעץ

מ' לפחות, והיא תבטיח הפרדה מוחלטת  2 בגובה של מסוג "איסכורית" גדר ההפרדה תהיה  (3

זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדים , תר הבנייה לשטחי משחק או פעילותבין א

 ואנשים לא מורשים לאתר הבנייה עד גמר עבודות הבנייה.

 לדעת מפקח הפרויקט או לדעת הקבלן מבצע ,משיקולי בטיחותבמידת הצורך הנובע  (4

הבניה, יותקן גגון אלכסוני בקצה העליון של גדר האיסכורית, הפונה לכיוון אזור הפעילות 

מסוג "רשת  תותקן גדר נוספתמוסד החינוך ב פעילותה צד הפונה אל אזורב של התלמידים.

 .כד'מסמרים, חוטי ברזל ו, זיזים, בליטות מפגעי בטיחות, כגון: ת, נטולמולחמת"

מטרים לפחות, אשר  2יש למתוח בד יוטה בגובה  –מ ס" 81-אם המרחק בין הגדרות פחות מ (5

 יוצמד לצידה האחורי של גדר הרשת המולחמת.

אזהרה תקני מתאים, כגון: שילוט מטר ומעלה,  2בגובה של  ,ייתלה גדר האיסכורית על  (6

 "סכנה! אין כניסה! אתר בניה".

לשים לב יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא. יש ובידודו אזור העבודה  תהפרד (7

 .ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקטבניית הגידור  ליצור הפרדה גם בזמןו

 

 גידור וסימון שטח סכנה .ו

אם במהלך הבנייה קיימת סכנה של נפילת חפצים, אבזרי בנייה וכלים לתוך שטח המצוי  (1

 :ע"י נוכי, יוגדר שטח זה כ"שטח סכנה" ותימנע כניסת תלמידים לתוכובחצר המוסד החי

לגדר את שטח הסכנה על פי המפורט בסעיף "בידוד אזור העבודה" ותליית שלטי ניתן  (א

 או: אזהרה מתאימים.

להתקין גגון מעל שטח הסכנה. גודל השטח שיש לקרות יהיה שטח הסכנה ועוד ניתן  (ב

 נפילת חפצים באלכסון )לא בנפילה חופשית(. מנעמ' שת 3.5רצועה ברוחב של 
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 אזרחי מתאיםיתוכנן ויבוצע על ידי מהנדס במידה ויוחלט על גגן כאמור, הוא  (2

הוא ייבנה מחומר קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אבזרים וחומרי  , )קונסטרוקטור(

 ל ידיע קייבדת הגגון הוא יילאחר בנ עלולים ליפול בנפילה חופשית.צפויים ובנייה ה

 שתכנן אותו אשר יאשר אותו בכתב בפנקס הכללי של הפרויקט. קונסטרוקטור

 

 מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים .ז

מי גשמים למערכות חשמל ולמערכות ת למנוע חדירעל מנת  (1

 יותקן כיסוי מבודד מעל אזור העבודה. בביה"ס אחרות 

 הכיסוי המבודד יושלם לפני תחילת עונת גשמים. (2

המבודד מפני חדירת גשמים לא יוסר בתקופת הגשמים כדי למנוע חדירת מים אל הכיסוי  (3

 החשמל ורטיבויות. מערכות

 

 אטימת חלונות ופתחים בבנייה פנימית .ח

הושלמה בנייה חיצונית של המבנה ונמשכת הבנייה הפנימית, ייאטמו החלונות הפונים אל 

 ת חפצים וחדירת מי גשמים למבנה.חצר המשחקים בלוחות עץ, בלבנים וכד', כדי למנוע נפיל

 

 שמירה על הניקיון ופינוי פסולת  .ט

את כלי העבודה, ולאחסן באופן בטוח עליו לאסוף  ,בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה (1

הציוד ופסולת הבנייה שנמצאים או נפלו מסביב לאתר הבניה או לאזור עם תנועת תלמידים 

 תיקונים.וסגלי הוראה, ובמידת הצורך לבצע בו 

העבודה מתבצעת בתקופת לימודים בשעות בהן אין לימודים או פעילות, אם  (2

כדי להחזיר את המצב יש לבצע את פעולות הניקיון והארגון הנדרשות 

 בבית הספר.  ולבצע סיור ביקורת טרם תחילת הפעילותלקדמותו 

 

 )עגורן באתר בנייה הסמוך למוסד חינוכי( הגבלות שימוש בעגורן צריח .י

 ככלל יש לתכנן מבעוד מועד כי לא יוצב עגורן צריח סמוך לשטח מוסדות החינוך. (1

 , יש ליישם כללים אלה: למוסד חינוכי אם צורכי העבודה מחייבים הצבת עגורן צריח בסמוך (2

  זרוע ללא ךהחינו אין לבצע הנפה כלשהי של  מטען, באמצעות העגורן, מעל שטח מוסד .

 חינוך.מטען יכולה לעבור מעל מוסד 
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  בהתאם להנחיות של בודק מוסמך לעגורן צריח, אשר " בעגורןגובלי תנועה"יש להתקין ,

 את תנועת זרוע העגורן מעל מוסדות החינוך.  הניתן והאפשרי, יגבילו, ככל 

 

 .מצורף-ראה מסמך סיכום פגישה עם משרד הכלכלה הערה:

 

 

 תדרוך סגלי ההוראה והתלמידים   .יא

את סגלי ההוראה ואת כלל התלמידים בהוראות הבטיחות לתדרך ה"ס מנהל ביבאחריות 

 ה.לסיכום הרשות המקומית והתחייבות הקבלן בפני יוחדות לפני תחילת העבודות בכפוףהמ

 

 בקרה ומעקב .יב

מנהלי מוסדות חינוך וגננות שבשטח מוסד החינוך שלהם מתבצע שיפוץ בתחומים של מבנה,  (1

וכד' ידווחו לממונה הבטיחות ברשות/בבעלות לצורך  מתקני משחקים, שערים, גדרות, חצרות

 מעקב על ידי יועצי הבטיחות כדי לוודא עמידה בתקנים ובהוראות הבטיחות.

יבצע ביקורות בטיחות ופיקוח על יישום הכללים  הרלוונטי של משרד החינוךהמחוז נציג  (2

 .מצא לנכון לעשות כןשגובשו בכל עת שי

ות לוודא כי נשמר יקיים ביקורות עיתיות על מנתמית ברשות המקומוסדות חינוך ב"ט ק (3

 .ואשר התחייב לגביהן הועברו לקבלןההנחיות ש ומיושמות כהלכה

של הרשות  מוסדות חינוךכל המבדקים והביקורות שיבוצעו יתועדו ויתויקו אצל מנהל בטיחות  (4

 לקבלן המבצע בצרוף דרישה ברורה לתיקון מידי של הליקויים. ריימסהמקומית. עותק 

ך שהעבודות של הקבלן מההסכם שגובש עם הרשות המקומית, תגרום לכ ת בטיחותכל חריג (5

עד לתיקון הליקויים וקיום  הרשות או יועץ הבטיחות של המחוז ל ידייופסקו באופן מיידי ע

 פעילות בטוחה.

 

 מסירהביקורת הרשות )הבעלות( לפני  .יג

יבצע הקבלן סיור מדוקדק עם ממונה הבטיחות שמטעמו כדי לוודא שניתן בסיום הפרויקט,  (1

יתוקנו לקראת הביקורת של  –של הפרויקט. ליקויים שיעלו במהלך הסיור לבצע מסירה 

 מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית.

בתיאום עם הקבלן, ולאחר קבלת האישור בכתב מהקבלן כי המבנה מוכן לביקורת   (2

תבוצע בו ביקורת יסודית על ידי מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית )או  הבטיחות,
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, כדי לוודא שהמקום, כולל החצר, נקיים והקבלן הבעלות(, בשיתוף עם מנהל מוסד החינוך

 רד בטיחות כלשהו.ופנויים מכל חפץ, פסולת בנייה או מט

מוס"ח מנהל בטיחות יש להזמין לביקורת זו את  (3

 מטעמה.מקצועי אחר ברשות/בבעלות או יועץ בטיחות 
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 נספח:

  הפעלת עגורן צריח באתר בניה הסמוך למוסד חינוכי

 במשרד הכלכלה סיכום פגישה עם מנהל הבטיחות

 רקע כללי .1

פעילות עגורני צריח בסמוך למוסדות חינוך היא דבר שכיח בישראל, במיוחד באזורי פיתוח  .א

 חדשים שבהם מוקמות שכונות חדשות בישוב הנמצא בתהליך פיתוח וצמיחה. 

במצבים אלה נבנים בניינים גבוהים של רבי קומות ואתרי בנייה שמוקמים בהם עגורני צריח  .ב

עגורני הצריח הממוקמים בסמוך למוסדות חינוך  המשרתים את תהליך הבנייה באתר.

באתרי העבודה, עלולים לסכן את העובדים והתלמידים במהלך ההנפה והמעבר של זרוע 

 העגורן מעל לשטח המוסד עם מטען חומרי בנייה.

 

 מטרת המסמך .2

להבהיר את הנחיות המדינה והחוק בכל הקשור לחוק, לתקנות ולהוראות הבטיחות 

 ני צריח העובדים בסמוך למוסדות חינוך.בעבודתם של עגור

 

 האחריות הכוללת לבטיחות אתר הבנייה הסמוך למוסד חינוך .3

האחריות לבטיחות אתר בנייה והפעלת עגורני צריח בקרבת מוסדות חינוך מוטלת על הרשות  .א

המקומית. אחריות זו עולה מתוך אחריותה של הרשות המקומית לבטיחות הציבור, לרבות בכל 

 בפקודת העיריות נקבע כדלקמן: 236לפעולות בנייה. בסעיף הקשור 

 בעניין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה:

 תפקח על הקמתם, הריסתם, שינוים ותיקונם של בנינים; (1

תקבע אמצעי זהירות בהם יש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים   (2

 ותיקונם;

ת, פירי מעליות, מנופים ומסוקים ובנינים, תסדירם תדאג תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליו (3

לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר אתם, ותדאג לביטוח מפני 

 כנת מוות או חבלה לאדם העלולה לבוא מהם.ס

הרשות היא הנותנת את היתר הבנייה לקבלן המבצע את עבודות הבנייה, לרבות לעניין הפעלת  .ב

 הצריח, ולה הסמכות לסגור את האתר במידה והוא מסכן את הציבור.  עגורני

רשות מקומית מחוייבת  להפעיל את סמכותה לגבי אתרי בנייה )בהם גם עגורני צריח( בהם  .ג

מתקיימת פעולות המסכנות את הציבור, ובמיוחד אתרים המפרים את הנהלים ואת ההגבלות 

 גבלות הצידוד המחייבות. המחייבות של עגורני צריח, לרבות בעניין ה
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מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, פרסם נוהל עבודה לעגורני צריח.  .ד

"גובלי צידוד" בהתייחס לשטחים ציבוריים. נוהל זה מנחה, בין -בנוהל קיים פרק העוסק ב

 השאר, את הדברים הבאים:

לכל עגורן הפועל מעל לשטח ציבורי תידרש התקנת "גובל משולב" אשר יגביל מעבר מטען  (1

 .לרבות מוסדות חינוך וגני ילדיםמעל לשטח ציבורי, 

במקרים מיוחדים, יש אפשרות לבטל את פעולת הגובל ובתנאי שיש 'אתת מתאם'. תפקיד  (2

דו להזהיר, לחסום האתת המתאם לוודא כי המטען לא עובר מעל קהל אנשים וכן תפקי

 מעבר, ולוודא כי בני אדם לא מתקרבים לאזור הסכנה.

בדיקת עגורני צריח ואישור העבודה בהם נעשים על ידי מהנדס "בודק מוסמך למכונות  (3

 הרמה" אשר עבר הכשרה ייעודית כבודק עגורני צריח.

 

 אירוע חריג שיש בו עגורן צריח בסמוך למוסד חינוך .4

 חריג בו מעורב עגורן צריח בסמוך למוסד חינוך יש לפעול כדלקמן:במידה ומתרחש אירוע 

 נציג משרד החינוך יגיע למקום ויבדוק את נסיבות האירוע. .א

נציג משרד החינוך יצור קשר עם מפקח עבודה מחוזי של מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה,  .ב

 ידווח לו על האירוע, ויתאם אתו את המשך הפעולות בשטח. 

 

 ה נוספות בחוקסמכויות אכיפ .5

למפקח על העבודה מטעם מינהל הבטיחות, סמכות בחוק לפעול נגד מנהל העבודה באתר  .א

הבניה, להביאו לבירור, להוציא "צו בטיחות" לעצירת עבודה, ובמקרים חריגים אף לפסול 

 את רישיונו כמנהל עבודה.

שיונו של מפעיל משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והמפקח על העבודה, יכול לפעול לפסילת רי .ב

 העגורן.

הרשות המקומית יכולה לפעול מול הקבלן המבצע באתר הבניה ולהפסיק את עבודתו באתר,  .ג

 הואיל והיא זו שנתנה לו את היתר העבודה.

 

 בברכה,

 בטיחות ארציגף א מנהל, רותם זהבי                                                                                              

 


