
 ציוד מגן אישי
 בעבודות בניה

 
 הדרכה לעובדי קבלן

0542639064: ממונה בטיחות בניה טל –אולגה טור   



,(ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה   
  1997-ז ''התשנ

 חובות המעביד – סעיף 3

לשימוש העובד בעבודות ....מעביד יספק ציוד מגן אישי (א)  

ויפקח על...לשם הגנת איברים... ובתהליכים        

...השימוש        

מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם(  ג)  

.   או נזק        



,(ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה   
1997-ז ''התשנ  

 חובות העובד – סעיף 9 

:עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב  
;להשתמש בו בהתאם לייעודו -   
;להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו -   
להחזיר מיד למעבידו או לממונה על העבודה  -   

;לשם החלפתו, משנגלה בו פגם או נזק      



 שימוש בציוד להגנה מפני נפילה בעבודה
23תקנה , על סולם  

2007-ז ''תקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה התשס  

22תקנה , גובה הסולם  

מבצע יוודא כי לא יטפס עובד בסולם הארוך מ-2 מטרים  
.אלא עד למטר אחד מתחת לקצהו העליון  

, עובד בגובה על סולם מאובטח ברתמת בטיחות תקינה -   
;מושלמת ומותאמת למידותיו     

עובד מאובטח במערכת לבלימת נפילה                       -  
מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב -  

- ונועל נעלי בטיחות עם סוליות , עובד חובש מגן -  
- מיוחדות נגד החלקה     
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 הגנת ראש
 שימוש בקסדות מגן

עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל -   
למעט...עבודות בניה ובניה הנדסית  -   
מקרים שבהם העובד נמצא תחת גג או תקרה   
המונעים סכנת פגיעה בו מגוף נופל או העובד נמצא בתא   
...נהג של מכונית או בתא  הפעלה של ציוד מכני   

עבודות מתחת או בקרבת משא מורם -  
עבודות מתחת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים  -  
;    אחרים ושאין מחיצה בין המקומות כאמור    
,עבודות במקומות בהן קיימת סכנה של התקלות בצינורות -  
;וכיוצא באלה, קורות    
 

תוספת, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה   



 

   

 אטמי אוזניים  
 
 
 מגני אוזניים 
 
 
 קסדות אקוסטיות 

 

 

   הגנה שמיעה - ציוד מגן אישי      



 הגנת שמיעה

עבודה ברעש מזיק     

, מערבל בטון,  מהדק קרקע,  קודח אדמה, חופר תעלות, מחפר,  טרקטורים
,  מלגזה, מרטט, אבן/ מכונה לחיתוך בטון, מכונה ליצור בלוקים, משאבת בטון

פטישי  , מדחסי אויר, מכבש, כלי עבודה ממונעים, כננת, מנוף/ עגורן, גנראטור
כלי עבודה ממונעים באויר דחוס, מתקן קידוח, קידוח  

 עבודות או תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק:
,  מסגרות ופחחות, נגרות מכנית, השחזה וליטוש מכניים, ניסור, פיצוץ, חציבה

ניקוי בעזרת אויר דחוס וכו, הפעלת פטישים פנוימנים  

 סוגי ציוד שעבודה בהם נחשבת כעבודה ברעש מזיק:



 

 ,עבודות הריסה -  משקפי מגן

,  בדיסק חיתוך, עבודה בדיסק ליטוש 
גריסה ושבירה  , קידוח,אבן ובטון סיתות

עבודה ,  כירסום, השחזה, בטון, של אבנים
ניקוי  , חיתוך, קדיחה, חריטה, במשורים

 'טיפול בחומר כימי וכו,באויר דחוס

 
 

 

 

 משקפי ריתוך, מסכות ריתוך
 

 תוספת, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה 
 

      

  הגנה פנים ועיניים -ציוד מגן אישי    



  נשימה הגנה דרכי -ציוד מגן אישי 

 מסכות    
 עבודה בכל מקום  , עבודות צביעה

 שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק

 'או מטריד וכו

 מערכות נשימה

 במקומות שבהם עלול להימצא  , עבודה במקומות מוקפים

 גורמים ביולוגים או, אדים רעלים, עשן, אבק, גז

 חוסר חמצן

 

 

 תוספת, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה          

 



כפפות ומגני   -הגנת כפות ידיים 
 אצבעות

טיפול  , חיתוך,ריתוך,עבודות אחזקה
 ,  בכבודות עם עץ, בחומרים כימיים

 'בעבודות מסגרות וכו,בחום ובקור

      -  הגנת רגליים
 נעלי או מגפיים בטיחות

 שינוע ואיחסון, עבודות בניה
                       

 תוספת, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה  

 

 ציוד מגן אישי



 ציוד מגן אישי
 

  הגנת ברכיים

'ליטוש וכו, עבודות ריצוף –מגני ברכיים     

  הגנת העור

 משחות מגן לעור

 הגנה כללית של הגוף

,בחשיפה ישירה לקרני השמש, עבודות ריתוך  

'עם חומרים כימיים וביולוגים מזיקים וכו  

 

 
תוספת, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה   

 

 



,תקנות ארגון הפיקוח על העבודה         
1996-ו ''התשנ, (ממונים על הבטיחות)  

 לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של
 התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי 

,עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דיו  
.על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים  


