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äãåáòä úååö

 _________________  מבנה . א  .א

 _________________    קן  .ב

 _________________  מחוז  .ג

 ______________  :שם המתקן  .ד

 ______________  :תאריך הגשה  .ה

______________  : תאריך יעד  .ו



äîã÷ä  
. השוטפת בקןהמחנאית בה ממחנות הקיץ והפעילות  הורגלנוייה אשר אינה בנ "מורכבתבנייה מחנאית "

מורשי ושנית אישורים ובקרה של , ארגון וניסיון בנייה, היא בנייה הדורשת בראש ובראשונה תכנון

  .י חוק"אישור עפ

הביטחון , הבקרהבמלוא אך , ייחודית ומורכבת זוחינוכית אנו כתנועה בוחרים לקיים פעילות 

ומתוך כך ולשם כך " החבר, המדריך, נשבעים לחיי החניך –נשבעים לחיים "סיסמתנו היא  .והאחריות

  .זו' חוברת עבודה'ועוצבה נכתבה , נחשבה

מתקנים מחנאיים  בנייתלהעבודה לתכנון וארגון המחשבה ו תנועתי כלי חובההינה  'עבודהחוברת '

  .מורכבים
  

  :'בודהחוברת הע'את תוכן  מנחים שני עקרונות מרכזיים
 'מתקן מחנאי מורכב'שלב אחר שלב בתכנון איכותי ומוצלח של החוברת מנחה  – הולכה יד ביד .1

 .ארגוני-ולפן הטכני, בנייההתכנון והתוך התייחסות להיגיון  –

של תכנון מקדים העומדים בנהלי העבודה הבטוחה  הנחלת קודי עבודה נכונים ובטוחים .2

 .בקרה וחניכהותפת המאפשרת דרך יצירת שפה תנועתית מש, והאחראית

  

מהנדסי בנייה , ההנחיות וההוראות בחוברת מגולמים הנחיות משרד החינוך, בשלבי התכנון

  .תוכנית העבודה והמתקן המחנאיי כל ההנחיות לשם אישור "יש לפעול עפ. וידע תנועתי שנצבר
  

  :'חוברת העבודה'בהם נשתמש במהלך  מושגי בנייה
 .למתקן תלת מימדיחתך רוחב / מסגרת עתידית / אשר מהווה פאה שוטה פ ממדית-צורה דו  -ף קל

זהו  ). 'לגו'בדומה לשלב ב. (המבבנייה כחלק משרשרת שלבים בתוכנית הבנייה השלשלב  -ה כרטיסיי

מה צריך לעשות , חברי הצוות הפועלים, הכפיתות, בסיסי ופשוט המפרט את כמות הסנדות שלב עבודה

 .ער לסיוםזמן העבודה המשואת ו

נקודת משען למרכז / מרכזיים אשר מהווים בסיס איתן קלף / יתר / קיבוע / כפיתה  -תקריטי' נק

  .של המתקן) או פיזור מרכז המסה(המסה 

   

 :לשם העמדת המתקןמבסס את שלבי התכנון שלב אחר שלב הפנימי היגיון ' חוברת העבודה'ב

ועד הנחיות הבטיחות  שיש לקנות דרך הציוד ,בראשיתו של התכנון והדמיון מהמחשבה הראשונית

  . לבניה
  

  שלד החוברת
 .המיועד הגדרה בסיסית של צוות העבודה ושל המתקן – זהות של המבנה. ז.ת .1

 .דגשים הנדסיים לבנייה+  שרטוט המתקן ובניית דגם מוקטן - שרטוט ודגם: שולחן התכנונים .2

 .שלבי עבודה -רטיסיות פירוט בניית המתקן לכ – סדר עבודה –תכנון הבנייה  .3

 .ארגון זמן העבודה והמנוחה לבניית המתקן – תכנון זמן עבודה .4

 .נגזרת של צרכי המתקן לשם הזמנת הציוד מהקומונר – רשימת ציוד ולוגיסטיקה .5

 .אופן בנייתוועריכת סקר בטיחות על המתקן  – בטיחות וניהול סיכונים .6

 .המבנה המחנאי שימוש ופירוק של, הקמה, לתכנון בטיחות תדריכי .7

 .ניית המתקןב ותנאים לאישורהנחיות , בטיחותהערות  – הערות לאישור המתקןוהנחיות  .8

  עלה והגשם



ú.æ .äðáî
 _____________________________________________  :נושא המתקן

 _____________________________________________    : שימוש

  

 תכנון עבודה כללי

ת המתקן תמונ/ סקיצה 

/ בובה / אינטרנט (

...) ציור/  צילום מספר

 :ות כלליותכולל מיד

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  חברי צוות בנייהחברי צוות בנייהחברי צוות בנייהחברי צוות בנייה
  תפקיד  מיומנות  גיל  שם

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.       

  _____   :מקסימלי אורך
  

  ______  : רוחב מקסימלי
  

 ______: מקסימלי גובה

   :קנה מידה

 



 ïçìåùäíéðåðëú 

 :לשרטוט ולדגם הנחיות מרכזיות
איסור חמור על : צורה ריבועית למשולשת הפיכת כל – "שילוש"    �

 !!למשולשים להיהפך עעל כל מרוב –!!! צורות מרובעות

 )מישורי(קריסה ל ����למקבילית  ����נזילה ממלבן  –הסכנה המרכזית בבניה המחנאית 

  

  

 

, הקטנת העומס על החיבורים ועל הסנאדות –" ם צמתיםותרי" �

  .דת החיבוראלכסונית בצמוד לנקו הבאמצעות חיבור סנד

סנדות ( נתינת מענה לשטחים גדולים מידי – "הקטנת אורכים" �

י סנדה "ע )ולים בקצוותמחוברות במרחקים גדרוחב ארוכות ה

  .גובה נוספת

על נקודות עומס יש להקטין  – "ותנועהפיזור עומסי משקל " �

כפיתת סנדה י "עבחיזוק סנאדות עליהן מופעל משקל רב 

  לפיזור העומס) יעותבחצאי קב( נוספתמקבילה 

 –יש להתייחס לגובה  -" יציבות המבנה ביחס לתנועת המתקן" �

 .רוחב יציבב יחס פתיחת החצובהיש לשים לב ל –שחצובה לא תקבל תכונות של עמוד 

מ בכל אחד מצידי הסנדה "ס 25: נוסף בכל תכנון סנדות' מ 0.5יש לשמור על  - מקום לכפיתה בתכנון �

 )ובדגם יש להראות זאת בשרטוט(

 ).בסיסים וכפיתות(במבנה  ותהקריטילסמן בטוש אדום את הנקודות יש  �

 .לפחות 'מ 1.2מעקות מונעות נפילה בגובה במתקנים גבוהים יש להתקין בפלטפורמות שונות  �

כאשר מזהים נקודה בעייתית חשוב לשנות גם בדגם וגם  –לה יהעבודה על הדגם והשרטוט היא מקב �

 ).אלכסון או מעקה תוספת: לדוגמה(בשרטוט 

 ).לא כולל חצובות ומשולשים(' מ 4X4לבין ' מ 2X2בסיס המתקן צריך להיות בין  �

 !מטרים 6-אין לתכנן מתקן הגבוה מ �

 -) כולל סנדות(ג "ק 200למעלה מ המיועד לנשיאהכציר כאשר המשקל   PVCאין להשתמש בחומר  �

 .חבר את הסנדות לצינורלצינור המתכת ניתן לרתך זיזים שיעזרו ל. אלא במתכת קשה
  

  לזכור חשוב
הן אינן . קונסטרוקציהמבנה הינם הוראות  –כל ההערות והנתונים 

, בקרה על הכפיתות, איך בונים :והנהלים תחליף להוראות הבטיחות
  .'תחקיר וכו



לעמודי  י/גש
 השרטוט

י לבניית    /גש
 הדגם

 שרטוטים
, טוש אדום, סרגל, מחק, עפרון: ציוד בסיסי •

 .מד זווית

, םפני(שרטוט כללי תלת מימד יש לשרטט  •

 .נקודות קריטיותלהדגיש  – )עילי, צידי

 .במתקן קומות יש לשרטט בנפרד כל קומה •

יש לשרטט את קלפי  –פרישת קלפים  •

כל קלף בנפרד  –המתקן פרושים על הקרקע 

עקרונות ( .כל קלף מתן שם/ מספור כולל 

 ...)משולשים: הבנייה תקפים גם כאן

מ "ס 2.5) = במציאות(' מ 1: קנה מידה קבוע •

 ).בשרטוט(

 מוקטןדגם 
, שיפודים, רובה דבק חם: ציוד בסיסי •

 .טוש אדום, בסיס קשיח, סרגל, קאטר

 .מ"ס 5= ' מ 1 קבוע קנה מידה •

 .קריטיות בטוש אדום' ונק בסיסיםהדגשת  •

, בחוטיתרים ( קיבועיםלהמחיש יש להדגשי ו •

 )בקיסם שחור טים"ובזנ

י קנה "מומלץ להדפיס נייר משבצות עפ •

 .הקשיח הבסיסלהדביק על המידה ו

תוך כדי בנית הדגם חישבו על סדר הפעולות  •

 שתידרשו לו בבניית המבנה האמיתי

  

 :פטנטים מיוחדים בבנייה
  :יש להקיף בעיגול את הפטנטים בהם מתוכנן שימוש ולרשום את כמות השימוש בפטנט

  _______  קפיץ  משקולת  גלגלת  ציר סיבוב  פטנט

            כמות שימוש

  

  :פטנטים הערות

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

  
  סוגי כפיתות במתקן

  י סוגן"ן עפבמתקהמבוצעות את מספר הכפיתות  מירש/רשום

  מקבילה    שמינית      רצה    מוצלבת    מרובעת
  

  

  

X _____    X _____    X _____           X _____    X _____  



  



  







äééðáä ïåðëú äãåáò øãñå 

  רצף כרטיסיות - שלבי הבנייה

  .לבים אותן ניתן לבנות במקבילכמו כן יש לציין את הש, לכל כרטיסייה יש לתת שם

 

  

  

 

 

 

 

 

2 1 

5 4 

8 7 



3 

6 

9 

  עקרונות חשובים
יש להתאים את רמת : בנייה רמת •

 .הקושי של המבנה ביחס לצוות הבנייה

יש לערוך : בשלב שרטוט ראשוני •

 .שרטוט כללי של שלבי הבנייה

פירוט לגבי : בשלב שרטוט כרטיסיות •

י "מספר סנדות עפ: כרטיסייה כל

ופירוט מילולי ,  כפיתות, אורכים

 .לבנייה

הכרטיסיות משמשות את : הכרטיסייה •

, צוות הבנייה בבניית כל שלב במבנה

ומאפשרות שליטה ואחריות על 

 .הבטיחות והארגון

ניתן ואף מומלץ לקיים : עבודה במקביל •

 –כלומר . עבודה מקבילה על כרטיסיות

רדים במתקן במקביל בניית חלקים נפ

יש לציין זאת . י פיצול צוות הבנייה"ע

 על הכרטיסיות

זהו חלק מרכזי וחשוב : תפאורה •

יש להקפיד להשאיר זמן בבנייה . במבנה

 .לחלק זה

מומלץ לסמן בצבע את השינויים : 1טיפ  •

מכרטיסייה לכרטיסייה כאשר מספר 

  .כרטיסיות מתייחסות לאותו חלק

של המבנה  לכתוב מאיזה כוון: 2טיפ  •

 .הוא משורטט

' שרטוט הכרטיסיות'לצלם את : 3טיפ  •

בכמה (לכרטיסיות על בריסטול 

 !לטובת צוות הבנייה)  עותקים

של גוגל הינה  SkechUpתוכנת : 4טיפ  •

תוכנת שרטוט ידידותית ונחמדה אשר 

עוזרת לתכנן ולדמות באופן איכותי 

  .מבנים מחנאיים

 



  פירוט שלבי בנייה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 2

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 3

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 1

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 



  

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 4

 _____: פר חברי צוות נדרשיםמס                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 5

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 6

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 



  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 7

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: מספר סנדות 8

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 

  ____  x ____  4 x ____   3 x____  2 x ____  1x 5: סנדות מספר 9

 _____: מספר חברי צוות נדרשים                  ____: מספר כפיתות

  :מה צריך לעשות –פירוט מילולי 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 __________זמן עבודה מוערך___________________________

 



 :דגשים בבנייה

 .___________________________________: שיש לכפות בחבל סייזל הןמרכזיות הכפיתות ה •

  .________________________________: צריכה להיות בכרטיסיות רתמהעם ' מ 2עבודה מעל  •

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

  

   :שלבי פירוק
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :בפירוקדגשים 

 )יש יוצאים מין הכלל ויש להתייעץ , כמו כן ( .מפרקים בסדר ההופכי לבנייה: העיקרון הראשי •

 .נעשה בסיום הפירוק) חבל סייזל(יש לשים לב שפירוק הכפיתות המרכזיות  •

 .פירוק יעשה עם כובע הפוך ולאור יום •

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



ãåáò ïîæ ïåðëúä  

  :ז בנייה כללי"לויש לכלול בנקודות אשר 
סדר , תפאורה, העמדה באוויר, בניית קלפים, 'כרטיסייה'ארגון סנדות ל: תזמון וסדר כל שלב �

 .וניקיון

 .שעות לכל חבר 7 מנוחה ושינה של לפחות, הפסקות שתייה, ול הפסקות אוכללכל חובה �

 .לאחר השקיעהטים "ובזנ הלמניות, או לעבוד עם פטישים/ואין לעבוד בגובה  �

כן אוורור מעבודה קשה -כמו, )ותפאורה(לה על כרטיסיות נפרדות עבודה מקבי תכנון נבון יכול לכלול �

 .בהכנת תפאורה ואלמנטים עמלניים פשוטים

 

  חברי צוות  פעילות/  כרטיסייה  זמן
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



éèñéâåì ïåâøàå ãåéö úîéùø 

  סנדות
  ___  6  5  4  3  2  1  במטר אורך סנדה

  כמות
              

  
  סוגי כפיתות במתקן - כפיתות

  

  מקבילה    שמינית      רצה    מוצלבת    מרובעת

  

  

  

X _____    X _____    X _____           X _____    X _____  

  

  גלילים__ ___          כפיתות לגליל  50יחס של _         __: במתקן כולו כמות כפיתות
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  :כלליציוד 
 ____X        הלמניה •

  ____ X סכיני חיתוך •

  ____X        קוורצים •

•  _______X ___  

•  _______X ___ 

•  _______X ___ 

•  _______X ___ 

•  _______X ___ 

• ____ ___X ___

  

  חשוב לזכור
  הבנייה תחילת כשבוע לפני רכז הקן עם הוזמן הציודשיש לוודא 

  בטיחות

 ____ X   סרט סימון •

 ____ X    מזרונים  •

 ____ Xמותן /רתמת גוף •

  תפאורה
 ____ X בוסים/ במבוקים  •

 ____ X         בד ערבי •

 ____ X       צבע בוטיק  •

 ____ X       צבעי גואש  •

  ציוד קיבוע
 ____ X     טים  "בזנ •

 ____ Xיתרים עבים  •

 ____ PVC    Xצינור  •

 ____X   צינור ברזל  •



íéðåëéñ ìåäéðå úåçéèá 

  :דגשים מרכזיים
על כל חניך לעבור תדריך בנייה לפני שהחל  ♥

 .בעבודה

מחויבת ' מ 2עבודה בגובה של למעלה מ ♥

 .ברתמה

בעבודה לגובה יש להפוך את כובע  ♥

 .הראייה שדהת מ לפתוח א"המצחייה ע

י סכיני "עבודת חיתוך החבל תעשה ע ♥

 !בלבדעגולים מטבח 

יש לערוך תדריך לילה אשר מגדיר את  ♥

 .סיום יום העבודה

  

  

  ב"נת

  )תורפה בטיחותית' נק(
  אופן מניעתו  הסיכון

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  



        תדריכים לשלבי בניה מחנאית הנדסיתתדריכים לשלבי בניה מחנאית הנדסיתתדריכים לשלבי בניה מחנאית הנדסיתתדריכים לשלבי בניה מחנאית הנדסית

  :יך הכנהתדר

יש להגדיר מדריך אחראי אשר לו ניסיון בתחום הבנייה המחנאית ובתחום הבנייה המחנאית  .1

, מרגע השרטוט והתכנון לבנייה והקמת המתקן: אשר ילווה את בניית המתקן לכל אורכו, המורכבת

 .תפעולו ופירוקו

 . ז הקןלאחר אישור רכז המחוז בהתייעצות עם רכ' אחראי בנייה'החניך יוכל להיות  .2

 .לבניית מתקנים מחנאיים מורכבים' חוברת העבודה'יש לעבוד על פי  .3

 .יש להכיר את כלל תדריכי תהליך הבנייה טרם תחילת התכנון .4

, על ידי רכז המחוז ורכז בטיחות' חוברת העבודה'לפני הקמת המתקן יש לעבור תדריך ואישור  .5

 .במידה והמתקן הינו מתקן מחנאי הנדסי גם מהנדס

 ).רכז הקן: בקן(המתקן יאושר על ידי רכז המחוז  מיקום .6

 .חובש מוסמך בקן/ ר "חובת המצאות ערכת עזרת ראשונה ומע .7

  

  :תדריך הקמה

  כללי הקמה

 .התדריך תופס רק למתקן אחד. מדריך או רכז אשר משתתפים בבנייה המחנאית, יש לתדרך כל חניך .1

 .חובש מוסמך/ ר "חובת הימצאות ערכת עזרה ראשונה ומע .2

 .יש לפעול להנחיות רכז הבטיחות המסתובב בשטח. אחראי הבנייה יהיה נוכח לכל אורך הבנייה .3

 .'חוברת העבודה'יש לפעול על פי ההנחיות והתיקונים המאושרים ב .4

 . אין לחרוג מתכנית העבודה המאושרת ללא אישור של רכז הבטיחות .5

טרום תחילת :  רכז הבטיחות המעבר בין השלבים הבאים חייב אישור של המדריך האחראי ושל .6

 .לקראת שימוש ראשוני, הרמתם –בניית קלפים , עבודה

 .רק לצוות הבנייה מותר להיכנס לשטח ההקמה. יש להגדיר מתחם בנייה למתקן .7

 .אין לבנות מתחת לקווי חשמל או קווי טלפון .8

 .םיתדות באדמה ומכל עצם או חפץ היכול לסכן את החניכי, יש לנקות את השטח מאבנים .9

יש למנוע . אין צורך בציוד מיותר במחסן או חומרים דליקים. יש להגדיר מתחם ציוד ולגדר אותו .10

 .נפילת ציוד

 ).לא כולל חצובות או משולשים(מטר  4X4מטר ל 2X2בסיס המתקן יהי ה מרובע בין  .11

 "אין כניסה לחניכים ללא ליווי מדריך: "יש לתלות שלט בכל צד של המתקן .12

 .מטרים 6-ולא יותר מ, )ג"ק 450(אנשים  6מטר לא יעלו יותר מ 4מ על כל מתקן הגבוה .13

ניתן רק לבנות ) ובחושך(מטר בלילה  2.5יש לבנות את המתקן כך שלא תוכל להיות נפילה למעלה מ .14

 .באזור מואר ובאישור רכז הבטיחות, על הקרקע לאחר תדריך לילה

 . הבנייה היא באמצעות וחבלים בלבד .15

תכנית 'מתכת וגלגלות יאושרו על ידי רכז המחוז ובקר הבטיחות כבר ב/  PVCשימוש בצינורות  .16

 . 'העבודה



 .יש לדאוג ללווינים או יתדות שהוכנו מראש בשטח, אם מרכיבים את המתקן למשטח בטון .17

 .וולט 24י חשמלאי מוסמך במתח של "התקנת חשמל תהיה ע .18

  

  קודי התנהגות ובנייה

 .ולנוח לפחות שעה בצהריים, שעות בלילה לפני 6פחות על כל מי שלוקח חלק בבנייה לישון ל .19

 !!חובה –עבודה בנעליים סגורות וכובע  .20

 .י שני חניכים שני צידיה"סנדה תיגרר על הרצפה או תינשא ע .21

 !לא באויר –השימוש בחיתוך חבל יעשה על ידי סכין מטבח עגולה ועל סנדה  .22

 3יש לאכול . דקות כל שעתיים 15דקות והפסקת מנוחה של  20יש לדאוג להפסקת שתייה כל  .23

 .ארוחות ביום

 .תיאום מספר מכות וקריאה של הספירה בקול רם, י שני חניכים"בשימוש בהלמניה יעשה ע .24

 .חניך אחד מקבע ברגליו ותוקע באדמה: תקיעת יתד .25

 .תעשה עם רתמת גוף או רתמת אגן תקינה 'מ 2העבודה בגובה של למעלה מ  .26

 .זה יציב יותר –יבה על פני עמידה בעבודה בגובה יש להעדיף יש .27

 ).מצחייה אחורה(על בעלי כובע מצחייה בעבודה לגובה לעבוד עם כובע הפוך  .28

 :בשלב הרמת הקלפים .29

o  ויתרים...) , 1-1-1, טים"בזנ(י עיגון "בהרמת הקלפים ועד קיבועם ע' רכז בטיחות'נוכחות. 

o יש לכבות את המוזיקה. 

o י אחראי מבנה"ם ניתנות עהנחיות הבטיחות והזזת הקלף והיתרי. 

o מעידות, על מנת למנוע נפילות. יש לעגן את היתרים בנקודה הגבוהה ביותר הניתנת לעיגון ,

 .'חניקות וכו

o ט מיד במזרן על מנת למנוע חתכים ופציעות"ט יש לעטוף את הבזנ"אחרי עיגון היתר לבזנ. 

 .דה על הקרקעלא בטיפוס לגובה ולא בעמי: אין להישען על היתרים בשום מקרה .30

 :לקראת דמדומים .31

o ל את כל היתרים"יש לסמן בסס. 

o מטר מכוסים במזרן 2טים והנקודות החדות עד גובה "יש לוודא שכל הבזנ. 

  

  כללי מבנה

 .תות המרכזיות יקשרו בחבל סיזל לשם הדגשה בחשיבותןיהכפ .32

המוצמד  ,מטר 1העלייה לגובה המתקן תעשה על ידי סולם מחנאי בעל שלבים במרווח של עד  .33

במידה והסולם גבוה יותר צריך מעקה גב לכל (מטרים  2שלא יעלה על גובה של , למתקן ומאובטח

 .אורכו למניעת הנפילה

 .מטר 1.1חייבת להיות נקודת אחיזה ליד כל , שלא בדרך של סולם, במידה ויש צורך בעלייה .34

 .בהתאם לצורך ולשימוש )1-1-1מעגן , 1-2-3מעגן , עץ(על המתקן להיות מעוגן לנקודת עגינה  .35

 .מטר זו מזו 1במרחק של לא יותר מהיתדות לא יוצבו בעיגון  .36

 . לחזק ולעגן מכל הצדדים חיזוקים אלכסוניים דרך יתרים לקרקע יש .37



המבנה יעוגן לקרקע באמצעות בזנטים ויתדות מקבילים לחצובות או לבסיסי המבנה במידה וניתן  .38

 .יש לעשות זאת, מהמבנהכחלק ) כמובן מספיק חזק(להשתמש בעץ 

 .או כעיגון נוסף) תחליף לחצובה(ישירות  :בעדיפות כפיתה לעץ .39

 ).אם יש ספק אין ספק(הנקודה " צומתריתום "בשטח יש לבחון באיזה נקודות חיבור יש צורך ב .40

. יש להקטין באמצעות חיבור סנאדות נוספות) גם שטחים משולשיים(בשטח יש לבחון איזה שטחים  .41

 )אין ספק אם יש ספק(

 .י סנדות מקבילות"יש לשים לב תוך כדי הבנייה לנקודות עומס במתקן ולחזקן ע .42

 . מטר 2אסור שיהיו פינות חדות במבנה מתחת לגובה  .43

 : במידה וקיימת שינה על המתקן .44

o  המונע גלגול ונפילה, מ מחויב מעקה מכל צדדיו"ס 50מעל. 

o  מטר 1.5לא יעלה בכל מקרה על גובה 

o נבנו מעליו מבנים/ לא יבנו , כלומר – יהיה חד קומתי. 

 .מקבילה ורצה, שמינית, מוצלבת, מרובעת: קשר בסיסי לסנדה יהיה תמיד קשר מוט והכפיתות יהיו .45

מטר  1אולם אורכם לא יעלה על , קירות וברזל, כמו מתכת, אפשר להשתמש בחומרי בנייה נוספים  .46

 .והשימוש בהם יהיה בבסיס התחתון של המתקן

 :ל כפיתה כךנסיים כ .47

o חניקה. 

o  קשר שטוח ליתר השני של החבל/ חצאי קביעות לסנדה. 

  

  תקינות ציוד וכלי העבודה

 .סנדות טריות עד שנה –תנאי בניית מתקן מחנאי הנדסי  .48

 :יש לעבוד עם ציוד בנייה מאושר ותקני .49

o מ"ס 20-200טים בין "לחיזוק המתקן יש להשתמש בבזנ: טים"בזנ. 

o מ"ס 5-12מטר ובעובי  1-7יה אורך הסנדות יה: סנדות. 

o אין לקיים שימוש . מ העשוים סיזל או פלסטיק"ס 4-12ניתן להשתמש בחבלים בעובי : חבל

 ). ובהתאם להוראות היצרן(שנים  5חבלי פלסטיק עד , חוזר בחבלי סיזל

 :על ציוד עזר לבנייה להיות תיקני ומאושר על ידי רכז הבטיחות .50

o סדוקהעל הקט להיות שלמה ולא : מעדר. 

o המסורית צריכה להיות שלמה וללא שיניים שבורות: מסור. 

  

  )מדף האישור(דגשים יחודיים לבניית המתקן הספציפי 

 :י הנחיות הבטיחות של אחראי הבנייה ורכז הבטיחות"דגשים ייחודיים עפ .51

o ______________________________________________________________.  

o ______________________________________________________________.  

o ______________________________________________________________.  

o ______________________________________________________________.  

  



  :תדריך שימוש

 .חובש מוסמך/ ר "חובת הימצאות ערכת עזרה ראשונה ומע .1

 .הראשון לשימוש המתקן בנוכחות רכז הבטיחותהמדריך האחראי יהיה  .2

, יציבות: הרכז הבטיחות מאשר את שימוש המתקן אל מול התכניות ואל מול אופי המתקן בשטח .3

 .ולאחר סקר סיכונים, חוזק

. המתודרכים על ידי המדריך האחראי. על כל מתקן להיות מופקדים שני חניכים מוגדרים: מפעילים .4

 .ת המתקן ובחלקו העליוןבמתקן גבוה ימוקמו בתחתי

 .את גיל החניכים המורשים עלייה וכמות החניכים המרבית המותרת במתקן: יש לציין על שלט ברור .5

 .יש לייצר רשימת בדיקה יומית לתקינות כל מתקן .6

 .יש לאשר רשימה זו מדי בוקר .7

 .מטר על כל מתקן 2בלילה אין לעלות מעל  .8

  .רכז הבטיחותעוגנים ללא אישור / אין לפרק את היתרים  .9

  

  :פירוקתדריך 

כולל  –התדריך תופס רק למתקן אחד . מדריך או רכז אשר משתתפים בפירוק, יש לתדרך כל חניך .1

 .דגשים למתקן הספציפי

 .חובש מוסמך/ ר "חובת הימצאות ערכת עזרה ראשונה ומע .2

 .ב בשטחיש לפעול להנחיות רכז הבטיחות המסתוב. אחראי הבנייה יהיה נוכח לכל אורך הפירוק .3

 .יוגדר צוות פירוק לכל מתקן ורק לו מותר להיכנס לשטח הפירוק. יוגדר מתחם הפירוק ויסומן .4

 .מתקן הגבוה משני מטר יפורק לאור יום בלבד .5

יש לשים לב שלא לרתום  –תעשה עם רתמת גוף רתמת אגן תקינה ' מ 2העבודה בגובה של למעלה מ .6

 .את הרתמה לסנדה אותה מפרקים

 .להישען על סנדה אשר אותה מפרקיםאין לשבת או  .7

 .יפורקו אחרונות) חבל סיזל(הכפיתות המרכזיות . מהחלק העליון לתחתון –הפירוק יעשה בשלבים  .8

חבל (לפני שפורקו כפיתות המשנה ) חבל סיזל(יש לשים לב שלא מפרקים את הכפיתות המרכזיות  .9

 )פלסטיק

 .לכל אורכו של הפירוק) יה אחורהמצחי(על בעלי כובע מצחייה יש לעבוד עם כובע הפוך  .10

 .להשליך סנדות מהגובה אל הקרקע אלא להורידן ידנית/ אין לזרוק  .11

לעיניים , בחיתוך חבל בסכין יש לשים לב לאצבעות. אין לחתוך חבלים ללא אישור אחראי הבנייה .12

 .ולחניכים אחרים

 :הקלפיםהורדת בשלב  .13

o  בהורדת הקלפים' רכז בטיחות'נוכחות. 

o ת המוזיקהיש לכבות א. 

o י אחראי מבנה"הנחיות הבטיחות והזזת הקלף והיתרים ניתנות ע. 

o ט מידית על מנת למנוע חתכים ופציעות"ט יש לחלוץ את הבזנ"אחרי פירוק היתר מהבזנ. 

 .חבלי סיזל ניתן לזרוק לפח, מומלץ למחזר חבלי פלסטיק .14

 . בתום הפירוק יש לסרוק היטב את השטח .15



úåøòä , úåéçðäìøåùéà îäï÷ú  
 שיש לבצע במהלך בניית במתקן ובקרהרשום את ההוראות בטיחות 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

 

  :ת/הערות והנחיות היוועצות מהנדס
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 _______________________: נוכחים____________ : ת/שם המהנדס_______   : תאריך פגישה

 

  

  אישור רכז המחנה את המתקן
ולאחר שעברתי על , ל משרד החינוך וההנחיות הבטיחות התנועתיים"י את חוזר מנכלאור ידיעתי והכרת

, הריני מוצא את התוכנית ראויה וניתנת לביצוע בתנאים המוזכרים בחוברת' חוברת העבודה'תוכנית 

  ובאישור רכז הבטיחות המחוזי בשטח תוך עמידה בנהלי העבודה והבנייה התנועתיים

  .:במבנה מחנאי        

_______________, : ת/קונסטרוקציה מהמהנדס-קיבלתי את יעוץ מהנדס: הנדסי-במבנה מחנאי        

  .הנוכחית' חוברת העבודה'על _________ : בתאריך
  י

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

  

  לא מאושר/ המתקן מאושר 

  

  תאריך              חתימה                שם        

  

     ____________       ____________       ___________  
  



úåìèî úîéùø  
çèùì éúòâä úàø÷ì úåùòì éì øúåð ãåò äî:  

', חוברת העבודה'י רכז המחוז על מכלול "עברתי תחקיר בטיחות במחוז ע �

 .אשר אישר את המתקן השרטוטים והדגם

 .בטיחותלבנייה ול - קייםוידאתי עם רכז הקן שכל הציוד שאני צריך למתקן  �

 .את שלבי העבודה ונהלי הבטיחות, את תוכנית הבנייה יםחברי הצוות מכיר כל �

 .מהנחיות רכז המחוזושיפורים תיקונים  שרטוטים שבחוברתבובדגם ערכתי  �

 .שימוש ופירוק המתקן, הקמה, יש לי את תדריכי הבטיחות התנועתיים בהכנה �

 .וזקיימתי ישיבה של צוות העבודה של המתקן לאחר תחקיר רכז המח �

 .____________________________: חברי הצוות שצריכים רענון כפיתות �

 .________________________________________: ציוד שצריך להשיג  �

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

� ______________________________________________________. 

 .______________________ ,'מ 5 מטר, צלמהמ, דגם, חוברת: ארגון תיק �

  לעבודה להגנה ולשלום
  עלה והגשם


