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לחוק  11' אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מסלאחרונה 
–להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה )ארגון הפיקוח על העבודה 

('ט"העבחוק '

מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה  ט"העבחוק 

הבטיחותשכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את , עוזר

תחול  , החל מתאריך זה. 2019ליוני 6ייכנס לתוקף בתאריך ט"העבחוק 

חובה להעסיק עוזרי בטיחות בצמוד למנהלי העבודה ולא ניתן יהיה לבצע  

עבודות בניה או בניה הנדסית אלא רק אם באתר הבניה נוכח עוזר בטיחות  
(ט"עב)למנהל העבודה 
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הפועל מכוח  , הינו עובד בניהט"העב•

העבודהסמכותו של מנהל 

מסייע למנהל העבודה להבטיח את  הוא •

הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה  

הנדסית
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בגירעל העובד להיות •

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

העובד הינו בעל אישור תקף המעיד על  •
בגובההשתתפותו בהדרכת עבודה 

העובד סיים בהצלחה הכשרה ייעודית לתפקיד  •
ט"עב
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.  ממונה על ידי מבצע הבניהט"העב•

מיידייירשם באופן ט"העבשל מינויו •

בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי  

לתוקףהמינוי לא ייכנס –בפנקס הכללי 
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בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של •

מטרים ומעלה ושטחו מעל  7מבנה שגובהו 
רבועים  מטרים 1000

בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה •

כי נדרש  הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע 
ט"עבלמנות באתר זה 
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מיד וביחד עם מינויו  ט"עבמבצע הבניה ימנה •

העבודהשל מנהל 

ותפקידו יצוינו על גבי שלט ט"העבשל שמו •
באתרשיוצב במקום בולט 
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הבדיקה  . בדיקה של רמת היישום של הוראות בטיחות•

תבוצע על פי רשימות תיוג שיפורסמו על ידי מפקח העבודה  
הראשי

דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות  •
ההפרהבסמוך ככל הניתן למועד גילויה של , הבטיחות

הודעה לעובד באתר הבניה כי הא מפר הוראת בטיחות או  •

בסמוך ככל הניתן למועד  , מופרת לגביו הוראת בטיחות
ההפרהגילויה של 

דיווח למנהל העבודה על מצבים מסוכנים ועל התנהגויות  •

כלולים ברשימות התיוג שלפיהן  אם הם אינם גם , מסוכנות
הבדיקהמתקיימת 
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עוזר הבטיחות יועסק  –לא 

באתר הבנייה רק בתפקידים  

ואין להטיל עליו  שנקבעו בחוק  
נוספיםותפקידים משימות 
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של מנהל העבודה בכל הקשור ליצירת  " הזרוע הארוכה"הינו ט"העב•
בטוחהסביבת עבודה 

סטייה מהדרישות המפורטות  אודות כל מדווח למנהל העבודה ט"העב•
התיוג וכן אודות מצבים מסוכנים והתנהגויות מסוכנותברשימות 

מנהל העבודה ינקוט באמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון  •
ט"העבהחריגות עליהן דיווח לו 

פה אודות  -בכתב ובעל, מנהל העבודה ידווח אחת לשבוע למבצע הבניה•
לתקנןואשר לא עלה בידו ט"העבחריגות שעליהן דיווח 

אודות  , פה-בכתב ובעל, מנהל העבודה יודיע מידית למבצע הבניה•
תוקנוחריגות והפרות העלולות לסכן חיי אדם ואשר לא 


