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  כללי .1
 

 מעשיהם של להשלכות מודעים להיות אמורים העירייה ע"י המועסקים קבלנים, 1.1

 עובדים הם בו במקום הכרוכים המיוחדים הסיכונים את ולהכיר הרשות בשטח
 .חולפים או

 
 בעובדי או ציבורב ,ניםקבל בעובדי פגיעותה הרשות, בשטח קבלנים העסקת בעת 1.2

 ועקיפים ישירים כלכליים זקיםבנ וכן נכויותב להסתיים ותעלול העירייה,
  .לעירייה

 
 הוראה או החוק הוראות לבין זה בנוהל האמור בין סתירה תהיה בו מקום בכל 1.3

 נוהל ואין המוסמכת, הרשות והוראת החוק הוראות יגברו מוסמכת רשות מצד
 מהם. לגרוע כדי בא זה

         

 המטרה .2
 

 .העירייה מטעם חוץ קבלני של העסקתם בעת רכוש או גוף נזקיו תאונות למנוע 2.1
 

 .חוץ קבלני של םהעסקת בעת בטיחות סדריה קביעת  2.2
 

 הגדרות .3
 

 הנתון במקום שירות ןלית או עבודה לבצע העירייה ע"י שהוזמן מי = חוץ קבלן 3.1
 .העירייה ולשליטת לפיקוח

 השמה. חברת עובד לרבות עירייה עובד = עירייה עובד 3.2

 בנין, הקמת תשתיות, להתקנת עבודות לבנין, הכנה עבודות = בניה עבודות 3.3
 המבנה. של חיצוני וניקוי קישוט לרבות מבנהו, תיקון שינויו, הריסתו,

 ביוב, מוביל מנהרה, גשר, צינורות, קו מים, מוביל בנית = הנדסית בניה עבודות 3.4
 כולל ,אגירה מתקן בור, תעלה, תומך, קיר מגן, קיר חניה, מגרש דרך, ,ביוב מכון
 ותיקונם. מבנם שינוי

 

 ותחולה אחריות .4
 

 ,הקבלן עבודת את שהזמין היחידה למנה על מוטלת זה נוהל לקיום האחריות 4.1
 אחרת. נאמר כן אם אלא

 שטח בכל מטעמן המועסקים והקבלנים העירייה יחידות כל על חל זה נוהל 4.2
  הרשות.
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 נספחים .5
 

 הסמכה הדורשות עבודות – 'א נספח
 חוץ קבלן עם להסכם נספח - וגיהות בטיחות – 'ב נספח
 הקבלן לתדרוך בטיחות דגשי – ג' נספח

 
 השיטה .6

 
 חוץ קבלן הזמנת 6.1

 
 מנהל על החובה חלה שירות, מתןל או העבודה לביצוע חוץ קבלן יוזמן בטרם

 הבאים: התנאים כל אחר למלא הקבלן את המזמינה היחידה
 הדרושה. העבודה ביצוע לצורך מוכחים ומוניטין מקצועי ניסיון יש לקבלן .א

 במכרז ישולבו הסף תנאי ,מסגרת( מכרזי )לרבות במכרז ומדובר במידה
 המשפטית. הלשכה ע"י וייבדקו

 .בעבר הקבלן מצד הבטיחות הוראות הפרת על ידוע לא ,מזמיןה ידיעת במיטל .ב

 .העבודה לביצוע הדרושים וההיתרים ההסמכות הרישיונות, כל את יש לקבלן .ג
 יישמר אלה ממסמכים עותק .'א נספחב הנדרשות ההסמכות עיקרי פירוט ראה

 המשפטית. הלשכה ע"י ייבדקו אלו מסמכים ,מכרז בעת .חידההי בתיק

 כל את היחידה למנהל מציאי הקבלן ,הרמה בכלי בשימוש כרוכה העבודה אם .ד

 לצורך בעבודה הבטיחות פקודת י"עפ המתחייבים בדיקהה יתסקיר כל
 .העבודה למשך בתוקף כשהם ,הפעלתם

 המשפטית. הלשכה ע"י ייבדקו אלו מסמכים ,מכרז בעת

 או תאונות של מקרהל עבודתו תקופת לכל תקף ביטוחי כיסוי יציג קבלןה .ה
 מח' דרישת י"עפ אורח( עוברי או עירייה )עובדי ג' צד ולכל לעובדיו נזק גרימת

 עליו. לשמור יש – הקבלן ע"י מהפוליסה העתק נמסר .העירייה של הביטוחים
 המשפטית. הלשכה ע"י ייבדקו הנדרשים הביטוח מסמכי ,מכרז בעת

 
 הקבלן עם התקשרות הסכם 6.2

 
 קבלנים, מספר ע"י שירות למתן נזקקים בהן ,הנדסית בניה או בניה עבודותב 6.2.1

 משנה קבלני מספר עם שיעבוד ,ראשי אחד קבלן עם ההתקשרות את ליצור יש
 הצורך. י"עפ מטעמו

 הסכם או עבודה הזמנת מכרז, חוזה, ע"י בין ,הקבלן עם ההתקשרות לצורך 6.2.2

 מנספח עותק עימו לחוזה צרףי או לקבלן מסורי היחידה מנהל רגיל, התקשרות
 זה. נוהל של 'ב נספחב מופיע שנוסחו חוץ קבלן עם להסכם וגיהות בטיחות

 מכרז, בעת עימו. העבודה מהזמנת או מההסכם נפרד בלתי חלק יהיה הנספח
 הנדרש. החומר כל קבלת לשם הבטיחות על לממונה היחידה מנהל יפנה
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 מכרז, עתב .לעיל הנספח על שחתם לאחר אלא בעירייה בעבודתו קבלן יחל לא 6.2.3

 כן. עשה שהקבלן תוודא המשפטית הלשכה

 ההסמכות כל את המציאש לאחר אלא בעירייה בעבודתו קבלן יחל לא 6.2.4
 את זמיןשה היחידה מנהל לידי 'א נספחב כמפורט העבודה לביצוע הנדרשות

 .כן עשה שהקבלן תוודא המשפטית הלשכה מכרז, בעת .עבודתו
 

 הקבלן תדרוך 6.3
 

 עם סיור וךיער "המפקח"(, )להלן מטעמו מי או היחידה מנהל ,העבודה ביצוע טרם

 לדרישות בהתאם בטיחות הנחיות ול וייתן בפועל העבודה הצגת במסגרת הקבלן
 ומנסיבות מאופי כמתבקש ,המקובלות העירוניות הבטיחות והוראות החוק

 '.ג בנספח יםמפורטה נושאיםל דגש שימת תוך העבודה,
 

 הקבלן עבודת על פקוח 6.4
 

 ישכור או ,ההנדסה מיחידת עובד לקבל ידאג או ,מטעמו ימנה היחידה מנהל 6.4.1
 ולא היה הקבלן. עבודת על פיקוח לצורך ,פרויקט מפקח/מנהל מתאים אדם
  .הקבלן עבודת על היחידה מנהל יפקח כזה, אדם מינה

 מצד ביכולות בהתחשב ,הפיקוח ומידת שיטת אופן, את יקבע היחידה מנהל 6.4.2
 הקבלן בעבודת הסיכון במידת ובמיוחד ,האחר הצד מן ובצרכים אחד

 ההנדסה יחידות עם היחידה מנהל ייוועץ הצורך במידת איתו. וההיכרות
 הבטיחות. על והממונה העירוניות

 בטיחות בנושאי איתו וידונו הקבלן עבודת על יפקחו המפקח או היחידה מנהל 6.4.3

 .העבודה תקופת כל במשך סדיר באופן

 או גדרל כדי ,הדרושים האמצעים בכל וינקט המפקח או היחידה מנהל 6.4.4
 בלתי לעובדים גישה תהיה לא שאליו למקום הקבלן עבודת את לתחום

  .אורח עוברי או מבקרים ,מורשים

 בדרכים עבודות לביצוע היתר בידו כן אם אלא בדרכים, בעבודה קבלן יחל לא 6.4.5
 .ישראל ומשטרת תקוה-פתח עיריית של נועההת אגף מאת כדין מאושר

 זרם ניתוק או חשמל למקור התחברות .חי -מתח תחת חשמל תעבוד תתבצע לא 6.4.6
 או היחידה מנהל של ובאישור בידיעה יעשהת אחרים חשמל ומכשירי החשמל

 נדרשכ ותיוג נעילה יללכל ובכפוף ,לכך מונה אשר היחידה של האחזקה עובד
 .חשמל" – הבטיחות ב"הוראות

 הקבלן בין זיקה כל למנוע כדי ,וכלים חומרים ציוד, לקבלן להשאיל אין 6.4.7
 .לעירייה

  ובכתב בע"פ יתריע המפקח ,זה נוהל או הבטיחות כללי הפרת של מקרה בכל 6.4.8
 .הקבלן את שהזמין היחידה ולמנהל המבצע לקבלן ,בשטח הקבלן לנציג

 מיידית סכנה נשקפת בהם במקרים אולם הקבלן, של בפעילותו להתערב אין 6.4.9

 של מיידית הפסקה על להורות היחידה מנהל/ המפקח על לרכוש, או אדם לחיי
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 הממונה עם עץויויו העבודה את יפסיק לנסיבות, באשר ספק לו יש אם .העבודה

 הבטיחות. על
 
 מנהל זה, נוהל והוראות הבטיחות כללי על להקפיד שלא ממשיך והקבלן במידה 6.4.10

 דווחיו עימו ההתקשרות סיוםל באשר המשפטית הלשכה עם יוועץי היחידה

 ההתקשרות הסכם הפרת בגין תקוזז לקבלן המגיעה התמורה .עליו מונהלמ
  .המשפטית הלשכה ע"י תינתןש דעת לחוות בהתאם מצידו

 
 יש ,העירייה של כוחה לבא נשמע לא ו/או הבטיחות כללי את הפרש לקבלן בנוגע 6.4.11

  להלן:כד לנהוג

 להוראות בכפוף תהיה הפסילה - למכרז הצעה שהגיש קבלן של רהבמק .א
 המכרזים. לועדת היחידה מנהל ע"י יועברו הפרטים .והפסיקה החוק

 .עימו חוזרת התקשרות ליצור אין מכרז ללא קבלן העסקת של במקרה .ב

 יש חוזה, של תוקפו במהלך הבטיחות כללי את המפר קבלן של במקרה .ג
 החוזה. לביטול באשר דעת חוות לקבל כדי המשפטית ללשכה לפנות

 
 
 

 חתימות .7
 
 
 

 :כתב

 

14.07.2013 - תשע"ג באב ז'  סאיג מאיר              
_____________________________________________________ 

 תאריך                                   הבטיחות על הממונה   
 

 

 :אישר

 

16.07.2013 - תשע"ג באב 'ט   חמו בן אבי           
_____________________________________________________ 

 תאריך                                       העירייה  מנכ"ל     
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 א'  נספח 
 

 הדורשות הסמכהעבודות 
 

 העבודה סוג
 

 הנדרשת ההסמכה

 העבודה לסוג המתאים חשמלאי רישיון חשמל

-  התקנה ולצורכי גז בעבודות לעסוק רישיון )גפ"ם( גז
 גז מתקין תעודת

 מנהל עבודה בבניה .א הנדסית ובניה בניה
 עוזר בטיחות .ב
 מהנדס ביצוע .ג

 רת בטיחות באתרי סלילהדקורס הס .ד
 קבלנים רישום לחוק בהתאם רשום קבלן בנאיות הנדסה עבודות 

 ותקנותיו בנאיות הנדסה לעבודות
 או תלולים שבירים, גגות

 חלקלקים
 שביר גג על לעבודה מקצועי עובד א.
 קבלן באמצעות אסבסט גגות עם עבודה ב.

 הסביבה להגנת המשרד ע"י המורשה
 לפיגומים מקצועי בונה פיגומים

 ועומס סוג לפי עגורן להפעלת הסמכה עגורנים הפעלת

 למעליות שירות למתן מעליתן תעודת מעליות

 מוסמך מדביר רישיון הדברה

 מז"ח להתקנת הסמכה חוזרים מים למניעת מכשיר

 מוסמך מטפים תחזוקאי אש כיבוי מטפי תחזוקת

 בגובה, עבודה לביצוע עובד הדרכת על אישור בגובה עבודה
 מקצועי מנהל בניין, גולש תרנים, מטפס

 גלישה לעבודות או תרנים על טיפוס לעבודות
 העניין לפי בבניין,

 מומחה גוזם גיזום
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 'ב  נספח           

 
 נספח להסכם עם קבלן חוץ -בטיחות וגיהות 

 
 כללי .1

 ובדקדקנות. במיומנות בקפדנות, איתו שנעשה ההסכם את קייםל מתחייב הקבלן 1.1

 העירייה עובדי עובדיו, לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את עצמו על לוקח הקבלן 1.2
 למנוע מנת על הזהירות אמצעי בכל לנקוט ומתחייב עבודתו, של פועל כיוצא והציבור
 כלשהו. חריג אירוע או תקלה תאונה,

 
 חקיקה .2

 בעתיד שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב הקבלן 2.1
 לרבות:

 ותקנותיה. (1970 תש"ל - חדש )נוסח ודהבעב הבטיחות פקודת .א
 ותקנותיו. 1954 - התשי"ד העבודה על הפיקוח ארגון חוק .ב
 ותקנותיו. 1954 - התשי"ד החשמל חוק .ג
 ותקנותיו. 1953 - התשי"ג הנוער עבודת חוק .ד

 עבודתו. על החל אחר דין כל .ה
 כל של או העירייה של הבטיחות והוראות דין כל הוראות על לשמור מתחייב הקבלן 2.2

 בעתיד. יחולו ואשר היום החלות אחר גוף
 
 העבודה הכרת .3

 אליו, הגישה דרכי את ובחן וסביבותיו העבודות ביצוע במקום ביקר כי מצהיר הקבלן

 עבודה למען לנקוט יש בהם אמצעיםלו בה הכרוכים סיכוניםל העבודה, לאופי מודע והינו
 .יחותיתבט

 
 מסוכן מעשה איסור .4

 מכל ולהימנע הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב הקבלן

 לרכוש. ו/או לאדם סכנה להוות העלולים ,מחדל או מעשה
 
 העבודה על השגחה .5

 דורש החוק בהם ובמקרים עבודה אחראי ,העבודה תחילת עם מיד ,ימנה הקבלן 5.1
 .ביצוע ומהנדס מוסמך עבודה מנהל ימנה

 ע"י העסקתם תאושר באם משנה קבלני ע"י עבודה לרבות ,עבודה שכל יוודא הקבלן 5.2
 אשר ,כוחו בא של והמתמדת הישירה השגחתו תחת בטיחותי באופן תתבצע ,העירייה

 קודם. סעיף בתת כמפורט מינה
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 העבודה אתר .6

 ובטוחה. מסודרת נקייה, בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייב הקבלן 6.1
 העבודות. ביצוע מקום בתוך ותובטוח ותנאות גישה דרכי להתקין מתחייב הקבלן 6.2

 
 אזהרה ואמצעי שילוט גידור, .7

 אזהרה תמרורי גידור, שמירה, הוא: חשבונו על ולהחזיק לספק להתקין, מתחייב הקבלן

 המבנה, לביטחון מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ושאר מהבהבים פנסים לרבות
 שיידרש כפי או בכך צורך שיהיה קוםמ בכל והעובדים, הציבור של םונוחיות םולבטיחות

 שהי.כל מוסמכת רשות מצד הוראה עפ"י או דין עפ"י דרוש שיהיה או ,העירייה כח בא ע"י
 

 הנדסית ובניה בניה עבודות .8
 בניה(. )עבודות בעבודה הבטיחות תקנות עפ"י יבוצעו הנדסית בניה או בניה עבודות 8.1

 והוא הבניה, עבודות ביצוע את יועל הטילה שהעירייה כמי ,ראשי קבלן הינו הקבלן 8.2

 הבטיחות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות את הבניה כמבצע עצמו על לוקח
 בניה(. )עבודות בעבודה

 הנדסית, בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב הקבלן 8.3
 בעבודה. תהבטיחו לפקודת 192 בסעיף כנדרש שבועות, 6 על עולה הצפוי שמשכה

 
 חפירות .9

 )עבודות בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם  חפירה עבודות בצעל מתחייב הקבלן 9.1

 .עפר ועבודות חפירות - ט' פרק ובפרט 1988 - התשמ"ח בנייה(
 דרישותיהן. ועפ"י הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג הקבלן 9.2

 
 הריסות .10

 בנייה( )עבודות בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם הריסה עבודות בצעל מתחייב הקבלן
 הריסות. – י' פרק ובפרט 1988 - התשמ"ח

 
 תלולים ו/או שבירים גגות על עבודה .11

 הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים ו/או תלולים ו/או שבירים גגות על עבודה
 .1986 - התשמ"ו תלולים( או שבירים גגות על )עבודה בעבודה

 
 בגובה עבודה .12

 למניעת הנדרשים האמצעים בכל ינקוטו בגובה משימות לביצוע עובדיו את יכשיר קבלןה

 לתקנות ,1970 – תש"ל חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק אדם נפילת
 )עבודה בעבודה הבטיחות לתקנות ,1988 – התשמ"ח בנייה( )עבודות בעבודה הבטיחות

 העבודה. קיום בנסיבות המתחייבים רותהזהי ולכללי 2007 - התשס"ז בגובה(
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 מוקף במקום עבודה .13

 בהתאם תתבצע וכד'( מיכלים ביקורת, תאי ביוב, לכוכי )כניסה מוקף במקום עבודה
 מוקף במקום עבודה - הבטיחות הוראות ועפ"י 1970 - תש"ל בעבודה הבטיחות לפקודת

 . העירייה של הבטיחות שבאתר ביוב לעבודות הבטיחות הוראות קובץ מתוך
 

 התחשמלות סיכון עימן שיש עבודות ו/או חשמל עבודות .14
 .החשמל חוק עפ"י מתאים רישיון בעל חשמלאי ע"י יבוצעו חשמל עבודות 14.1

 הזרם. את לנתק יש הצורך במקרה חי.-מתח תחת חשמל עבודות יבצע לא הקבלן 14.2

 חשמל למקור התחברות החשמל, זרם חיבור/החזרת החשמל, זרם ניתוק 14.3

 או היחידה מנהל של ובאישורו בידיעתו ורק אך תיעשה חשמל, מכשירי ניתוק/חיבור
 במקום. האחראי האחזקה עובד

 יבשה, לעבוד, מתכוון הוא בה העבודה שסביבת העבודה, תחילת טרם יוודא הקבלן 14.4
 ומוארקת. גלויים ממוליכים "נקייה"

 העומדים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב הקבלן 14.5

  כפול. בידוד לעניין בתקנים

 )מפסק דלף לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כלי כל 14.6
 נייד. שהוא ובין קבוע שהלוח בין ,פחת(

 לעשות לא וכן השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייב הקבלן 14.7

 העבודה. במקום גלויים חשמל במוליכי שימוש
 

 בדרכים עבודה .15
 עבודות לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם ורק אך בדרכים, עבודות בצעל מתחייב הקבלן

 דין. כל להוראות ובהתאם תנאיו ועפ"י ישראל ומשטרת תקוה-פתח עיריית מאת בדרכים
 

 גלויה אשב עבודה .16
 להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך חיתוך, חימום, כגון: עבודות ביצוע בעת

 האש/פיצוץ, התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על גלויה, אש או ניצוצות
 .וכד' חציצה דליקים, חומרים של וניטרול הרחקה זמינים, כיבוי אמצעי קיום לרבות

 
 קבלןה עובדי והדרכת כשירות ,מקצועיות .17

 מספר ,זה הסכם עפ"י העבודות ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן 17.1
  הדרושים הכישורים להם שיהיו נאותה, מקצועית רמה בעלי עובדים של ספיקמ

 .צורך י"עפ להכשירם וידאג העבודות לביצוע והמתאימים 
 חשבונו על מטעמו מי ו/או עובדיו את להדריך העבודה תחילת טרם מתחייב הקבלן 17.2

 מקצוע בעל באמצעות ע"י זה הסכםו דין עפ"י יחותיתבט לעבודה הקשור בכל
 עובדים(, והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כנדרש מתאים

 בעבודה והסיכונים ההדרכה את הבינו עובדיו כי יוודא הקבלן .1999 - התשנ"ט

 בהתאם כאמור הדרכה ויקיים יחזור ןהקבל פיה. על פועלים הם וכי חשופים אליהם
 .לשנה אחת ולפחות העובדים לצרכי
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 מבחינה לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי ו/או מעובדיו עובד כל כי מתחייב הקבלן 17.3

 .דין כל עפ"י הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את שעבר ולאחר רפואית
 

 אישי מגן ציוד .18
 למי ו/או למועסקיו ו/או עובדיו,ל ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן

 שהם וודאיו ,1997 - התשנ"ז אישי( מגן )ציוד בעבודה הבטיחות בתקנות כנדרש ,מטעמו

 כפפות, כובעים, מגן, קסדות ביגוד, בטיחות, נעלי לרבות: ,לייעודם בהתאם בו משתמשים
 זוהר. וביגוד מגובה נפילה למניעת ציוד ,גשם מעילי ,אוזניות מגן, משקפי

 
 ופסולת חומרים ,כלים מכונות, ציוד, .19

 העבודה. לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב הקבלן 19.1

 התקני את ולקיים ,לבטח מוגניםה וכלים במכונות להשתמש מתחייב הקבלן 19.2
 בנפש. לפגיעה אפשרות תיווצר שלא כך והמיגונים, הבטיחות

 בטוח במקום ימצאו והחומרים הפסולת הציוד, ,העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן 19.3
 .לרכוש או לאדם אפשרי נזק כל שימנע ובמקום באופן ויונחו כך לשם שהוקצה

 הרמה יאביזר הרמה,ה כלי התעבורה, כלי הנדסי,-מיכני ציוד כל כי מתחייב הקבלן 19.4
 .בתוקף רישיון ו/או קףותב בדיקה תסקיר ובעלי תקינים יהיו וכו'

 בכלי נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל הנדסי,-מיכני ציוד מפעיל כל כי מתחייב הקבלן 19.5

 בתוקף. ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו אחר תעבורה
 

 מסוכנים ומקרים עבודה תאונות .20
 עבודה, תאונת כל על התמ"ת במשרד העבודה על הפיקוח לאגף לדווח מתחייב הקבלן 20.1

 .למותו חו"ח וגרמה במידה ומיידית ימים 3 מעל מטעמו עובד נעדר שבגינה

 או עבודה תאונת כל על שהזמינו, העירייה כוח לבא מיידית לדווח מתחייב הקבלן 20.2

 העבודה. ביצוע כדי תוך מסוכן מקרה
 ולשתף כתובים מסמכים לרבות לו הידוע המידע כל את למסור מתחייב הקבלן 20.3

 ומקרים תאונות תחקיר בעת הבטיחות על העירייה/הממונה חוכ בא עם פעולה

  .מסוכנים
 

 סנקציות והטלת משמעת .21
  כח בא תוהורא לכל ישמעו מטעמו מי ו/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/או הקבלן 21.1

 מילוי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות הבטיחות, על העירייה/הממונה
 עילה לו תהא ולא רכוש ו/או לנפש אחר סיכון קיום בשל או זה הסכם מתנאי תנאי

 כאמור. העבודה הפסקת בגין פיצוי לדרוש
            כל רשימת את ,הבטיחות על העירייה/הממונה כח בא דרישת לפי ,ימסור הקבלן 21.2

 היתר וכל תעודה רישיון, כל דרישה עפ"י ויציג אישיים פרטים כולל מטעמו העובדים

  .רכב כליו מכונות ,ציוד לרבות להם, או לו השייך אחר

 .העירייה מאת בכתב היתר לפי אלא עובדיו שאינם עובדים יעסיק לא הקבלן 21.3
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 מסכים הקבלן – הקבלן ע"י הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק נגרם 21.4

 הקבלן את תחייב העירייה מטעם מפקח ע"י שנעשתה כפי הנזק שווי הערכת כי
 .עימו תקשרותהה הסכם לפי לקבלן המגיע סכום מכל יקוזז זה וסכום

 מופיעותה הדרישות אחר מטעמם מי או ,מועסקיו ו/או עובדיו, ו/או הקבלן, מילא לא 21.5

 ,מקרה ו/או יום לכל ש"ח 2500 עד של בשווי קנס להטיל העירייה רשאית - זה בנספח
  ההסכם. עפ"י לקבלן המגיעים מהסכומים יקוזז זה וסכום

 
 

 
 הצהרת הקבלן

 
 מתחייב אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת, מצהיר הח"מ אני

 דין. כל הוראות ועפ"י פיו על לעבוד
 
 
 
 

___________________ _______________  _____________ 
 תאריך            הקבלן חתימת       ןהקבל שם
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 ג'  נספח 
 

 דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן
 

 יהיה שבהם המקומות הם והיכן העבודה מקום גבולות העבודה, למקום הכניסה דרכי .א
 עובדיו. ועל עליו הכניסה אליהם שאסורה או לעבור, או לעבוד לו מותר

 בורות. פתחים, של ובטוח אמין וכיסוי העבודה מקום גידור .ב

 רגל. להולכי בטוחים מעברים .ג

 ומיקומם. השלטים סוגי – והכוונה אזהרה שלטי הצבת .ד

 חירום. ומקרי תאונות על הדיווח ואופן ירוםח לרכבי גישה .ה

 עבודות ביצוע בעת דליקים חומרים והרחקת מחיצות התקנת גלויה, באש עבודה כללי .ו
 וכד'. ריתוך

 ומיקומם. אש לכיבוי ואמצעים דליקות מניעת .ז

 העבודה. ביצוע בעת וסדר ניקיון .ח

 אישי. מגן בציוד שימוש .ט

 מכונות. מיגון .י

 שימוש ומתחתיו, העבודה לאזור אדם גישת מניעת נפילות, מניעת בגובה: עבודה כללי .יא
 וכד'. בסולמות

 וכד'(. מיכלים ביקורת, תאי ביוב, לכוכי )כניסה מוקפים במקומות עבודה כללי .יב

 ומזיקים. חיים בעלי עם אפשרי מגע מעצם הנובעים סיכונים .יג

 .כפול( בידוד פחת, ממסר הארקה, )רציפות ותקני תקין חשמלי בציוד שימוש .יד

 חשמליים. מתח קווי בקרבת עבודה .טו

 חי.-מתח תחת עבודה איסור .טז

 בדרכים. לעבודה היתר .יז
 התעבורה. לחוקי ציות .יח

 תקינים. וכלים ציוד .יט

 לתאונה. לגרום שעלולים ספציפיים סיכונים .כ
 


