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

הוספתפרקשני1
-הוראתשעה

בחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-11954)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף125ר
יבוא:

"פרק שני1: עוזרי בטיחות
הגדרות-פרק

שני1
בפרקזה-25אר

"אתרבנייה"-כלאחדמאלה:

אתרשמתבצעותבועבודותבנייה,ובלבדשמדובר )1(
בבנייהשלמבנהשגובהומעל7מטריםושטחומעל1,000

מטריםרבועים;
אתרשמתבצעותבועבודותבנייההנדסיתומפקח )2(

עבודהאזוריקבעכיהואאתרבנייהלענייןפרקזה;
"בנייה"ו"בנייההנדסית"-כהגדרתןבפקודתהבטיחותבעבודה;

"הוראותהבטיחות"-הוראותהדיןהמפורטותבתוספת;

1ו־רלתקנותהבטיחות "מבצעבנייה"-כמשמעותובתקנות
בעבודה)עבודותבנייה(,התשמ"ח-21988;

"מנהלעבודה"-מישמבצעהבנייהמינהאותולמנהלעבודה
לפיתקנה2לתקנותהבטיחותבעבודה)עבודותבנייה(,

התשמ"ח-1988;
"עוזרבטיחות"-כמשמעותובסעיף25ב;

הבטיחות לפקודת 198 בסעיף כמשמעותו - המפעל" "פנקס
בעבודה;

"פקודתהבטיחותבעבודה"-פקודתהבטיחותבעבודה]נוסח
חדש[,התש"ל-31970ר

מינויעוזר
בטיחות,תפקידיו

וסמכויותיו

מבצעבנייהימנהעוזרבטיחותשיסייעלמנהלהעבודה25בר )א(
באתרהבנייה,ויבצעלשםכךתפקידיםאלה:

בדיקהבאתרהבנייהשלהתקיימותהוראותהבטיחות, )1(
לפירשימתתיוג;

דיווחלמנהלהעבודהבעלפהובכתבעלהפרהשל )2(
הוראותהבטיחותבאתרהבנייה,סמוךככלהאפשרלמועד

גילויהשלההפרה;
הוראת מפר הוא כי הבנייה באתר לעובד הודעה )3(
בטיחותאומופרתלגביוהוראתבטיחות,סמוךככלהאפשר

למועדגילויהשלההפרהר
עוזרבטיחותרשאילדווחלמנהלהעבודהעלהפרותשל )ב(

חיקוקיםאחריםבענייניבטיחותנוסףעלהוראותהבטיחותר

מינויושלעוזרבטיחותיירשםבאופןמיידיבפנקסהמפעל, )ג(
וכלעודלאנרשם-המינוילאייכנסלתוקףר

התקבלבכנסתביוםי"טבכסלוהתשע"ט)27בנובמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-809,מיוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018(,עמ'288ר

ס"חהתשי"ד,עמ'202;התשע"ו,עמ'1189ר 1

ק"תהתשמ"ח,עמ'388ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדשר1,עמ'337ר 3
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לשםמילויתפקידו,רשאיעוזרבטיחותלעייןבכלפנקס, )ד(
תעודה,דיןוחשבוןאוכלמסמךאחרהנוגעיםלהוראותהבטיחות
שחובהלנהלם,לקיימםאולהגישם,לפיהעניין,לפיחיקוקששר

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםממונהעלביצועור

מפקחעבודהראשייפרסםרשימתתיוגלענייןתפקידעוזר )ה(
הבטיחותלפיסעיףקטן)א()1(,ורשאיהואלפרסםרשימותתיוג

שונותלסוגיםשוניםשלמבנים)בפרקזה-רשימתתיוג(ר
לאימונהעוזרבטיחותאלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה:25גרתנאיכשירות

הואבגיר; )1(

הואבעלניסיוןמוכחשלשנתייםלפחותבביצועעבודות )2(
בנייהאועבודותבנייההנדסית;

הכשרה בהצלחה שסיים כך על המעידה תעודה בידו )3(
ייעודיתלעוזריבטיחותבנושאבדיקתהתקיימותןשלהוראות
תכנית לפי התיוג, לרשימת בהתאם הבנייה באתר הבטיחות
משרד ידי על תבוצע ההכשרה ראשי; עבודה מפקח שקבע
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםאועלידימוסדלימודים
שמפקחעבודהראשיהכירבולביצועתכניתההכשרה,לאחר
שהמוסדהוכיח,להנחתדעתושלמפקחהעבודההראשי,את
יכולתולבצעאתההכשרהברמהנאותה;ההכשרהתהיהבהיקף
שבין45ל־80שעות,כפישיורהמפקחעבודהראשי;שרהעבודה
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,באישורועדתהעבודההרווחה
והבריאותשלהכנסת,רשאיבצולשנותאתהיקףהשעותהאמורר

העסקתעוזר
בטיחותבאתר

בנייה

מבצעבנייהאחראילכךשבכלעתשבהמתבצעותעבודות)א(25דר
בנייהאועבודותבנייההנדסיתבאתרבנייהיהיהנוכח

באתרעוזרבטיחותר

עוזרהבטיחותיועסקבאתרהבנייהרקבתפקידיםהמנויים )ב(
בסעיף25ב)א(ו–)ב(ר

מבצעבנייהיציגבמקוםבולטלעיןבאתרהבנייהשלטשבו )ג(
יצויןשמושלעוזרהבטיחותשמונהותפקידור

חובותדיווח
ותיקוןהפרות

שלהוראות
הבטיחות

מנהלעבודהינקוטאמצעיםמתאימיםהעומדיםלרשותו25הר )א(
לתיקוןהפרותשלהוראותהבטיחותשעוזרהבטיחותדיווחלועליהן,

ככלשהחובהלקייםאתהוראתהבטיחותמוטלתעליולפיכלדיןר

על לשבוע, אחת הבנייה, למבצע ידווח עבודה מנהל )ב(
הפרותשלהוראותהבטיחותשעוזרהבטיחותדיווחלועליהן
והןלאתוקנוועלהאמצעיםהנדרשיםלדעתולתיקונן;ואולם
דיווחעוזרהבטיחותלמנהלהעבודהעלהפרותכאמורשעלולות

לדעתמנהלהעבודהלסכןחייאדםוהןלאתוקנו,יודיעעלכךמנהל
העבודהלמבצעהבנייה,בכתבובעלפה,מיידיתר

מבצעבנייהידאגלתיקוןההפרותשלהוראותהבטיחות )ג(
שמנהלהעבודהדיווחלועליהןכאמורבסעיףקטן)ב(ר

הגנהעל
עוזרבטיחות

מבצעבנייה,מנהלעבודהאומעסיקלאיפגעבתנאיעבודתושל25ור
עוזרבטיחותובמעמדובעבודה,לאיפטרואויגרוםלפיטוריובשל
מילויתפקידוכיאותבהתאםלהוראותפרקזה,יעמידלרשותואת
האמצעיםהנדרשיםלמילויתפקידוויאפשרלולבצעאתעבודתור
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שמירתדינים
ואחריות

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותכלדיןאולגרועמחובה25זר
אומאחריותהמוטלתעלמבצעבנייהאומנהלעבודה,בעניין

הנוגעלבטיחותבאתרהבנייהר
ועדת25חרשינויהתוספת באישור החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה שר

העבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת
התוספתר

הוראותפרקזהוהתוספתיעמדובתוקפןחמששניםמיוםתחילתו25טרתוקף
שלחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה)תיקוןמס'11-הוראתשעה(,
החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה שר התשע"ט-2018;
בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצושיובאלידיעתועדתהעבודה
הרווחהוהבריאותשלהכנסת,להאריךאתהתקופההאמורה

בשנתייםנוספותר"
אחריסעיף44לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתתוספת

"תוספת
)סעיף25א(

הוראות הבטיחות

סעיף204לפקודתהבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-1970ר 1ר

והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות ו־7 ר ,3 ,2 תקנות 2ר
עובדים(,התשנ"ט-41999ר

תקנה1לתקנותעבודתהנוער)עבודותאסורותועבודותמוגבלות(,התשנ"ו-51995, 3ר
לגביפרט15בחלקהראשוןלתוספתלתקנותהאמורותר

בנייה(, )עבודות בעבודה הבטיחות לתקנות )ג( עד ו־4ר1)א( 80 ,79 תקנות 4ר
התשמ"ח-1988,וכןתקנות9עד11ו־81,ככלשקיומןנדרשלשםמילויהוראותתקנות

79ו־80לתקנותהאמורותר
תקנה2)א(לתקנותהבטיחותבעבודה)עגורנאים,מפעילימכונותהרמהאחרות 5ר

ואתתים(,התשנ"ג-1992רר
תקנה5)1(ו–)2(לתקנותהבטיחותבעבודה)עבודהבגובה(,התשס"ז-72007ר" רר

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומור3רתחילה )א(

רשימתתיוגראשונהלפיסעיף25ב)ה(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהתפורסםבתוך )ב(
חודשייםמיוםפרסומושלחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ניתןלהתחילבביצועהכשרותלעוזריבטיחותעוד )ג(
לפנייוםתחילתושלחוקזהר
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ק"תהתשנ"ט,עמ'1141ר 4

ק"תהתשנ"ו,עמ'243ר 5

ק"תהתשנ"ג,עמ'202ר ר

ק"תהתשס"ז,עמ'757ר 7
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