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 הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת 
 התקיימותן של הוראות הבטיחות

 
 רקע .1

החוק( מטיל על מבצע  –)להלן  1954-ב )א( לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד25סעיף 

א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר 25בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 

 א.25סעיף בנייה, כהגדרתו ב

 

( לחוק קובע כי על עוזר בטיחות לסיים הכשרה ייעודית לפי תכנית שקבע מפקח 3ג )25סעיף 

 עבודה ראשי ובמוסד לימודים שהכיר בו מפקח עבודה ראשי.

מטרת נוהל זה היא לקבוע הוראות לעניין התנאים למתן הכרתו של מפקח עבודה ראשי לגופי 

יחות, קביעת  תוכנית הלימודים לצורך הכשרת עוזרי הכשרה המעוניינים להכשיר עוזרי בט

 בטיחות וכן הוראות לעניין קבלת מועמדים להכשרה. 

 

 דרישה לקבלת הכרה למוסדות המעוניינים לקיים הכשרת עוזר בטיחות: .2

 רשאים להגיש בקשה למפקח עבודה ראשי לצורך הכשרת עוזרי בטיחות:

 מלבד ימי השתלמות( ע"י:מוסדות שהם בעלי אישור בתוקף לקיים קורס ) 2.1

 מפקח עבודה ראשי.  2.1.1

קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבניין או לעבודות ביצוע כבישים, תשתית  2.1.2

ופיתוח שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה  הרווחה 

 והשירותים החברתיים.

ת"י  או 18001חברת בנייה או חברות תשתית ממשלתיות, בעלת הסמכה תקפה לת"י  2.2

 שעומדות בכל הדרישות הבאות: 45001

 בחברה, קיים מערך הכשרה או הדרכה הכולל:  2.2.1

 מנהל הדרכה. 2.2.1.1

תוכנית הדרכה שנתית של החברה לביצוע הדרכות/הכשרות  לשנת  2.2.1.2

הקלנדרית בה תבוצע ההדרכה. לעניין זה על מנהל החברה להצהיר, 

שת על ביצוע  תוכנית ההדרכה לשנה הקלנדרית הקודמת למועד הג

הבקשה, אשר כללה ההדרכות והקורסים שפורט במסגרת תוכנית 

 ההדרכה לשנת  האמורה, אשר תצורף כחלק בלתי נפרד מההצהרה.

 

 דרישות בעניין כיתת הלימוד וציוד   2.2.1.3
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  לרשות החברה עומדת כיתת לימוד, אחת או יותר, במבנה בבעלות

החברה או במקום אחר עימו התקשרה החברה לצורך שימוש 

אין באמור כדי לאשר לחברה  –ת לימוד. למען הסר ספק בכיתו

 לבצע הקורס באמצעות גוף אחר.

  כל כיתת לימוד  תכלול  תאורה מתאימה,  אמצעי  אוורור והצללה

ואמצעי חימום וקירור תקינים, ותצויד בריהוט  המאפשר למידה 

של מבוגרים )כיסאות סטודנט או כיסא מותאם למבוגר ושולחן 

  כמספר התלמידים הרשומים ביומן הקורס(.  כתיבה מתאים

  ליד כיתת הלימוד תהיה פינת מנוחה )הכוללת מקומות ישיבה

ומתקן לשתייה חמה וקרה שיועמד לרשות הלומדים, ללא הגבלה 

 וללא תשלום(.

  אבזרי המחשה הנדרשים לצורך העברת החומר הלימודי   -ציוד

 לרבות מקרן חד קרן )ברקו(.

 .מכיתת הלימוד וראוי לשימוש חדר שירותים נפרד 2.2.1.4

 

 הגשת הבקשה לקבלת אישור לקיים הכשרת עוזר בטיחות   .3

לצורך קבלת הכרה לביצוע הכשרת עוזר בטיחות על גוף המקיים את ההכשרה, להגיש בקשה 

למפקח עבודה ראשי במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה 

  Safety.Assistant@economy.gov.ilלכתובת מייל ינהל(, המ –והשירותים החברתיים )להלן 

 .1כמפורט בטופס הבקשה שבנספח 

 דגשים לעריכת הכשרת עוזר בטיחות  .4

גוף שקיבל ממפקח עבודה ראשי אישור לקיים הכשרה כאמור, יקיים אותה בהתאם  4.1

 לתכנית שנקבעה בנוהל זה .

גוף המקיים את ההכשרה ימלא וישמור את  שאלוני  המרצים ,תעודות השכלה   4.2

על כל נספחיו  9.2ודות בניה ובהדרכה בהתאם לסעיף שלהם ,תיעוד על ניסיון בעב

 במשרדו לצורך פיקוח שוטף

גוף העתיד לפתוח  הכשרה לפי נוהל זה יודיע בכתב לנציג המינהל, ארבעה עשר ימי  4.3

עבודה מראש לפחות, אודות המועד המתוכנן לפתיחת הכשרה. להודעה תצורף 

מפגשים, מיקום כיתת מערכת שעות של הקורס, לרבות שעות הלימוד, מועדי 

 הלימוד, נושאי הלימוד ושמותיהם של המרצים ליד כל נושא הנלמד.  
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מתן ההודעה כאמור בסעיף זה בעל חשיבות מרובה.  אי מסירת הדיווח לרבות כל 

עשוי להוביל לפסילת הכשרה שבוצעה מבלי שמינהל  –החומרים הנדרשים לפיו 

עה בהתאם להנחיותיו ולביטול ההכרה הבטיחות ידע עליה ויכול היה לפקח על ביצו

בגוף. באחריות הגוף לוודא כי קיבל הודעה ממינהל הבטיחות לפיו המינהל מאשר 

 קבלת החומרים הנדרשים. 

 לעניין הכשרה זו לא נידרש מרכז מקצועי. 4.4

תלמידים בכיתה, המתאימה לקבוצה בגודל  30-לא ישתתפו בהכשרה כאמור יותר מ 4.5

 כאמור.

ל פי כן,  גוף המקיים את , אף ע100%בהכשרה הנדרשת היא  נוכחות התלמידים 4.6

אפשר למי שנעדר מסיבות מוצדקות להשלים את הנושאים מהם נעדר תוך ההכשרה י

חודשים ממועד סיום ההכשרה. תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות הנוכחות לא יהיה  3

 זכאי לקבל תעודה וכן לא יירשם במרשם של המינהל.

רה יתעד ביומני הנוכחות כל הכשרה על ידי חתימה של גוף המקיים את הכש 4.7

 התלמידים בתחילתה ובאמצע ובסיומה של ההכשרה וכן על ידי חתימת המרצה.

רשאי    -אם התעורר חשד כי גוף ההכשרה פועל שלא בהתאם להוראות נוהל זה  4.8

מינהל הבטיחות להורות בכל עת לגוף המכשיר לחזור על לימוד הנושא באמצעות 

מקצועי אחר, להפסיק את המשך ביצוע ההכשרה עד להשלמת הליכי הבדיקה, גורם 

לפעול מיידית להוצאת תלמיד אם אינו עומד בדרישות הסף וכן לפעול להתלייה או 

 שלילה של ההכרה לגוף. 

באחריות הגוף לעדכן בכתב את כל הנרשמים בדבר חובותיו לפי נוהל זה ולשמור  4.9

 התיעוד בעניין בתיק הקורס. 

 ובת דיווח למפקח עבודה ראשי:ח .5

בתום ההכשרה ישלח גוף שקיים את ההכשרה בדוא"ל לנציג המינהל את רשימת התלמידים אשר 

סיימו בהצלחה את ההכשרה ועמדו בדרישות הנוכחות. הרשימה תכלול עבור כל משתתף: שם 

 ושם משפחה, מספר ת"ז, כתובת, תאריך סיום הכשרה, ציון שקיבל בבחינה. 

 היעדרות בעקבות הלימודים את השלימו אשר לתלמידים ההכשרה סיום תאריך :הערה

 בפועל. ההשלמה סיום תאריך יהיה מההכשרה

 בחינה הכשרת עוזר בטיחות: .6
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בסיום ההכשרה יעברו התלמידים מבחן מסכם, במסגרתו יידרשו התלמידים להפגין  6.1

ייערך וייבדק  ,את בקיאותם בנושאי הלימוד הקבועים בתוכנית הלימודים, שייכתב

 ע"י גוף שקיים את ההכשרה. 

שאלות,  150באחריות הגוף המכשיר  לבנות מאגר שאלות הכולל מינימום של  6.2

העוסקות בכל  הנושאים בתוכנית הלימודים. מאגר השאלות יוצג לנציג מינהל 

 הבטיחות, לפי דרישתו, בכל עת. 

לות אמריקאיות מתוך שא 40-מסיימי הקורס יידרשו לעבור בהצלחה מבחן שיכלול כ 6.3

סוגים של שאלונים   3יהיו לפחות  –המאגר. בכל מועד בחינה, וביחס לכל כיתת נבחנים

 הכוללים שאלות שונות . 

 לפחות.  70%ציון "עובר" ייחשב כ  6.4

על הגוף שקיים את ההכשרה להבטיח את טוהר הבחינות, לקיים השגחה נאותה  6.5

הבחינה באופן המבטיח מניעת העתקה במהלך הבחינה על התלמידים, לדאוג לביצוע 

לרבות בדרך של שאלוני בחינה שונים הכוללים הצגת שאלות  בסדר שונה תוך ערבוב 

 המסיחים.

שנכשל במבחן רשאי לגשת למועד ב' בתוך שישה חודשים ממועד סיום הקורס.  תלמיד  6.6

 נכשל במועד ב' עליו לחזור על הקורס מתחילתו. 

 תעודת "עוזר בטיחות": .7

שקיים את ההכשרה בהתאם לכל דרישות הנוהל, רשאי להנפיק תעודת כיס  הגוף 7.1

למסיים ההכשרה.  בטרם הנפקת תעודת כיס כאמור למשתתף, באחריות הגוף 

לעיל. מינהל הבטיחות רשאי  5להעביר דיווח למינהל הבטיחות כאמור בסעיף 

ודות הפקת תעלהקפיא את המשך ביצוע הקורס/ –יר להורות בכל עת לגוף המכש

  עד לסיום בדיקתו. ללומדים

באחריות מנהל הגוף המכשיר לקיים תהליכי בקרה מוקפדים על מנת לוודא כי רק  7.2

 לומד שנכח כנדרש בהכשרה ועבר הבחינה, יהיה זכאי לתעודה. 

ובגודל רישיון נהיגה ע"פ   PVCהתעודה כאמור תהיה תעודת כיס עשויה מחומר  7.3

 . 4נספח 

 ם הבאים:הכרטיס יכלול את הפרטי 

 תמונה של התלמיד.  7.3.1

 שם פרטי ושם משפחה.  7.3.2

 מספר ת"ז. 7.3.3
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 תאריך סיום הכשרה.  7.3.4
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 שמירת המסמכים: .8

גוף שקיים את ההכשרה ישמור את יומני הנוכחות של ההכשרה, המבחנים שערך והמענה שניתן 

שנים לפחות ויציג אותם בפני נציג  5ע"י כל משתתף בהכשרה וכל מסמך רלוונטי להכשרה למשך 

 מינהל, לפי דרישתו.

 תוכנית הלימודים: .9

 להכשרה : תנאי קבלת המעומדים   .9.1

 מועמד לקורס הכשרת עוזר בטיחות יעמוד בכל הדרישות הבאות:

 הוא בגיר. -

הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה  -

הצהרת מעסיק/ים לשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה  -הנדסית 

 המאשרת העסקת המועמד בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. 

הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט  -

שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע, משך ההעסקה בכל פרוייקט, 

 פרטי האתר בו בוצעה העבודה.

, על התלמיד מעסיק או אין באפשרותו להוציא אישור  במידה והמעסיק פשט רגל  -

שם החברה שהועסק, הפרויקט  המפרט את הפרטים הבאים: תצהיר לצרף

שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע, משך ההעסקה בכל פרוייקט, 

, המעיד מביטוח לאומי מעסיקים אישורבנוסף יצרף ופרטי האתר בו בוצעה העבודה 

 מפורט בתצהיר.על העסקה כ

 18ניתן להכיר בניסיון שנרכש בהיותו מתחת לגיל  -הערה לגבי ניסיון תעסוקה  -

אם מדובר   ובלבד כי הניסיון שנצבר מתייחס לעבודה שבוצעה באופן חוקי. לדוגמה,

 - , אשר מצביע על כך כי בשנתיים הקודמות ביצע עבודות בנייה בגובה 18באדם בן 

 יסיון שרכש שלא כדין. נדרש שלא להביא בחשבון נ

מציג ניסיון של שנתיים בביצוע עבודות בנייה שצבר  18לכן, אם כיום אדם בן 

אין מניעה לאשרו. אולם אם הניסיון מתייחס לתקופה שלאחר תיקון  –בהיותו נער 

תקנות עבודת נוער, האוסר על ביצוע עבודות בנייה על נער שלא במסגרת חניכות 

חשבון במסגרת הניסיון תקופת ביצוע עבודות שבוצעו אין להביא ב –מקצועית 

 בניגוד לדין.
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 מרצים: .9.2

כל המרצים חייבים להיות, בנוסף למפורט בתוכנית הלימודים, בעלי ניסיון מוכח בתחום ההדרכה 

 40או ההוראה  או אשר הוכיחו כי סיימו בהצלחה קורס בתחום ההדרכה או ההוראה בהיקף של 

 . שעות לפחות

ה ראשי רשאי לאשר שילוב של מרצה , שאינו עומד בתנאי ההשכלה והניסיון מפקח עבוד

המפורטים בנוהל זה, אם השתכנע כי המרצה בעל ניסיון השכלה ו/או הכשרה אחרים המתאים 

  ללימוד הנושא.

 

 מבנה תוכנית הלימודים ומערכת השעות :   .9.3

היקף כל  גוף המקיים את ההכשרה רשאי לפצל כל חלק לשני חלקים ובלבד כי .9.3.1

 שעות לימוד.    4 -אחד המפגשים לא יפחת מ

סדר הנושאים בכל חלק בעל חשיבות מירבית, ואין בסמכות הגוף המקיים את  .9.3.2

ההכשרה לבצע  שינויים בדרך של הקדמת נושאי לימוד. יחד עם זאת, באופן 

חריג רשאי הגוף המקיים את ההכשרה לפנות מראש ובכתב לנציג המינהל 

 שינוי.  בבקשה לאישור 

 דקות לאחר כל שעתים לימוד. 10יש לקבוע הפסקות של  .9.3.3

שעות לימוד, ינתן לתלמידים הפסקה נוספת של  5ביום ההכשרה העולה על  .9.3.4

 לפחות. דקות30

 .21:30יום לימודים לא יסתיים אחרי שעה  .9.3.5
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 דקות. 45 שעות לימוד ההכשרה הן שעות אקדמיות של  1

 פירוט נושאי לימוד נושא מס'
שעות 

 1לימוד

השכלה וניסיון נדרשים 
 מהמרצה

 תיחה והתכנסותפ .1

  הצגת  תוכנית לימודים ומבנה
 הקורס

  ( דגשים והנחיות למהלך הקורס
לרבות דרישות נוכחות, מתכונת 

 הבחינה, ציונים(

 נציג גוף המקיים את הכשרה 1

2. 
תפקיד עוזר הבטיחות 

 ואחריותו לפי הדין

חוק ארגון הפיקוח על העבודה()תיקון מס' 
 :2018 -הוראת שעה(, התשע"ט  -11

  תפקיד עוזר בטיחות, חובותיו לפי
החוק, אחריותו החוקית )נזיקי / פלילי(, 

 היכרות ראשונית עם רשימת התיוג 
 

תקנות ארגון פיקוח על העבודה )מסירת מידע 
והדרכת עובדים( תוך התמקדות בסעיפים 

 הנכללים ברשימת התיוג :

 .פנקס הדרכה 

 .תמצית מידע בכתב 

 .מסירת מידע והדרכת עובדים 

 
קנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ת

תוך התמקדות בעבודת  -ועבודות מוגבלות(  
  נוער באתר בנייה.

3 

משפטן בעל ניסיון משפטי קודם 
 בתחום   הבטיחות בעבודה 

 או
בעל אישור כשירות בתוקף  לפי 

תקנות ארגון הפיקוח על 
העבודה )ממונים על הבטיחות(, 

שעבר  1996 –התשנ"ו 
בבנייה ובעל  השתלמות ענפית

ניסיון מקצועי בתחום עבודות 
הבנייה של שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או 

הנדסאי או מהנדס אזרחי בעל 
ניסיון מקצועי בתחום עבודות 
הבנייה של שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או 

בעל תואר שני בהנדסת בטיחות  
בעל ניסיון מקצועי בתחום 

של שנה לפחות  עבודות הבנייה
 במהלך חמש השנים האחרונות

 

3. 

תקנות הבטיחות בעבודה 
 )עבודות בניה(

 

 הגדרה בחוק ואחריות.   -מנהל עבודה   

  אחריות בעלי תפקידים שונים באתר
 הבנייה

 .הגדרות בניה ובניה הנדסית 

 .סוגים שונים של אתרי בניה 

 .פנקס כללי 

 .פנקס עגורן 

3 

משפטן בעל ניסיון משפטי קודם 
 בתחום   הבטיחות בעבודה 

או הנדסאי או מהנדס אזרחי 
בעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של  שנה לפחות 
 במהלך חמש השנים האחרונות

 או 
בעל אישור כשירות בתוקף  לפי 
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 עבודה בקרבת קווי חשמל 

 
תן התייחסות ייחודית לסעיפים הנכללים תינ

 ברשימת התיוג

על תקנות ארגון הפיקוח 
העבודה )ממונים על הבטיחות(, 

שעבר  1996 –התשנ"ו 
השתלמות ענפית בבנייה ובעל 
ניסיון מקצועי בתחום עבודות 
הבנייה של שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או

בעל תואר שני בהנדסת בטיחות 
בעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
 במהלך חמש השנים האחרונות

 

 ציוד מגן אישי .4
ציוד מגן אישי באתרי בניה ובפרט בתהליכי 
 עבודה כגון: ריתוך, חיתוך, ניסור, ליטוש וכ'

2 

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 
של מינהל הבטיחות בעל ניסיון 
מקצועי בתחום עבודות הבנייה 
של  שנה לפחות במהלך חמש 

 השנים האחרונות
 או

כשירות בתוקף  לפי  בעל אישור
תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על הבטיחות(, 
שעבר  1996 –התשנ"ו 

השתלמות ענפית בבנייה ובעל 
ניסיון מקצועי בתחום עבודות 
הבנייה של שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או

בעל תואר שני בהנדסת בטיחות 
בעל ניסיון מקצועי בתחום 

שנה לפחות   עבודות הבנייה של
 במהלך חמש השנים האחרונות
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 פירוט נושאי לימוד נושא מס'
שעות 
 לימוד

השכלה וניסיון נדרשים 
 מהמרצה

1. 
 עבודה בגובה

 

  תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה
 בגובה(.

 .בעלי תפקידים בעבודה בגובה 

  היקף הדרכות נדרשות ע"פ תוכנית
 לימוד של המינהל.

 רה עבודה בגובה.טופס לרישום הכש 

 .סיכונים בעבודה בגובה 

 .אמצעים לאבטחת עובדים בגובה 

 .סל הרמת אדם ובמות הרמה 

 .סולמות 

 .פיגומים נייחים 

 .חלל מוקף 

6 
מי שברשותו  תעודת מדריך 

 עבודה בגובה בתוקף

2. 
 כלים טעוני בדיקה

 

 . מעליות בניה 

 .מפעיל מעליות בניה 

 .אמצעי שינוע ממונעים 

 בדיקת בודק מוסמך.ציוד החייב ב 

 .אביזרי הרמה 

 .כננות וגלגלות 

 .קשירת מטענים ואיתות 

 .סוגי עגורנים 

 .בדיקות יומיות הנדרשות בעגורנים 

 .הסמכת מפעילי עגורנים ואתתים 

 דגשים ודוגמאות לתסקירי בדיקה 

3 

בעל אישור כשירות בתוקף  
לפי תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על 
 1996 –ו הבטיחות(, התשנ"

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
ובעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות
 או

 בודק מוסמך למכונות הרמה
 או

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 

של מינהל הבטיחות בעל 
ניסיון מקצועי  בתחום עבודות 
בנייה של שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או

בעל תואר שני בהנדסת 
בטיחות בעל ניסיון מקצועי  
בתחום עבודות בנייה של שנה 
לפחות במהלך חמש השנים 

 האחרונות
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 פירוט נושאי לימוד נושא מס'
שעות 
 לימוד

השכלה וניסיון נדרשים 
 מהמרצה

1. 
משטחי עבודה, 

פיגומים, גידורים 
 ודרכי גישה 

  זקיפים, תלוי, ממוכן,  -סוגי פיגומים
 תורן.

  אמצעי  -פתחים וחללים בקיר וברצפה
 גידורים.

 .דרכי גישה ומעברים 

 .משטחי עבודה 

3 

מנהל עבודה הרשום במרשם 
נהלי עבודה באתר האינטרנט מ

של מינהל הבטיחות בעל 
ניסיון מקצועי  בתחום עבודות 
בנייה של  שנה לפחות במהלך 

 חמש השנים האחרונות
 או

הנדסאי או מהנדס אזרחי בעל 
ניסיון מקצועי בתחום עבודות 

הבנייה של  שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות
 או

בעל אישור כשירות בתוקף  
ת ארגון הפיקוח על לפי תקנו

העבודה )ממונים על 
 1996 –הבטיחות(, התשנ"ו 

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
ובעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות

 רשימת התיוג .2

 העמקת ההיכרות עם רשימת 
התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי", מנגנון 

אופן ההתמודדות עם  הדיווחים הנדרש,
ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו 

 ברשימת התיוג וכיו"ב

6 

בעל אישור כשירות בתוקף  
לפי תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על 
 1996 –הבטיחות(, התשנ"ו 

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
ובעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
ך חמש השנים במהל

 האחרונות
 או

הנדסאי או מהנדס אזרחי בעל 
ניסיון מקצועי בתחום עבודות 

הבנייה של  שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

  האחרונות
 או
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 :4חלק 
 

  

בעל תואר שני בהנדסת 
בטיחות  בעל ניסיון מקצועי  
בתחום עבודות בנייה של  שנה 

לפחות במהלך חמש השנים 
 האחרונות

 לימוד פירוט נושאי נושא מס'
שעות 
 לימוד

השכלה וניסיון נדרשים 
 מהמרצה

1. 
סיור מסכם באתר 
בניה בליווי מנהל 

 עבודה

 
 מעבר ומילוי רשימת תיוג באתר הבניה

 

 

9 

בעל אישור כשירות בתוקף  
לפי תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על 
 1996 –הבטיחות(, התשנ"ו 

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
מקצועי בתחום  ובעל ניסיון

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות
 או

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 

של מינהל הבטיחות וניסיון 
של שנה לפחות לפחות בתחום 

 עבודות בנייה,
במהלך חמש השנים 

 האחרונות 
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 פירוט נושאי לימוד נושא מס'
ת שעו

 לימוד
השכלה וניסיון נדרשים 

 מהמרצה

1. 
סיכום לימודי 

 מהסיור
יבוצע תהליך עיבוד לגבי רשימות תיוג 

 שמולאו במהלך הסיור
3 

בעל אישור כשירות בתוקף  
לפי תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על 
 1996 –הבטיחות(, התשנ"ו 

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
ום ובעל ניסיון מקצועי בתח

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות
 או

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 

של מינהל הבטיחות וניסיון 
של שנה לפחות לפחות בתחום 

 עבודות בנייה,
 במהלך חמש השנים 

 האחרונות

2. 
דילמות מרכזיות 

בתפקידיו של מנ"ע 
 ועוזר הבטיחות

  עם קבלני משנה באתרי התמודדות
 בניה.

  / התמודדות עם ממשק מנהל עבודה
 מבצע בניה

2 

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 

של מינהל הבטיחות וניסיון 
של שנה לפחות לפחות בתחום 

 עבודות בנייה,
במהלך חמש השנים 

 האחרונות

3. 
חזרה כללית 
 והכנה למבחן

 2 

קף  בעל אישור כשירות בתו
לפי תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונים על 
 1996 –הבטיחות(, התשנ"ו 

שעבר השתלמות ענפית בבנייה 
ובעל ניסיון מקצועי בתחום 

עבודות הבנייה של שנה לפחות 
במהלך חמש השנים 

 האחרונות
 או

מנהל עבודה הרשום במרשם 
מנהלי עבודה באתר האינטרנט 

של מינהל הבטיחות וניסיון 
נה  לפחות בתחום של ש

 עבודות בנייה,
במהלך חמש השנים 
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 האחרונות

 

 נציג גוף המקיים את הכשרה 2  מבחן מסכם .4

 
 

 

 אריק שמילוביץ

 מפקח עבודה ראשי

וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 )בפועל(
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 טופס בקשה  – 1נספח 

 טופס בקשה לקיום הכשרת עוזר בטיחות
 שרת עוזר בטיחותפרטי המבקש לקיים הכ : 

  כתובתו:  שם

  שנת יסוד:  טלפון:

  מייל:  שם המנהל:

  הבעלות )ציין את שם הרשמי(

  צורת ומספר התאגדות :

  מאושר לקיים קורס:

 :מיקום הכשרת עוזר בטיחות 

o :כתובת  מלאה כולל פירוט דרכי הגעה לכיתת הלימוד 

________________________________________________________________ 

 :הצהרת המבקש 

o  אני הח"מ מצהיר בזאת כי המבנה בו צפויה להתקיים  הכשרת עוזר בטיחות  מתאים

ואין בו ליקויי  4.3סעיף  הבטיחות בתחום קורסים קיוםלדרישות הקבועות בנוהל 

 בטיחות.

o  לכל ההוראות המפורטות בנוהל זה בהתאםההכשרה לבצע את מתחייב הריני. 

o הקבלה המופיעים בנוהל זה.תנאי על פי מתחייב לקבל תלמידים   הריני 

o  המפורט כל הריני לאשר כי כל הפרטים דלעיל נכונים והנני מתחייב לנהוג עפ"י 

 זה. בהוראות נוהל 

o לפי נוהל זה ולשמור  יעדכן בכתב את כל הנרשמים בדבר חובותיהריני מתחייב ל

 התיעוד בעניין בתיק הקורס.

o  הריני מתחייב לפעול לפי הוראות כל דין ובכלל זה הוראות הנוגעות לנגישות המבנה

 וכל הוראה אחרת הנוגעת למבנה בו מבוצעות פעולות לחינוך או הכשרה.

o חריות צד ג' לתלמידים המשתתפים אני הח"מ מצהיר ומתחייב לבטח בביטוח א

בהכשרה. הנני מתחייב להחזיק בתיק הקורס אישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם 

 שנים ממועד סיום הקורס.  7אישור זה יישמר למשך  .3לנוסח שבנספח 

o   ,אני  מתחייב לשאת באופן בלעדי באחריות לכל נזק שייגרם בקשר עם ביצוע ההכשרה

ובכלל זה בכל מצב בו יידרש הגוף  להפסיק את ההכשרה עוד באופן ישיר או עקיף, 

בטרם המועד המתוכנן לסיומו עקב הפרת דרישות נוהל זה, השעיית גוף המכשיר 

וכן במקרה בו סבור מפקח עבודה ראשי כי התקיימו נסיבות  .המאושר או פסילתו

 המצדיקות פסילת התעודות  שנופקו ללומדים ע"י הגוף המכשיר. 
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o גוף כי מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לבטל את אישור הכרתו באם  ידוע לי

 . 4,5,6,7,8,9 לסעיפיםעומד בדרישות נוהל זה בתאם לא המתקיים את ההכשרה 

o  הריני מתחייב להחתים התלמידים בהכשרה על הצהרה לפיה ידוע להם כי מפקח

עבודה ראשי רשאי לפסול את תעודת ההכשרה שניתנה להם אם מצא כי נפלו פגמים 

כשרה, ובפרט בכל הקשור לנוכחותם בהכשרה, שמירה על טוהר בהליכי ניהול ה

 הבחינות וכיו"ב. 

 

  

    

שם גוף המעביר את  תאריך

 ההכשרה 

חתימת מנהל גוף המכשיר את 

 ההכשרה

חותמת גוף המעביר 

 את ההכשרה
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 שאלון מרצה: 2נספח 

 _______________________________גוף המקיים את ההכשרה 

 אלוןתאריך מילוי הש

 שנה חודש יום

      

 שאלון אישי של מרצה בקורס _____________________

 פרטים אישיים .א

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי מין תאריך לידה

 חודש

 

     שנה

 

 ב. כתובת פרטית

טל'  טל' נייד

 בעבודה

טל' 

 בבית

 רחוב/שכונה בית עיר/ ישוב מיקוד סמל ישוב

        

 

 קורס את הנושאים הבאים :. מיועד ללמד בג

1 

2 

3 

4 

 

 .  פרטים על השכלהד

 כן – 1תעודה: 

 לא – 2

שנת סיום 

 לימודים

שנות 

 לימוד

מקצוע 

 עיקרי

שם ביה"ס 

 ומקומו

 מס' סוג ההשכלה

 1 תיכונית     

 2 מקצועית     

 3 טכנית     

 4 הנדסית     

 5 אקדמאית אחרת     
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 ידיעת שפותה.

  עברית נגליתא ערבית אחר

 קריאה    

 כתיבה    

 דיבור    

 ידיעה חלקית – 2   -ידיעה מלאה   – 1לרשום: 

 

 .  פרטים על תעסוקה נוספתו

 

 

 

 .  ניסיון בעבודה ובהדרכהז

סה"כ  נושא העיסוק

שנות 

 ניסיון

עד  תפקיד

 תאריך

 שם מקום העבודה מתאריך

      

      

      

      

 

 :  פרט את ההשתלמויות בהן השתתפת*.   השתלמויותח

 אישור

 -לא  1 –כן 

2 

סה"כ 

 שעות

במסגרת 

 המוסד

נושא  מגמה מתאריך עד תאריך

 השתלמות

       

       

       

       

 * נא לצרף העתקי התעודות המוכיחות השכלה והשתלמויות .
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  ,הינם נכונים אני הח"מ מצהיר בזה כי כל הפרטים שמילאתי בשאלון, כמפורט לעיל

 ומדויקים.

  הנ"ל,  אני מתחייב להודיע  גוף המקיים את ההכשרהאם אפסיק את פעילותי במסגרת

 מיד ובכתב למפקח העבודה הראשי של משרד הכלכלה.

                                                       תאריך         שם וחתימת המרצה

__________________________                __________________ 

 

                                                   תאריך   גוף ההכשרהשם וחתימת מנהל       

____________________              ___________________________ 

 

 

 

 . יש להגיש את הטופס במקור ;למלא את הטופס בכתב קריא ובמלואו: יש הערות 
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 ר עריכת ביטוחים: אישו 3נספח 

 

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית -לכבוד מדינת ישראל   

 
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים.

 
 ), לתקופתגוף  –הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________ (להלן 

 הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר

ר משרד העבודה רווחה ושירותים החברתיים את הביטוחים __________________עבו

 המפורטים להלן:

 

 ביטוח חבות המעבידים

 

 .כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 1

 .גבולות האחריות לא יפחתו מסך ____________ ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח (שנה). 2

 משרד הכלכלה היה ונטען –.הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  3

 לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי 

 מי מעובדי נותן השירותים.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

 .אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל, כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי 1

 טחים המוחזקים.מדינת ישראל והש

 _________ש"ח, למקרה ולתקופת -.גבולות האחריות שלא יפחתו מסך _________ ו 2

 הביטוח(שנה).

 .(LIABILITY CROSS.בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת ( 3

 .רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 4

 אחראים למעשי ו/או משרד הכלכלה ככל שייחשבו–.הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  5

 מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 

 כללי

 

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 משרד הכלכלה –.לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל  1
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 .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה. 60הודעה מוקדמת של  ניתנה על ידינו

 הכלכלה -.אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל  3

 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק

 מתוך כוונת זדון.

 דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל.נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום  4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים. 5

 .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6

 משרד הכלכלה והביטוח הינו בחזקת ביטוח -חר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, קיים ביטוח א

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 בכבוד רב,

___________________________ 

 

 מת מורשי המבטח וחותמת המבטחתאריך______________ חתי

 

  



 
 : כרטיס עוזר בטיחות 4נספח 

 עמודים 23מתוך  22עמוד 
  02-6662972פקס:  02-6662254, 02-6662975טלפון:  9103101, ירושלים 3166, ת"ד 5ישראל  בנקבת: , כתו"שאיומחוז 

 www.economy.gov.il/pikuachאתר אינטרנט:   pikuah.avoda.manage@Economy.gov.ilדוא"ל: 
 

      

 פלוני אלמוני      

 121212125ת"ז       

 עוזר בטיחות 

 XX/XX/XXXX תאריך סיום קורס:

 חתימה             שם מנהל גוף המקיים את ההכשרה

 וחותמת המקיים את ההכשרה

 לוגו 
  גוף המכשיר

 תמונה

http://www.economy.gov.il/pikuach
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 קובע כי 2018-הוראת שעה(, תשע"ט 11ב לחוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 25סעיף 

נהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע לשם כך )א( מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למ       
 תפקידים אלה:

 ( בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג; 1

( דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל  2
 האפשר למועד גילויה של ההפרה;

כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך (הודעה לעובד באתר הבנייה  3
 ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

)ב( עוזר בטיחות רשאי לדווח למנהל העבודה על הפרות של חיקוקים אחרים בענייני בטיחות         
 נוסף על הוראות הבטיחות.

המינוי לא  -בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם  מיידי)ג( מינויו של עוזר בטיחות יירשם באופן          
 ייכנס לתוקף.

)ד( לשם מילוי תפקידו, רשאי עוזר בטיחות לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך          
אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלם, לקיימם או להגישם, לפי העניין, לפי חיקוק ששר 

 החברתיים ממונה על ביצועו. העבודה הרווחה והשירותים

http://www.economy.gov.il/pikuach

