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 ב -4נספח בטיחות 

 בחוזה התקשרות עם קבלן ראשי -עבודות שיקום והפעלה של מט"ש תימורים 
 

 
 הצהרת הקבלן .א

 

זה  מכרזהקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא  .1
, קיבל הדרכה בחברה /מנהל מחלקהלפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות

כללי  –וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות ים לעבודה ים בטיחותיים הנוגעבנושא
, ובה הוא מאשר כי /מנהל מחלקה)הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות

כללי ומתחייב  –קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות 
בטיחות, נספח כם זה ע"פ הוראות הממונה על הלפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הס

 הבטיחות והוראות הדין.
 

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט  .2
 במסגרת מכרז זה. ילעיל בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשה

 

בטיחות הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי ה .3
ונספח  בחברההדין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות והגהות, על פי הוראות 

 הבטיחות כללי.
 

 דגשים :נושאי בטיחות  .ב
 

זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי .1
"( גון הפיקוחאר חוק)להלן: " 1954-לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-, תש"ל[נוסח חדש]ות בעבודה ופקודת הבטיח
 על פיהם.

,תקנות בטיחות בעבודה)ציוד מגן 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח
-התשמ"ו-,תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה1997-אישי(, התשנ"ז

 , 2007-התשס"ז- ה בגובה()עבוד , תקנות בטיחות בעבודה1988

    תבוצע ע"י מנהל  וקבלני משנה של התאגיד המבוצעת על ידו  עבדותה כל  הקבלן יוודא כי              
        הבטיחות )עבודות בניה(", עבודה כקבוע ב"תקנות               
      דרשים לרבות גידור והצבת ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנ              
 שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין.              

 
 
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם  מכרזיבויותיו נשוא יעל הקבלן לפעול במילוי התח .2

כל הוראות וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את  החברהשלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי 
 .בחברהשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ונהלי הבטיחות הנדר

 

כונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע ידא מהם הסוהקבלן יאתר ויו .3
העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר 

ת שלום הציבור וידריך את מצעי הבטיחות המתחייבים לשמירהנם בשימוש, ידאג לנקיטת א
 עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .4
נשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים 

 נשוא המכרז. יותיבויוהפועלים לביצוע ההתח
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באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי מבלי לפגוע  .5
 כונים שונים הקיימים ו/או הנוצריםיאזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וס

 

 

 
במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח   .6

 ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים  הבטיחות( מכונות, חומרים, ודתפק )בהתאם להוראות

 
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן  .7

לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של 
 כל אדם בשעת דלקה.

אמון על כך ובהתאם יחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו העל הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בט .8
 לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

 

דא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה והקבלן מתחייב לו .9
מוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או יהמצויים בש

 ורק למטרה לשמה הם מיועדים. , וכי ישמשו אךדהום לסכן מאן ליקויים העלולי

 
הקבלן  מתחייב לדאוג לפינוי הפסולת מהאתר בצורה בטוחה מבלי לפגוע בעובדים ובכל  .10

 וכל עוברי אורח מסביב לבניין. ןואורחי הבניי ןדירי הבניי
 

ם צריך הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאד .11
 ע העבודות נשוא הסכם זה.מצא בו במסגרת ביצוילה

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה  .12
בהתאם  להכו, אדהובאדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.
 

עה בגופו ו/או ום לפגיגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרבמקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפ .13
מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות  ברכושו של מאן דהו

כהגדרתו בהסכם נשוא מכרז זה ולמפקח מטעם משרד העבודה  למנהל ו/או למפקח, בחברה
 )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. 

 

רוע לממונה על ימלא של הא יש דווחמור לעיל על הקבלן להגמבלי לפגוע בכלליות הא
רוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת ישעות ממועד הא 72הבטיחות בחברה תוך 

 רועים דומים בעתיד.יקרות א
 

הקבלן מפר כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  בחברהבמידה וימצא הממונה על הבטיחות  .14
המנהל ו/או אמצעות ב החברהח דנן, תוכל נשוא הנספיבויותיו יהתחייבות כלשהיא מהתח

ימים  7ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  המפקח

, ועל פי הנחיות המנהל ו/או המפקחבאמצעות  החברהממועד קבלת ההתראה, תוכל 
י הסכם זה, הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פ

 ות יהיה מועד קבלת ההודעה.ומועד סיום ההתקשר
 

 בחברהלמען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  .15
כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן 

 בויותיו נשוא הסכם זה.יבמסגרת מילוי התחי
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 אישי מגן ציוד  .ג
 

יד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין הקבלן מתחייב להעמ .1
)להלן:  1997-תשנ"ז ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,

מוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ילהתקין שלטי הדרכה לש ,"(תקנות ציוד מגן אישי"
 ישתמשו בו.

 
ור לעיל, באיכות וש כאממגן אישי כאשר הדבר דר הקבלן ידאג לאספקת ציוד .2

כונים יחזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הס ,נאותה
שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן 

 אישי".
 

 אישי מוחזק במצב נקי ותקין.המגן ההקבלן יוודא כי ציוד  .3
 

באמצעות  החברהעל פי סעיף זה, תוכל יבויותיו ילא ימלא התח והקבלןבמידה  .4
בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי,  המנהל ו/או המפקח

ימים, להפסיק את  7לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 עבודת הקבלן.

 
 
 

 ךציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמ    .ד
 

ב ובכלל זה מכונות "יוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיועל הקבלן לדאוג לכך שכל הצ .1
הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת 
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש 

בלתי תקינים וכשירים בבדיקת  ב נמצאו"ד, מכונה, אביזר וכיוובמועד. במידה ופריט ציו

בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו 
תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה 

 רם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאיהקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גו
 מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 "במבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו .2
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום 

ע"י הגורמים המוסמכים  הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ומדי תקופה על מנת לוודא כי
לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע 
בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

 למפורט בסעיף זה.ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם 

מדי שבוע אישורים של הגורמים  בחברהמציא לממונה על הבטיחות על הקבלן לה .3

המוסמכים )בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי 
ב נבדקו במועד, ע"י "ב( המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"מוסמך וכיו

לעיל ונמצאו תקינים וכשירים  2-ו 1ם לדרישות הנקובות בסעיפים הגורם המוסמך, בהתא
 וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
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 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות .ה
 

 "בודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיוועל הקבלן לדאוג ול .1
יבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים יהתחמוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע היהמצויים בש

דא כי כל ולבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולו
מוש במסגרת ביצוע/אי יב המצויים בש"המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו

התחשמלות, ולא ניתן סכנת  יו בטוחים לחלוטין מפנייבויות נשוא הסכם זה יהיביצוע ההתח
 יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

 
יכללו בידוד כפול והכבלים המאריכים מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים  .2

 והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.
 

חשמלאי שיון י/או אחרות להיות בעלי רעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו .3

כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק 
 שיונותיהם על פי דרישתו.י(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את ר"בוכיו

 

לרבות ע"י הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו,  .4
תקנות  ,על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו קבלני משנה, יבוצעו

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק  1990-ןהבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953-"גיהתקנים, תש

 דנן. בויותיויתוצאה מאי ביצוע התחיכלשהוא אשר תגרם כ
 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  .5
 אם להוראות חוק החשמל והתקנותהוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהת

 

פ כל ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע" ןמכונות הרמה כהגדרת .6
ע"פ  החברהדות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג דין להפעלתם וברשותו תעו

 דרישתו.
 

בעלי עומק של על מתקנים ושוחות עבודות   בירים,שעבודות על גגות , עבודות בגובה   .ו
 מטר 2מעל 

 
על על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות  .1

ל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות גג שביר ו/או תלול על פי כ
תקנות העבודה על גגות )להלן: " 1986-(, תשמ"וו/או גג ללא מעקה שבירים או תלולים

 ויר.ו"(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האשבירים
 
ב באופן ברור לעין יכתיאזהרה עליהם  יוצגו שלטי יה לגג שביריבמקומות הגישה והעל .2

 "זהירות, גג שביר".
 

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  .3
הקבלן יוודא כי עובדיו, .תקנות הטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ חגורות ורתמות ב

תמשו באמצעים שם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וימועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיה
 ק.הנדרשים על פי חו
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 לעבוד בגובה. ווהוסמכ בתוקף הדרכה עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו  .4
 בירים.דה על גגות שדרים בתקנות העבומוש באמצעים המוגיבהתאם להוראות הדין תוך ש

 
 (שהייה בתוך שוחות ביוב  ) הוראות בטיחות לעבודה במקום מוקף  .ז

          
 טומנת בחובה סיכונים שאינם נראים לעין. מקום מוקףבעבודה  .1

 בכללם : הילכדות, חנק מחוסר חמצן וגזים רעילים, התחשמלות ,טביעה ועוד...

 . היתר עבודהסור מוחלט להיכנס ללא חל אי .2

/מנהל ה חובה עליך לקבל הדרכה ספציפית מאת אחראי המתקןביצוע עבודלפני  .3
 .העבודה

 דאג להכיר את מהות העבודה ותהליכיה. .4

לייצוב החצובה ולתפעול מעל לחלל המוקף לפחות עובדים  2קיימת חובה בהשארת  .5
 הכננת במידת הצורך. יש לוודא קשר עין עם העובדים מחוץ לחלל המוקף.

יף בגדך בסרבל עבודה, נעלי/מגפי בטיחות, כובע לפני תחילת העבודה עליך להחל .6
 מגן וכפפות מתאימות.

גזים רעילים ו/או העדר חמצן  ם חשש להמצאותבו קייהירידה לבור, צינור, מיכל  .7
 ת בנקיטת אמצעי זהירות כדלקמן:יתנומ

  מנהל העבודהוקבל היתר עבודה מאת אחראי המתקןדווח / 

  וולט. 24לה על כל מקור מתח חשמלי העוהמקום מנתק את 

 .פתח שוחות )כשעה מראש( בקרבת המקום המוקף ע"מ לאוורר את המקום 

 הצטייד בתאורה נאותה מוגנת התפוצצות כולל פנסי ראש לפי צורך 

 .ודא בדיקה באמצעות מכשיר לניטור: העדר גזים רעילים, מתפוצצים וחוסר חמצן 
 בגלאי/בכל ספק המתעורר בכל שלב : גזיםבמידה ומתגלית חריגה בערכי ה

 אין להיכנס לחלל המוקף.

 חבוש מסכת נשימה עם אספקה סדירה של אויר צח 

 .אין להכניס אש גלויה, מכשיר חשמלי או מכשיר אחר העלול לגרום לפיצוץ 

 ודא אוורור מאולץ לחלל  ע"י מפוח ייעודי לפי הצורך 

 ת הידנית והכבל.יציבה, וודא תקינות הכננה בצורה פתח את החצוב 

 כך שידיך יהיו חופשיות, חבר את הכננת לרתמת תקנית  חגור רתמת בטיחות
 ודא שימוש בערכת חילוץ הכוללת חצובה, כננת חילוץ תואמת  בחוץ.הבטיחות 

 איתך. מתמיד  ושמע בקשר עין המשגיח מחוץ לחלל המוקף נמצא וודא שהעובד
מוגן עם מכשיר קשר  תהיה ףכניסה לחלל המוקושמע, ה קשר עין במידה ואין

 .התפוצצות

 לטיפול רפואי. רחורת או בחילה התפנה מיד מהמקוםאם הרגשת סח 

 בגמר העבודה עליך להתקלח ולהחליף בגדים. .8

 .אסורים  -באזורי עבודה האכילה והעישון  .9

 .מוסמך רפואיגורם  ע"יבכל פצע יש לטפל באופן מיידי ע"י חיטוי, חבישה וטיפול  .10

 
יות להוראות אלה עלול להמיט אסון!אזהרה: אי צ  

 

 עבודות בניה .ח
 

 ןמבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרת .1
, ובכלל זה 1961-בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב

-)עבודות בניה( תשמ"ח אם להוראות תקנות הבטיחות בעבודהעבודות חפירה ותיעול, בהת
 "(.תקנות הבטיחות )עבודות בניה()להלן: " 1988

 
הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים  .2

וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים 
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לפי וידוא זיהוי תשתיות קיימות ש, לרבות הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוהאמצעים 
כמו כן, ינקוט הקבלן . באזור העבודה ותאורה נאותה , חסימה ,הכוונת תנועהגידורביצוע, 

, מהתמוטטותבבור באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או 
 התפרצות מים.מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או 

 

דרדר חומרים, ימבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים לההקבלן, כאשר הינו  .3
ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת 

 סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
 
"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע .4

יחות )עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת הבט
 שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין. 

 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין  .5
ת נקיטת אמצעים נאותים למניעת ות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבולרבות "תקנ

 התפשטות אש.
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך  .6
"מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת 

 הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".
 

 עבודות במתקני לחץ גבוה .ט
 

בלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי על הק
 הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.

יהיה עם תסקיר בודק דוודים בתוקף למיכל לחץ מאובזר בכל , מכל סוג ונפח מדחס אויר
  תיקני ותקין. לחץ עבודהלאביזרי הבטיחות לרבות שעון 

 
 גהות תעסוקתית .י

 
קבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו ה .1

סקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, עמכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מו
בויותיו נשוא בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחיי

 הסכם זה.

 
 
ספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים הקבלן י .2

מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם 
 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות דריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם הקבלן ידאג לה .3

הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על 
 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

 
 
            
 

 בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה    .יא
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להחלת  מיםקח ולנקוט צעדים מתאיבסמכות ממונה על הבטיחות החברה  ו/או בא כוחו לפ .1
רישות הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות החברה ד

 ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות  .2
 סמכא מטעם החברה. הבטיחות, ולציית להנחיות ממונה על הבטיחות וכל בר

מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא  – " "היתרי בטיחות .3
בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי 
חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון 

 אש.

המופיע לראשונה לביצועים ו /או עבודות בשטחי קבלן   - ור תדרוך ממזמין העבודהאיש .4
החברה, יחויב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני מהממונה על הבטיחות / ממזמין העבודה 
לפני תחילת ביצוע העבודה. במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח 

דה בשטחי עבודות / ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבוובדיקות)בודק מוסמך( לכלי רכב
 החברה ומתקניה.

 

קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות / מזמין העבודה ו/או נציגו ,   - ותדרוך הקבלן ועובדי .5
 ובסיום התדריך יוחתם על טופס "הצהרת תדריך בטיחות".

ולפקח על צוות להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו, מחובתו של הקבלן  .6
 טיחות של החברה.עובדיו להוראות הב

הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל   - חובת דו"ח -תאונות .7
ו/או מקרה מסוכן וחומר ) "כמעט תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות החברה  תאונת עבודה

את הקבלן ו/או בא "ל מלשחרר ובמתקניה, בהם מעורבים הקבלן ו/או עבדיו. אין בהודעה כנ
 ח לכל הנוגעים מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.מחובת הדיוו כוחו

מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי  –עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש  .8
 עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו.

 
 

 באתרי הבנייה של החברה -מבקרים   .יב

 
    החברה  ומתקניה, הינה בסמכות  העבודות ר לעריכת ביקורים בכל תחום משטחיהאישו     .1

 ג מטעמו )נאמן    או נציהמזמין  האחראים שנקבעו לכך בחברה , בתאום מלא עם        
 בטיחות(.הקבלן לא יתר אשורי כניסה לאתר ללא אישור זה.       

 ת" מת מבקרים על טופס " הצהרת בטיחו.    בכניסה לאתר יבטיח  הקבלן ו/או נציגו  החת2
 ולמסירת טופס בדבר הנחיות לבטיחות מבקרים לידי כל מבקר, זאת בנוסף לכל דרישה          
 נציג מוסמך אחרת שבתוקף נוהלי החברה.על המבקרים לנוע בשטחי עבודות החברה ע"י        
 ע"י הקבלן.ציוד מגן יסופק  עם ציד מגן שנדרש. מטעמו של הקבלן .     

 
 

 
 ניהול הפרויקט  .יג

 
      הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל  )בעבודות בניה או בניה הנדסית, מנהל עבודה  .    1

     מוסמך כחוק( ויעמוד על כך שכל עבודה תתבצע תחת השגחתו הישירה של מנהל העבודה        
     האמצעים  דעתו על כל כך  וינקות את כל ןיתשמינה. העבודה מתבצעת בבנין מאוכלס ועל כל י       
     מכל אבריו  וינחה  ןאו בכל הסובבים את הבניי ןהנדרשים על מנת לא לפגוע בדירי אורחי הבניי      
 בהתאם את כל העובדים ואת כל קבלני המשנה.      
  הוא ממונה, וכן  מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה שעליה     
  דתם של קבלני משנה.בעת עבו      
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   הקבלן יודיע מיד עם תחילת העבודה למפקח עבודות אזורי על התחלת לעניין עבודות בניה,    .2
 גף הפיקוח על עבודות במשרד העבודה.הבניה, בהתאם לנדרש בא פעולותביצוע       

 
 ל אחד מהמקרים הבאים:את מנהל העבודה בכ הקבלן מתחייב להחליף.   3

         
 אשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו. כ .א
 כאשר מסיבה כלשהי לא מופיע מנהל עבודה. .ב

 בכל מקרה שהמזמין או מי מאנשיו ידרשו להחליף מנהל עבודה. .ג
 

   הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות המוטלות על  . 4
 עבודה עפ"י החוק יחולו עליו.  מנהל     

  שכל  מחשמלאי מוסמך, .  לפני תחילת העבודה על הקבלן ו/או מנהל עבודה לקבל אישור בכתב6
 חשמלי.השימוש בחשמל תבוצע רק בשקעים שהוכנו כבלי החשמל באתר מנותקים ממתח      
   בלוח החשמל.  וסומנו ע"י חשמלאי מוסמך שמחוברים לנתיכי פחת      
     
 י משנה מטעמו, הקבלן מתחייב שכל האחריות על כעבודתם  . במידה והקבלן יזמין קבלנ5

 ובטיחותם של קבלני משנה ועובדיהם יחולו עליו ,או על מנהל העבודה מטעמו.     
 
   .  בעבודות שבגינם נדרשת מיומנות טכניות או ניהוליות,או בעבודות אשר בהן נדרשים עובדים6

 נות,עבודות חפירה,עבודות חשמל הריסה,עבודות     ישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקבעלי כ     
 חשמל,הפעלת ציוד הרמה וכו', מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים בעלי רישוי ומוסמכים       
 לביצוע העבודה.      

  ןו/או רישיו . הקבלן מתחייב שכל עוד טרם נשלמה מלכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין7
 ות המוסמכות ו/או ממהנדס הפיקוח ו/או מנהל הפרויקט ו/או המשק ו/או גמר מאת הרשוי    
 התפעול, ימשיך להיות אחראי לבטיחות האתר אותו ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו בין     
  שבו שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי להימצא במקום    
 בוצעה. העבודה    
     
 
 
 
 

 סיכונים   .יד

 
 

מבלי לפגוע באמור לעיל  הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה 
 ותוך כדי ביצוע עבודתו ועבודת קבלני המשנה.  בתחילת העבודה ובסיבתו 

העובדים וידריך ידאג לנקיטת כל האמצעים הבטיחותיים המתחייבים לשמירת שלום הציבור ו
 חילת העבודה , ו/או כל עבודה שיש בה סיכון. את עובדיו לפני ת

 
 
 

 פיקוח  .טו
 

 . הפיקוח לקיום דרישות נוהל זה בסמכות המזמין ו/או נציג מוסמך מטעמו.1
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לעמוד ולקיים את הדרישות הנ"ל 2
 אם באה להוסיף עליהם כל זאת  ת מכוח כל הוראה או נוהל קיים כי. אין הוראה זו מבטלת או גורע3

 מלבד החיובים שעל פי דין.    
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 הצהרת בטיחות .טז

 
ח מטעם חב' ומיופה כאני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________   .1

 __________ לחתום על הצהרת הבטיחות בשמה.

ואם, ואני הבנתי אותם במל, פח בטיחות כללי", שקראתי את "נסמאשר בזאת בחתימת ידי .2
עובדי החברה  כלכמו כן, אני מתחייב ש בשלמותם וכרוחם. למלאםבשם החברה מתחייב 

בטיחות  הדרכתיעברו בעבודות שיקום והפעלת מט"ש תימורים שיעבדו במסגרת חוזה זה 
 ז זה.מסודרת ע"פ דרישות החוק בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים בעבודתם נשוא מכר

 ו אחתיוצג. מסמכי ההדרכות וכשירות כ"א ות מוסמךע"י ממונה בטיחההדרכה תועבר              
 לפני כניסת ובצורה רשומה וחתומה  ,תאגידממונה הבטיחות של הללשנה לכל הפחות              
 .החברה לעבודה             

 
עובדים מקצועיים, בעלי כישורים י נשוא מכרז זה ע"י ייבויותיהנני מתחייב לבצע את התח .3

ו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים , אשר קבלמתאימים

בכל המשימות  שמור על רמת בטיחות נאותהבה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ ל
 . החברה תקבל לביצוע מטעם התאגידש

 

תנאי בטיחות נאותים בביצוע להבטחת  החברההנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת  .4
בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי העבודות ואני מתחייב 

בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו 
 .החברהו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם 

 

בהתאם י נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט יהתחייבויות הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע .5
ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 והתקנות על פיהם. 1970-חדש(, תש"ל

 
הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות:  .6

נות ותסקירי רישיואישורי עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה, ים, תעודות ורישיונות עובד
בדיקה לציוד עבודה לרבות ציוד מכני הנדסי ,כננות ואביזרי הרמה, קומפרסורים,  אישור 

 ...ציוד חשמלי וכבלים מאריכים וכיוצ"בגנראטורים , בדיקת חשמלאי מוסמך ל

                

 
סמכות לביצוע ביקורות שוטפות על נושא הבטיחות ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות וה .7

הפסקת התקשרות על מנת להבטיח אף יה ווכן מתן קנסות, מכתבי אזהרה, השעבודה בע
 רמת בטיחות נאותה בעבודות.  

 
 

 : ____________________  חתימה: ____________________שם 
 

 : ___________________________שם החברה + חותמת החברה
 

 _____ת.ז. / ח.פ. _________________ / ______________
 
 
 
 
. 

 
 

 

 


