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בתוקף מתאריך  1לנובמבר 2008

"עבודה בגובה" -כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד
ליפול לעומק העולה על  2מטרים ,ולרבות עבודה כאמור-
) (1המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;
) (2המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45 -מעלות מעבר
לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר,
לפי העניין;
) (3המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת ,סל להרמת
אדם או פיגום ממוכן .
"תחום עבודה בגובה" -עבודה בגובה שהיא עבודה -
) (1על סולמות;
) (2מתוך סלים להרמת אדם;
) (3מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
) (4בתוך מקום מוקף;
) (5מעל לפיגומים נייחים;
) (6מעל גגות;
) (7מעל מבנה קונסטרוקציה;
) (8בטיפול בעצים וגיזומם;
) (9בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;
"צמ"א"-

ציוד מגן אישי כהגדרתו בתקנות ציוד מגן אישי;

אחריות
מבצע"-

אחד מאלה לפי העניין:
) (1קבלן לעבודות בגובה ,לעבודות גלישה או טיפוס תרנים,
המבצע עבודות אלה בעצמו או באמצעות עובדים מטעמו,
לרבות באמצעות עובדי קבלן כוח אדם;

) (2תופש המפעל כמשמעותו בפקודה ,המבצע בעצמו או
באמצעות עובדים מטעמו ,לרבות באמצעות קבלני כוח
אדם ,עבודה בגובה ,עבודת גלישה או טיפוס תרנים;
) (3מבצע בניה כהגדרתו בתקנות עבודות בניה ,אגב עבודת
בניה ,בעת ביצוע עבודה בגובה עבודת גלישה או טיפוס
תרנים;
) .2א( מבצע ימלא אחר הוראות תקנות אלה וינקוט אמצעים מתאימים כדי
להבטיח שכל עובד ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו ,אלא
אם כן החובה הוטלה במפורש על אדם אחר.
)ב( הוטלה בתקנות אלה חובה על המבצע יראו אותו כתופש המפעל אף
אם אינו תופש המפעל ויחולו עליו הוראות פרק ט' לפקודה.
תנאים להעסקת עובד בגובה
 .5מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא ,אלא בהתקיים
התנאים שלהלן:
) (1העובד בגיר; גיל  18מינימום.
) (2העובד הודרך ,כאמור בתקנה  6על ידי מדריך עבודה בגובה ,והוא בעל
אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת.
) (3העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו ,לרבות כתוצאה
מהשפעת
סמים ,או משקאות משכרים ,או מחמת ליקוי גופני או נפשי ,ואם הוא
במצב כאמור ,המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך.
הדרכה ואימון
"מדריך עבודה בגובה" – מי שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש
מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות אלה,
והוא רשום במרשם;

).6א( מדריך עבודה בגובה ידריך עובד רק בתחומי העבודה בגובה שהוא
מוסמך להדריך בהם.
)ב( מדריך עבודה בגובה יחתום על אישור ,כאמור בתקנה  (2)5אם מילא
העובד אחר דרישות ההדרכה ,לפי תכנית המתאימה לתחום העבודה
בגובה.
)ג( האישור יהיה לתחום ההדרכה שהוכשר לו העובד ,והוא יינתן לתקופה
שלא תעלה על שנתיים.
)ד( המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד ,החתום ביד מדריך מוסמך ,ויצורף
לפנקס; בעבודות בניה יימצא עותק אישור כאמור גם בידי מנהל העבודה
כמשמעותו בתקנות עבודות בניה.

