
עמיעד 10, תל אביבסיכום סיור בפרויקט:

פרטי הפרוקט והסיור
12:00שעה:29/10/2018תאריך:314361015ת.ז:איגור וישנסקישם הסייר:
243439עבודה/אפיק:שלו מור יוסףת.ז:סייר נוסף:
513094029ח.פ יזם:אלנבי קפיטלשם היזם:1,875שטח בנוי:1מס' בניינים

:X 34.755290נ"צ:Y שם הקבלן:32.053444נ"צ
טוהר הנדסה 

בע"מ
515674331ח.פ. קבלן:

10מספר:תל אביבעיר:9חלקה:7079גוש:
שוק הפשפשיםא.ציבורי סמוךעמיעדרחוב:4501612599מס הזמנה:

ציון הפרויקט

ציוןמשקל בסיורקטגוריה

33.7%25.3%סכנת נפילת אדם1
36.7%36.7%סכנת התמוטטות2
8.7%6.5%נפילת חפצים ופסולת מגובה3
7.7%7.7%סיכוני שינוע4
5.7%5.7%שימוש בציוד מגן5
7.7%7.7%רמת ארגון אתר6
0.0%0.0%סיכוני עבודה חמה7

100%89.4%סה"כ

גבוההרמת בטיחות:

נתוני בניינים בזמן הסיור

שלב ביצועמס בניין
מס' קומות 

בעת הביקור
שטח קומה 

הערכת שטח בנויטיפוסית
53751875גמר1

1875סה"כ

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתרכמותתיאור
עגורן צריח

פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה

0סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

לשלוח מפקח אחראי לסיור המשךליצור קשר עם מנהל העבודה באתר

לשלוח לאתר את דוח הממצאיםלהוציא צו הפסקת עבודה

לשלוח דוח כספי לאתרלשלוח מכתב לקבלן 

JUST MANAGE הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית

שם מנהל העבודה באתר:

באתר מבנה מגורים שנמצא בשלבי גמרים. האתר ברמת בטיחות גבוהה אך עם קיום חשש לסכנת נפילת אדם.
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דוח בטיחות
משרד העבודה - פיילוט

תקופת הדוח:

פרויקט:

סטאטוס:

קטגוריות:

אחראי: החודש

עמיעד 10 - ב 1

Ùë×Õäí�áÝÔíÙä�16�ßůØå

נושאים עפ"י קטגוריות נושאים עפ"י ציון

תקין חלקי

511
לא תקין

0
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עבודה על גג/תקרה של בניין (2)

Ÿ2Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�áÙÝë�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ŸãÝÝäÕ�àí�ØìëîŲÖÖ�àæ�Ø×ÙÕæŹ�ìÙ×ÝÖ�áÙÝë
ŸãÝÝäÕ�àí�ØìëîŲÖÖ�àæ�Ø×ÙÕæŹ�ìÙ×ÝÖ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

75%

�àæ�Ø×ÙÕæŹ�ìÙ×ÝÖ�ÝèëÚ�ŧãÙßÝîŲ×Ý�ÝäÚÔ�Ż�ìÙ×ÝÖØ�îÙäÝëî
�ŧãÙßÝîŲ×Ý�ÝäÚÔ�Ż�ìÙ×ÝÖØ�îÙäÝëî�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ŸãÝÝäÕ�àí�ØìëîŲÖÖ

ŸãÝÝäÕ�àí�ØìëîŲÖÖ�àæ�Ø×ÙÕæŹ�ìÙ×ÝÖ�ÝèëÚ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם (2)

Ÿ2Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�áÙÝë�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ŸáÝâÙÖÝè�ŲîÙåèìâŲáÝìÕæâŹ�ìÙ×ÝÖ�áÙÝë
ŸáÝâÙÖÝè�ŲîÙåèìâŲáÝìÕæâŹ�ìÙ×ÝÖ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

75%

�ìÙ×ÝÖ�ÝèëÚ�ŧãÙßÝîŲ×Ý�ÝäÚÔ�Ż�ìÙ×ÝÖØ�îÙäÝëî
�ÝäÚÔ�Ż�ìÙ×ÝÖØ�îÙäÝëî�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ŸáÝâÙÖÝèŲîÙåèìâŲáÝìÕæâŹ

ŸáÝâÙÖÝèŲîÙåèìâŲáÝìÕæâŹ�ìÙ×ÝÖ�ÝèëÚ�ŧãÙßÝîŲ×Ý

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

50%
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קיום ציוד וחומרים בשפת רצפות (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�Ýèå�ÝÕÖ�àæ�îàÙåèÙ�ãÝÝäÕ�ÝìâÙÛ�ŧ×ÙÝê�îÛäØ��
�ãÝÝäÕ�ÝìâÙÛ�ŧ×ÙÝê�îÛäØ���Ŧà�ÝÙëÝà�ż�îÙëæâŲîÙåèìâŲîÙèêì

îÙëæâŲîÙåèìâŲîÙèêì�Ýèå�ÝÕÖ�àæ�îàÙåèÙ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

50%
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לוח רגל ברצפות פיגום  (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�àÖì�ÛÙà�áÙÝë�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè�îÙèêìÕ�àÖì�ÛÙà�áÙÝë
áÝèëÚ�áÙÖÝè�îÙèêìÕ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

50%
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פיגומים אינם מורכבים כראוי (3)

Ÿ3Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�ż�ØäÕâà�áÝèëÚ�îÙìÝíë�îÙäÝëîŲ�ìåÙÛ�Ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè��
�áÝèëÚ�îÙìÝíë�îÙäÝëîŲ�ìåÙÛ�Ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè���Ŧà�ÝÙëÝà

ØäÕâà

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%

�áÝèëÚà�îÙìÝíë�îÙäÝëî�ŧáÝäÙåßàÔÕ�ìåÙÛ�ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè��
�îÙäÝëî�ŧáÝäÙåßàÔÕ�ìåÙÛ�ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè���Ŧà�ÝÙëÝà�ż

áÝèëÚà�îÙìÝíë

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%

�ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè���Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ÝÙëà�åÙåÝÕ�ż�áÝèëÚ�áÙÖÝè��
ÝÙëà�åÙåÝÕ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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השלכת פסולת בניה (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�îßàíØ�áÙëÝâ�ìÙ×ÝÖ�ŧãÝëîÙ�çÝêì��ŸîëÙíŹ�ìÙÖå�àÕÙâ�áÙÝë
�ìÙ×ÝÖ�ŧãÝëîÙ�çÝêì��ŸîëÙíŹ�ìÙÖå�àÕÙâ�áÙÝë�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�îàÙåè

îàÙåè�îßàíØ�áÙëÝâ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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קסדות מגן (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

ãÖâ�îÙ×åëÕ�íÙâÝí�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ãÖâ�îÙ×åëÕ�íÙâÝí

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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נעלי עבודה (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

Ø×ÙÕæ�ÝàæäÕ�íÙâÝí�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�Ø×ÙÕæ�ÝàæäÕ�íÙâÝí

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%

9/13JustManage 08/11/2018הופק באמצעות מערכת



קיום תא שרותים (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�áÝîÙìÝí�ØäÕâ�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�Ÿîà×�áæŹ�ãÝëî�áÝîÙìÝí�ØäÕâ
Ÿîà×�áæŹ�ãÝëî

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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קיום גידור היקפי (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�ìæí�ŧãÝëî�ìÙ×ÝÖ�Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ãÝëî�ØåÝäß�ìæí�ŧãÝëî�ìÙ×ÝÖ
ãÝëî�ØåÝäß

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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דפנות חפירה/קיר חצוב  (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�ÝÙëÝà�ż�áÝäÕÔ�îÙì×ì×Ø�îæÝäâà�ÕÙêÛ�ìÝëÕ�îíì�îäëîØ���
áÝäÕÔ�îÙì×ì×Ø�îæÝäâà�ÕÙêÛ�ìÝëÕ�îíì�îäëîØ����Ŧà

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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קיום שלט באתר (1)

Ÿ1Ź�1�Õ�ż�10�×æÝâæ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

�ŧæêÕâØ�ÝÜìè�îÔ�ààÙßØ�ãÝæà�ØÔìä�áÙëâÕ�Üàí�áÙÝë��
�ãÝæà�ØÔìä�áÙëâÕ�Üàí�áÙÝë���Ŧà�ÝÙëÝà�ż�ØÝäÕØ�îÙØâÙ�æůäâ

ØÝäÕØ�îÙØâÙ�æůäâ�ŧæêÕâØ�ÝÜìè�îÔ�ààÙßØ

עמיעד 10 - ב 1

נוצר ב: 08/11/2018
לטיפול עד: 08/11/2018

ציון:
יוצר: איגור וישנבסקי

100%
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