
סיכום סיור בפרויקט: השיטה 26 חדרה

פרטי הפרוקט והסיור
14:00שעה:31/07/2018תאריך:52994688ת.ז:שרון מורדכישם הסייר:
242634מס' עבודה:רמי מסארוהשם מנהל העבודה באתר:ת.ז:סייר נוסף:
-ח.פ יזם:-שם היזם:300שטח בנוי:1/1בניין:
:X 34.919668נ"צ:Y 514106897ח.פ. קבלן:ק.מ.מרום שם הקבלן:32.424541נ"צ
26מספר:חדרהעיר:166חלקה:10041גוש:
השיטהרחוב:4501612599מס' הזמנה:

ציון הפרויקט

ציוןמשקל בסיורקטגוריה

63.0%31.5%סכנת נפילת אדם1
0.0%0.0%סכנת התמוטטות2
0.0%0.0%נפילת חפצים ופסולת מגובה3
0.0%0.0%סיכוני שינוע4
0.0%0.0%שימוש בציוד מגן5
37.0%30.8%רמת ארגון אתר6
0.0%0.0%סיכוני עבודה חמה7

100%62.3%סה"כ

בינוניתרמת בטיחות:

נתוני בניינים בזמן הסיור

שלב ביצועמס בניין
מס' קומות 

בעת הביקור
שטח קומה 

הערכת שטח בנויטיפוסית

1
סוף שלד 

2150300ותחילת גמר

300סה"כ

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתרכמותתיאור
עגורן צריח

פיגום ממוכן
מעלית בניה
כננת הרמה
במות הרמה

סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

לשלוח מפקח אחראי לסיור המשךליצור קשר עם מנהל העבוהד באתר

לשלוח לאתר את דוח הממצאיםלהוציא צו הפסקת עבודה

לשלוח דוח כספי לאתרלשלוח מכתב לקבלן 

JUST MANAGE הסקירה בוצעה ע"י אפליקציית

האתר  קטן ביעוד צבורי- גן ילדים, בעת הסקירה האתר היה סגור וללא פועלים.
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דוח בטיחות
משרד העבודה - פיילוט

תקופת הדוח:

פרויקט:

סטאטוס:

קטגוריות:

אחראי: כל הפרויקט

השיטה ב1סיור 1

Ùë×Õäí�áÝÔíÙä�5�ßůØå

נושאים עפ"י קטגוריות נושאים עפ"י ציון

תקין חלקי

32
לא תקין

0
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קיום גידור היקפי (1)

Ÿ1Ź�1�ìÙÝå1Õ�ØÜÝíØ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

אין גדר בחלקו העורפי של המבנה

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

השיטה ב1סיור 1 | הערת מיקום:עורף

נוצר ב: 06/08/2018
לטיפול עד: 01/09/2018

ציון:
יוצר: שרון מרדכי

50%
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גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם (2)

Ÿ2Ź�1�ìÙÝå1Õ�ØÜÝíØ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

תקין

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

השיטה ב1סיור 1 | הערת מיקום:מדרגות

נוצר ב: 06/08/2018
לטיפול עד: 06/08/2018

ציון:
יוצר: שרון מרדכי

50%

חוסר באזני תיכון

�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

השיטה ב1סיור 1 | הערת מיקום:מדרגות

נוצר ב: 06/08/2018
לטיפול עד: 06/08/2018

ציון:
יוצר: שרון מרדכי

50%
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קיום שלט באתר (1)

Ÿ1Ź�1�ìÙÝå1Õ�ØÜÝíØ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

תקין

�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

השיטה ב1סיור 1 | הערת מיקום:חזית לרחוב השיטה

נוצר ב: 06/08/2018
לטיפול עד: 06/08/2018

ציון:
יוצר: שרון מרדכי

100%
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מכשולים על הקרקע (1)

Ÿ1Ź�1�ìÙÝå1Õ�ØÜÝíØ�îÙÛÝÜÕ�ÝÔíÙä

קיים פסולת אך לא מהווה מכשול

�ż�áÝàÙíßâ�ØÙÙØâØ�ìîÔØ�ÛÜíÕ�ØìÙÚèí�ØÝäÕ�îàÙåè��
�ØÙÙØâØ�ìîÔØ�ÛÜíÕ�ØìÙÚèí�ØÝäÕ�îàÙåè���Ŧà�ÝÙëÝà

áÝàÙíßâ

השיטה ב1סיור 1

נוצר ב: 06/08/2018
לטיפול עד: 06/08/2018

ציון:
יוצר: שרון מרדכי

100%
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