
  

 

 

 א' טבת תשע"ט
 2018דצמבר  09

 160892מס' 

 מנחה ביצוע
  תפקידיםהצבה, הכשרה,  –העב"ט 

 –התשע"ט                  הוראת שעה(,  – 11)תיקון מס'  חוק ארגון הפיקוח על העבודה -הצבת עוזר בטיחות למנהל העבודה 

2018  

 

 רקע

לחוק ארגון הפיקוח על העבודה  11לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס' 

 'חוק העב"ט'(. –)להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה 

חוק העב"ט מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה עוזר, שכל תפקידו הוא לסייע 

 למנהל העבודה לנהל את הבטיחות.

 עוזרי בטיחות תחול חובה להעסיק. החל מתאריך זה, 2019 יוניל 6חוק העב"ט ייכנס לתוקף בתאריך 

לא ניתן יהיה לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית אלא רק אם באתר הבניה נוכח ו עבודהה ימנהללבצמוד 

 עוזר בטיחות למנהל העבודה )עב"ט(.

אל ממול שינוי  ת להיערך כנדרשלחברי ההתאחדוהתאחדות בוני הארץ נערכת לסייע 

 .משמעותי זה, בשגרת הניהול של עבודות הבניה

 

 

 החזון

תאפשר לקיים סינרגיה בין ביצועי , בהםותמיכה מקצועית ותפקודית  הצבת עוזרי בטיחות למנהלי עבודה

יצועי ניהול משימות העבודה לבין ביצועי ניהול הבטיחות, ובכך, יתקבל בו זמנית, שיפור מתמיד הן בב

 האיכות והן בביצועי הבטיחות.

 

 מטרת המנחה

להיערך ליישום לסייע לבעלי תפקידים ולמקבלי החלטות בחברות בניה החברות בהתאחדות בוני הארץ, 

באמצעות הכרת התכנים של החוק, הבנה לעומק של משמעויותיו ובאמצעות סיוע במתן  חוק העב"ט

 פתרונות הדרכה של עובדים המיועדים לתפקידים אלה.

  



  

 

 

 מתכונת המנחה

 המנחה נבנה במתכונת של שאלות ותשובות, על מנת להקל על הקורא ולפשט את אשר מפורט בחוק.

 

 ב"ט(?מי הוא עוזר הבטיחות למנהל העבודה )ע

להבטיח את  מנהל העבודהמסייע להוא סמכותו של מנהל העבודה, ו כוחעובד בניה, הפועל מהעב"ט הינו 

 .ובעבודות בניה הנדסית עבודות בניהב הבטיחות

 

 מהם תנאי הסף לתפקיד עב"ט?

  ;על העובד להיות בגיר 

    ;על העובד להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בניה או בניה הנדסית 

   ;העובד הינו בעל אישור תקף המעיד על השתתפותו בהדרכת עבודה בגובה 

 .העובד סיים בהצלחה הכשרה ייעודית לתפקיד עב"ט 

 

 מי ממנה את העב"ט והיכן המינוי מתועד?

בפנקס הכללי וכל עוד לא  ויו של העב"ט יירשם באופן מיידיהעב"ט ממונה על ידי מבצע הבניה. מינ

 המינוי לא ייכנס לתוקף. –נרשם המינוי בפנקס הכללי 

 

 באיזה אתרי בניה נדרש למנות עב"ט?

  מטרים ומעלה ושטחו  7בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו

 מטרים רבועים; וכן,  1000מעל 

 ודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי האתר בכל אתר שמתבצעות בו עב

                                      הינו אתר בנייה שעליו חלות הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 . 2018 –הוראת שעה(, התשע"ט  – 11)תיקון מס' 

 

 החל מאיזה שלב בתהליך הבנייה נדרש למנות עב"ט?

מינויו של מנהל העבודה. שמו של העב"ט ותפקידו יצוינו על גבי ביחד עם מיד ומבצע הבניה ימנה עב"ט 

 שלט שיוצב במקום בולט באתר. 

 



  

 

 

 מה הם תפקידיו של העב"ט?

  הוראות בטיחות. הבדיקה תבוצע על פי רשימות תיוג בדיקה של רמת היישום של

 שיפורסמו על ידי מפקח העבודה הראשי.

 בכתב על הפרה של הוראות הבטיחות, בסמוך ככל דיווח למנהל העבודה בעל פה ו

 הניתן למועד גילויה של ההפרה.

 א מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת והודעה לעובד באתר הבניה כי ה

 בטיחות, בסמוך ככל הניתן למועד גילויה של ההפרה.

 ם דיווח למנהל העבודה על מצבים מסוכנים ועל התנהגויות מסוכנות, גם אם המצבי

המסוכנים או ההתנהגויות המסוכנות אינם כלולים ברשימות התיוג שלפיהן מתקיימת 

 הבדיקה.

 

 ת אחרות בנוסף על תפקידיו כעב"ט?ודוהאם העב"ט רשאי לבצע עב

ואין להטיל עליו משימת   המנויים לעיל עוזר הבטיחות יועסק באתר הבנייה רק בתפקידים –לא 

 ותפקידים נוספים.

 

 איזה סמכויות נוספות יש לעב"ט? 

געים והנ ון או כל מסמך אחרבלשם מילוי תפקידיו, רשאי העב"ט לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחש

 .שחובה לנהלם, לקיימם או להגישםבטיחות להוראות ה

 

 מהם יחסי הגומלין בין העב"ט לבין מנהל העבודה?

 בכל הקשור ליצירת סביבת עבודה  של מנהל העבודה "הזרוע הארוכה""ט הינו העב

 בטוחה.

 :העב"ט מדווח למנהל העבודה אודות אלה 

o ;כל סטייה מהדרישות המפורטות ברשימות התיוג 

o ;מצבים מסוכנים 

o .התנהגויות מסוכנות 

  מנהל העבודה ינקוט באמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון החריגות עליהן

  דיווח לו העב"ט.

 פה אודות חריגות -ת לשבוע למבצע הבניה, בכתב ובעלמנהל העבודה ידווח אח

שעליהן דיווח העב"ט ואשר לא עלה בידו לתקנן. בדו"ח זה יפרט מנהל העבודה את 

 האמצעים הנדרשים על מנת לתקן את החריגות שלא תוקנו.

 פה, אודות חריגות והפרות -מנהל העבודה יודיע מידית למבצע הבניה, בכתב ובעל

 אדם ואשר לא תוקנו. העלולות לסכן חיי



  

 

מה הן החובות המוטלות במישרין על מבצע הבניה בכל הקשור לתפקוד 

 העב"ט? 

 על מבצע הבניה מוטלות במישרין חובות אלו:

 .מינוי עוזר בטיחות )עב"ט( למנהל העבודה, ביחד עם המינוי של מנהל העבודה 

 חוק ארגון הפיקוח על ווידוא שהעב"ט הוכשר לתפקידו על פי הדרישות המפורטות ב

  2018 –הוראת שעה(, התשע"ט  – 11העבודה )תיקון מס' 

  ווידוא שבכל עת שמתבצעות עבודות בניה או עבודת בניה הנדסית, יהיה נוכח באתר

 עב"ט.

 .הצבת שלט ובו פרטיו של העב"ט 

  שמנהל העבודה שלא תוקנו ונקיטה בצעדים הנדרשים לתיקון ההפרות והחריגות

 ליהן.לו עדיווח 

 .הקצאה והעמדת אמצעים הנדרשים לתפקודו היעיל של העב"ט 

 

 מהו תהליך ההכשרה של העב"ט?

 על העב"ט להשתתף בהכשרה, על פי תכנית שתקבע על ידי מפקח עבודה ראשי.    

 מסלול ההכשרה הרגיל

לול סמסלול ההכשרה הרגיל מיועד לעובדי בנין שעונים על תנאי הסף, ללא הגבלת גיל. ההכשרה במ

 הרגיל תבוצע לפי מתווה זה:

 ימי הדרכה מרוכזים )במהלך שבוע  5שעות שיועברו במהלך  45הינו  משך ההכשרה

 יום ראשון עד יום חמישי(. אחד,

 :ההכשרה תמוקד באלה 

o  לימוד רשימות התיוג שלפיהם יקיים העב"ט את הבדיקות  –היסוד המקצועי

 הנדרשות;

o  לימוד עקרונות החניכה וכלים התנהגותיים לקיום  –היסוד ההתנהגותי

 התערבות מועילה בשטח;

o .התנסות מבוקרת בשילוב היסודות, היסוד המקצועי והיסוד ההתנהגותי 

  ההכשרה תבוצע במכללות שיאושרו לשם כך בפריסה ארצית. רשימת המכללות

 המוכרות על ידי מנהל הבטיחות תפורסם בנפרד.

 ותיקיםו םמסלול  הכשרה לעובדי

במסלול זה העובד או חברת הבניה לא נדרשים  -מסלול הממומן במלואו על ידי קרן מעגלים )מסלול חינמי

 לשלם עבור הכשרה זו(.  

 מסלול הכשרה זה מיועד לעובדי בנין, העונים על קריטריונים אלה:

  :שנים לפחות באתרי בניה. 7עובד בניה עם ניסיון של ניסיון 

  :לה ומעלה.שנות השכ 10השכלה 

 .שפה: שליטה בשפה העברית 

 אזרחות ישראלית 

  ומעלה 45גיל. 



  

 

משך ההכשרה במסלול זה כפול באורכו מהמסלול הרגיל ומשכו שבועיים מכיוון שמסלול זה כולל בנוסף 

התנסות מבוקרת  –לתכנית ההכשרה במסלול הרגיל, גם הקנייה של כישורי חיים ויסודות התנהגותיים 

 חניכה והתערבות יעילים.  בשטח ותרגול מצבי

 רישום למסלול הכשרה זה ייעשה באמצעות קישור שיונגש באתר האינטרנט של התאחדות בוני הארץ.

, חוז השרון והשומרוןמ , מחוז חיפה והגליל התחתון מחוזות באופן הבא: 6ההכשרה תקוים בפריסה ארצית ב 

 .מחוז באר שבע והדרום, אשדוד והסביבהמחוז , מחוז תל אביב והמרכז, מחוז ירושלים והסביבה

 

כיצד תתמוך התאחדות בוני הארץ בשימור ושיפור הידע המקצועי של 

 העבטי"ם?

 התאחדות בוני הארץ תפעל בתחום זה באופן הבא:

 ;ייזום השתלמויות והדרכות ריענון במסגרת תכניות הדרכה שנתיות 

  אינטרנט שיימצאו מתאימים הקמת קבוצה מקצועית באמצעות רשת חברתית/ אתר

 למטרות אלו;

 תמיכה מקצועית שוטפתך ושיתוף במידע ובידע; 

  התאמת ניידת ההדרכה לתכנים הנדרשים להעמקת ושיפור התפקוד של עוזרי

 הבטיחות למנהלי עבודה.

 

 סיכום

ביצועי תאפשר לקיים סינרגיה בין , בהםותמיכה מקצועית ותפקודית  הצבת עוזרי בטיחות למנהלי עבודה

ניהול משימות העבודה לבין ביצועי ניהול הבטיחות, ובכך, יתקבל בו זמנית, שיפור מתמיד הן בביצועי 

 האיכות והן בביצועי הבטיחות.

 

 


