תקנון תחרות "בונים בטיחות חדשה "2020
מטרת התחרות
 .1לעודד ולקדם תרבות של מצוינות בענף הבנייה בישראל ,באמצעות ציון והוקרה של אתרי
בנייה המקיימים בקרה עצמית שיטתית וקבועה של ביצועי הבטיחות ומנהלים שגרה של ארגון
לומד.

למי מיועדת התחרות?
 .2בתחרות "בונים בטיחות חדשה"  ,2020יתחרו אתרי בנייה שנבחרו על ידי הנהלות חברות
הבנייה.
 .3בתחרות יכולים להשתתף אתרי בנייה ואתרי בנייה הנדסית ותשתיות .1

 .4חברת בנייה אחת יכולה לשלוח לתחרות רק אתר בנייה אחד.

תנאי סף להשתתפות בתחרות
 .5בתחרות "בונים בטיחות חדשה"  ,2020יכולים להתחרות אתרי בנייה שלא הוצא כנגדם צוו
בטיחות או עיצום כספי ,במהלך שנת  2020ועד למועד ההחלטה אודות אתר הבנייה הזוכה.

מדדי מצוינות
 .6בטבלה המצורפת ,מפורטים המדדים שלפיהם יבחנו אתרי הבנייה המשתתפים בתחרות
"בונים בטיחות חדשה" .מדדים אלה ישמשו:
א.

להערכה עצמית של כל אתר הבנייה המבקש להשתתף בתחרות;

ב.

לשימוש צוות השיפוט בתהליך הערכה והדירוג אתרי הבנייה המשתתפים בתחרות,

 .7בטבלת "מדדי מצוינות בניהול הבטיחות" המצורפת ,מפורטים  8מדדים וההסבר של כל מדד.

 1בכל מקום בתקנון שבו כתוב אתר בנייה ,הכוונה הינה גם לאתרי בנייה הנדסית
ותשתיות

1

תחרות "בונים בטיחות חדשה"  – 2020טבלת מדדי מצוינות בניהול הבטיחות
ספ'

המדד

הסבר למדד

1

מידת העמידה בדרישות
החוקים ותקנות הבטיחות
בעבודות בנייה ויישום תכנית
ניהול בטיחות מתעדכנת

מדד זה ייבחן באמצעות סקר בטיחות שייערך על ידי נציגים
של מטה הבטיחות בכל אחד מהאתרים המשתתפים
בתחרות.

2

קיום בדיקות ובקרות בטיחות
יזומות על ידי אתר הבנייה
ותיעוד ממצאים ולקחים

3

חיזוק ,עידוד ותגמול
התנהגויות בטוחות

באתר הבנייה מתנהלת שגרת "פיקוח עצמי" באמצעות קיום
בדיקות ובקרות יזומות לניטור מצבים לא בטוחים
והתנהגויות לא בטוחות והסרה מידית ואפקטיבית של ליקויי
בטיחות.
באתר הבנייה מיישמים תהליך של מתן תגמול וחיזוקים
חיוביים ,מתוך הכרה שהנעת עובדים בדרכים אלו ,תאפשר
הפגנה של אכפתיות ודאגה לשלומם ותחזק את נכונותם
להיות שותפים לדרך ולאורך זמן.

4

לכל פעולה או מלאכה ממונה
אחראי ישיר על הביצוע ,כתנאי
לביצועה

לא מתחילה פעולה או מלאכה כלשהי מבלי שנקבע ראש
צוות כאחראי ישיר לביצוע פעולה זו ומבלי שהובהר
שהאחריות הישירה מתחילה בהבטחת הבטיחות של
העובדים הכפופים לו.

5

קיום תדריכי התחלת יום
עבודה

מנהל העבודה ,מקיים בתחילת כל יום עבודה תדריך בטיחות
כללי לכל העובדים ,שבמהלכו ,הוא בוחן את כשירותם של
העובדים ,מרענן את ידיעתם ותודעתם בנושאי בטיחות
שונים ועומד על נקודות התורפה הבטיחותיות האופייניות
לעבודות המתוכננות לאותו היום ועל דרכי מניעתן.

6

קיום תדריכים לקראת משימת
עבודה או מלאכה

כל מי שנקבע להיות אחראי על ביצוע עבודות ,מקיים תדריך
לפני כל עבודה ,לכל העובדים המתוכננים להשתתף בעבודה
זו ,שבמהלכו הוא עומד על נקודות התורפה הבטיחותיות
לעבודה זו ועל דרכי מניעתן.

7

סביבה מקדמת בטיחות,
סדר ,ניקיון ושילוט האתר
וסביבת העבודה

מנהלי עבודה מקיימים מאמץ קבוע ומתמשך לשמור על
סביבות עבודה מסודרות ,מאורגנות ,משולטות ונקיות ,תוך
כדי ביצוע העבודות ובסיומו של כל יום עבודה.

8

דיווח ותחקירי אירועי
בטיחות בדגש על אירועי
"כמעט ונפגע"

• עובדים ובעלי תפקידים מדווחים אודות אירועי בטיחות
שהיו מעורבים בהם או שהגיעו לידיעתם ,בהדגשת אירועי
"כמעט ונפגע" .אירועים אלה מתוחקרים על ידי מנהלי
האתרים ,תחת תפיסת "ארגון לומד".
• הנהלות אתרי הבנייה משתפים לקחים מאירועים אלה,
לכלל אתרי הבנייה של החברה ,לכל הפחות.

2

קריטריונים לשיפוט
 .8הקריטריונים לקביעת המצטיינים בתחרות "בונים בטיחות חדשה"  ,2020הינם:
א .עמידה במדדי המצוינות – .65%
ב .יוזמות ייחודיות בתחומי הבטיחות – .15%
ג .התרשמות כללית של צוות השיפוט – .20%

צוות השיפוט
 .9צוות השיפוט מורכב מאלה:
א .נציגי מטה הבטיחות.
ב .חברים נוספים כפי שייקבעו על ידי הנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

וועדת ערר
 .10ועדת ערר תורכב מאלה:
א .נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
ב .יו"ר האגף המתאים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

פרסים ותעודות הצטיינות
 .11לאתרי בנייה שזכו באחד משושלת המקומות הראשונים ,תוענק תעודת הצטיינות בתחרות
"בונים בטיחות חדשה".
 .12לאתר בנייה שהגיע למקום הראשון ,יוענקו תעודת הצטיינות בתחרות "בונים בטיחות
חדשה" .ופרס ייחודי.

הענקת תעודות לחברות שהוסמכו לתו כנית כוכבי בטיחות
 .13תעודות הסמכה לחברות בנין שהוסמכו על ידי מטה הבטיחות במסגרת תכנית "כוכבי
הבטיחות" ,יוענקו על ידי נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ,במסגרת טקס חלוקת פרסי
המצוינות.

3

שלבי התחרות ומשכיהם
 .14תחרות "בונים בטיחות חדשה" מורכבת מ  10שלבים אלה:

ספ'

תכולת השלב

השלב

לו"ז

1

שלב א'
רישום לתחרות

אתר בנייה המבקש להשתתף בתחרות
יוודא עמידה בתנאי הסף וימלא את טופס
הרישום הדיגיטלי.

תאריך אחרון להגשת
מועמדות –יום ג' 20
אוקטובר 2020

2

שלב ב'
בדיקה ותיקוף
טפסי הרישום של
אתר הבנייה
שלב ג'
קביעת רשימת
האתרים
המשתתפים
בתחרות

מטה הבטיחות ייבחן ויתקף עמידה בתנאי
הסף.

עד יום ג' 27 ,אוקטובר
2020

4

שלב ד
קיום ביקור של
צוות השיפוט
באתרי הבנייה
שלב ה
גיבוש החלטה
אודות  3המקומות
הראשונים

6

שלב ו
דירוג  3המקומות
הראשונים
שלב ז'
החלטה ופרסום
החברה הזוכה
שלב ט'
הקצאת חלון זמן
לערעור

10

שלב י'
הענקת פרסים
ותעודות הצטיינות

3

5

7
8

•
•
•
•
•

מטה הבטיחות יסכם את רשימת
האתרים המשתתפים בתחרות.
מטה הבטיחות יעדכן את אתרי הבנייה
שעלו לשלב התחרות.
רשימת אתרי הבנייה וחברות האם
תפורסם באתר האינטרנט של
התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
צוות השיפוט יבקר באתרי הבנייה.
הביקור ייעשה בתיאום מראש (לא
ביקור פתע).

פרסום רשימת
האתרים המשתתפים
בתחרות – יום ה5 ,
נובמבר .2020

החל מיום א'  8נובמבר
 2020ועד יום ה24 ,
דצמבר 2020

• צוות השיפוט יגבש החלטה אודות 3
המקומות הראשונים.
• אתרי בנייה שהגיעו ל  3המקומות
הראשונים ,יקבלו הודעה על כך.
• שמות האתרים שהגיעו ל  3המקומות
הראשונים ,יוצגו באתר האינטרנט של
התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

בין התאריכים 31- 27
דצמבר 2020

• צוות השיפוט יקיים ביקור נוסף בכל
אחת מ  3האתרים על מנת לקבוע את
המקום הראשון ,השני והשלישי.
צוות השיפוט יפרסם רשימת שלושת
המקומות הראשונים

עד יום ה 7 ,ינואר
.2021

•
•
•
•

הקצאת זמן לחברות שאתריהם דורגו
בשלושת המקומות הראשונים ,לערער
על מיקומם הסופי ,בפני וועדת הערר.
עדכון סדר הזוכים ,באם יתקבל ערעור.
טקס הכרזה על שלושת המקומות
הראשונים בתחרות "בונים בטיחות
חדשה"
חלוקת תעודות לחברות שהוסמכו
בתכנית "כוכבי בטיחות".

יום ג 12 ,ינואר .2021

בין התאריכים 13
ינואר ועד  20ינואר
2021
יום ב'  25ינואר 2021
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