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 נספח להסכם עם קבלן חוץ -בטיחות וגיהות 
 
 כללי .1

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

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה  1.2
והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת 

 למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.
 
 חקיקה .2

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

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

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

 יד.היום ואשר יחולו בעת החלותגוף אחר 
 
 הכרת העבודה .3

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, 
אמצעים בהם יש לנקוט למען לסיכונים הכרוכים בה ולוהינו מודע לאופי העבודה, 

 .יחותיתעבודה בט
 
 איסור מעשה מסוכן .4

בטיחות ולהימנע הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי ה
 העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. ,מכל מעשה או מחדל

 
 השגחה על העבודה .5

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

באם תאושר העסקתם ע"י  , לרבות עבודה ע"י קבלני משנההקבלן יוודא שכל עבודה 5.2
 ,תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחובאופן בטיחותי תתבצע  ,העירייה

 בתת סעיף קודם.כמפורט אשר מינה 
 

 אתר העבודה .6
 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. 6.1
 ביצוע העבודות.בתוך מקום  ותובטוח ותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאות 6.2

 
 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה 
לביטחון המבנה, תקניים ובכמות מספקת לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות 

כפי שיידרש  של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או םונוחיות םולבטיחות
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או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת  ,ע"י בא כח העירייה
 שהי.כל

 

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

הבניה, והוא , כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות קבלן ראשיהקבלן הינו  8.2
לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות 

 הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.

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

 
 חפירות .9

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  חפירה  בצע עבודותקבלן מתחייב לה 9.1
 .חפירות ועבודות עפר -פרק ט' ובפרט  1988 -בנייה( התשמ"ח 

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן. 9.2
 

 הריסות .10
ות בנייה( בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודבצע עבודות הריסה הקבלן מתחייב ל

 הריסות. –ובפרט פרק י'  1988 -התשמ"ח 
 
 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .11
 

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

 
 עבודה בגובה .12

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת משימות בגובה ויכשיר את עובדיו לביצוע הקבלן 
 ,1970 –נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

לתקנות הבטיחות בעבודה  ,1988 –לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 
 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה. 2007 - )עבודה בגובה( התשס"ז

 
 עבודה במקום מוקף .13

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

 . שבאתר הבטיחות של העירייה מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב
 

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

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

למקור חשמל ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות  14.3
ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה 

 או עובד האחזקה האחראי במקום.

, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד, יבשה, טרם תחילת העבודה הקבלן יוודא 14.4
 "נקייה" ממוליכים גלויים ומוארקת.
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תקינים יים מטלטלים הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידנ 14.5
 העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול. 

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

כן לא לעשות ללא השגחה וכלשהם חשמל  ילא להשאיר מכשירשהקבלן מתחייב  14.7
 ום העבודה.במק מוליכי חשמל גלוייםשימוש ב

 
 בדרכיםעבודה  .15

אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות  בדרכים, בצע עבודותהקבלן מתחייב ל
ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל תקוה ומשטרת ישראל -בדרכים מאת עיריית פתח

 דין.
 

 אש גלויהעבודה ב .16
בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות 

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

 
 הקבלןעובדי והדרכת כשירות  ,מקצועיות .17

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

 .י צורך"עפוהמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם הדרושים  וההיתרים
ל חשבונו ע עובדיו ו/או מי מטעמולהדריך את טרם תחילת העבודה הקבלן מתחייב  17.2

ע"י באמצעות בעל מקצוע הסכם זה דין ועפ"י  יחותיתבכל הקשור לעבודה בט
כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(,  מתאים

. הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה 1999 - התשנ"ט
אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור 

 .לפחות אחת לשנהו בהתאם לצרכי העובדים

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה  17.3
 .ת כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דיןרפואית ולאחר שעבר א

 
 ציוד מגן אישי .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי 
שהם  וודאי, ו1997 -כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  ,מטעמו

ביגוד, קסדות מגן, כובעים,  לרבות: נעלי בטיחות, ,משתמשים בו בהתאם לייעודם
 וביגוד זוהר. , ציוד למניעת נפילה מגובה, מעילי גשםמשקפי מגן, אוזניותכפפות, 

 
 ופסולת חומרים ,כליםמכונות, ציוד,  .19

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

, ולקיים את התקני מוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה 19.2
 הבטיחות והמיגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

והחומרים ימצאו במקום בטוח  , הפסולת, הציודהקבלן ידאג כי כל כלי העבודה 19.3
 .לאדם או לרכושאפשרי מנע כל נזק יויונחו באופן ובמקום ש שהוקצה לשם כך
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הרמה  יהרמה, אביזרהכלי , הנדסי, כלי התעבורה-ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי כל  19.4
 .ו/או רישיון בתוקף קףותב תסקיר בדיקהוכו' יהיו תקינים ובעלי 

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי -כל מפעיל ציוד מיכני הקבלן מתחייב כי 19.5
 תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 
 ומקרים מסוכנים תאונות עבודה .20

לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל תאונת הקבלן מתחייב לדווח  20.1
 .ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו 3עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 

הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או  20.2
 מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

ידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף הקבלן מתחייב למסור את כל המידע ה 20.3
ומקרים  בעת תחקיר תאונות ח העירייה/הממונה על הבטיחותובא כפעולה עם 

 . מסוכנים
 

 משמעת והטלת סנקציות .21
 ת בא כח והקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הורא 21.1

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

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

שיון, תעודה וכל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רי
 . כלי רכבו , מכונותציודלו או להם, לרבות היתר אחר השייך 

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

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

או מי מטעמם אחר הדרישות  ,לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו 21.5
 לכל יום ש"ח 3000 עד רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של -מופיעות בנספח זה ה

  המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם., וסכום זה יקוזז מהסכומים ו/או מקרה
 
 
 

 הצהרת הקבלן
 

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד 
 על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

 
 
 
 

___________________ _______________  _____________ 
 תאריך            חתימת הקבלן       ןהקבל שם


