


ין  בבעיית ההחלקות והנפילות שכיחה באוכלוסייה בכלל ו

 .העובדים בפרט

   30%שכיחות הנפילות בארץ  גבוהה במיוחד ומגיעה עד  

 .מכלל תאונות העבודה המדווחות 

   1997על פי דווח לשנת   -

 33.7%:    נפילה מגובה    -

 15.5%: נפילה למקום נמוך   -

 7.7%: נפילה במישור     -



 15%: היתקלות בחפצים נייחים    -

 12.9%: שונות     -

 15.2% :נפילה במדרגות    -



































 שיפוע מדרכת מעבר :14סעיף 

השיפוע לא יעלה על  

 1.5אנכי ל   1היחס של 

 .אופקי





   תקנות הבטיחות בעבודה

 עבודות על גגות שבירים

 1986 -ו"התשמ



 מניעת נפילה

לא יועסק אדם בעבודה על גג שביר או תלול  ( א. )3

בהתחשב  ,אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו נפילתו 

בשיפועו או בהשפעת מזג , בשבירותו , במבנה הגג

 .האוויר

לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא אם כן ( ב)

,  בהתחשב במבנה הגג,ננקטו אמצעים שימנע נפילתו

 בשיפועו או בהשפעת מזג האוויר, בשבירותו



לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא בהימצאו על 

שהונח כך שבזמן , לוח דריכה או זחילה מתאים

העבודה עליו תימנע שבירת סיכוך הגג והלוח הובטח  

 .בפני תזוזה ומפני נדנוד



  לא יחולו כאשר 4הוראות תקנה  ( א. )6

 מטרים 2גובה הנפילה אינו עולה על ( 1)

(  הפטות)המרישים הנושאים את חומר הסיכוך ( 2)

ערוכים כך שהם יוצרים מרובעים שאורך כל צלע  

 .סנטימטרים  50שלהם אינו עולה על 

מתחת לחומר הסיכוך קיימת רשת שתמנע  ( 3)

 .נפילת העובד בעת שבירת חומר הסיכוך

מתחת לגג השביר נמתחה רשת שיש ( 4)

 .בכוחה לבלום בבטחה אדם הנופל לתוכה



לא ניתן בנסיבות העניין  ( ב)

לנקוט באחד האמצעים 

או   4המפורטים בתקנה 

 (  א)בתקנת משנה 

יצויד העובד על הגג ברתמת  

 .  בטיחות שיצוידו בחבל קשירה







 , ללא לוחות דריכה –עבודה על גג שביר ותלול 

 –ללא מערכת הגנה מפני נפילה וללא ציוד מגן אישי 

 !!!!!!!!!!אסורה



 בדיוק ככה לא עובדים



 ..........גם לא כך



































תיערך  ( א)הבדיקה לפי תקנה משנה ( ב)

עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו  

 ולאחר מכן,להשתמש בו 



 .אחת לשבעה ימים לפחות(  1)

 .אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר( 2)

אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או  ( 3)

 .יותר בשל גשם או רוח

 תיערך עם התקנתו( א)הבדיקה לפי תקנה משנה ( ב)

 :ולאחר מכן, של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו 

מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על (  ג)

כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה  

הוראה זו לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול  ,

 .מטרים ולגבי פיגום חמורי 2ממנו לעומק העולה על 




