ספח י

ספח בטיחות חוזה קבל י
משרד הבי וי והשיכון

בטיחות בב יה וב יה ה דסית
בטיחות הסדרי ת ועה זמ יים
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ספח בטיחות משרד הבי וי והשיכון
כללי
מדי יות המשרד הי ה שמירה מרבית על בטיחות הציבור ,בטיחות הת ועה ,בטיחות העובדים ובטיחות כללית בעבודה
באתרי העבודה אשר באחריותו.

מטרה
מטרת ה ספח הי ה להגדיר את השיטה ,האחריות והסמכות בכל ה וגע ל ושאי הבטיחות בת ועה ובעבודה בעת ביצוע
עבודות באתרי העבודה של משרד הבי וי והשיכון.
הוראות והל זה אי ן באות במקום הוראות חוק ו/או תק ות רלוו טיות ובכל מקום של אי התאמה ,תגבר ה הוראות
הדין בכל מקרה.

הגדרות
מ הל – מ הל מ הל ה דסה וביצוע מטעם משרד הבי וי והשיכון /ו/או מי מטעמו.
אתר עבודה  -אתר העבודה ,בו מבוצעות עבודות ה דסיות כעבודות ב יה וב יה ה דסית או עבודות פיתוח ותשתית.
בטיחות בעבודה  -מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום ת אי הבטיחות ,בהתאם לפקודות ולתק ות
וזאת על מ ת להגן על העובדים והא שים ה מצאים באתר.
בטיחות בת ועה  -מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה ,המיועדים להסדרת זרימת הת ועה והג ה על משתמשי
הדרך והעובדים באתר ,לצורך מ יעת תאו ות דרכים.
הסדר ת ועה -תוכ ית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או התקן ב וי,
סלול ,מוצב ,מסומן או מופעל ,המיועד להסדיר את הת ועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך.
העברת ת ועה  -כל שי וי ב יתוב הת ועה ,כולל הסטתה ,לרבות כי ון הסדר ת ועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של
הפרויקט .
קבלן בטיחות -קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת תיבי ישראל ובעל הסמכה תקפה.
ממו ה בטיחות בעבודה -ממו ה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות ב ושא הבטיחות מטעם משרד הכלכלה שמו ה
באתר העבודה.
תכ ית הבטיחות וסקר סיכו ים -על פי תק ות ארגון הפיקוח על העבודה )תכ ית ל יהול הבטיחות( ,התשע"ג2012-
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בטיחות כללי
האחריות המלאה לכל ושאי הבטיחות ומ יעת תאו ות באתר העבודה ,חלה על הקבלן המבצע )להלן:
"הקבלן" או" הקבלן הראשי"(.
א.

לפ י תחילת עבודה ,על הקבלן לקבל "תדריך בטיחות מקיף" מממו ה הבטיחות מטעמו שמו ה באתר,
התדרוך יתבצע במשרדי האתר ,הקבלן יידרש לחתום על ביצוע התדריך )ראה ספח ב'(.

ב.

באחריות הקבלן למ ות ממו ה בטיחות בעבודה מוסמך באתר בעל אישור כשירות בטרם תחילת
העבודות באתר שמו ותעודת הסמכה יועברו למ הל הפרויקט מטעם משרד הבי וי והשיכון לאישור

ג.

באחריות הקבלן למ ות מ הל עבודה מוסמך כחוק הקבלן יעביר למ הל הפרויקט תוך  7ימים ממועד
קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מ הל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא משלוח הודעה
למי הל הבטיחות על מי וי מ הל העבודה מטעמו באתר.

ד.

על הקבלן ל קוט בכל האמצעים בכדי לשמור על ת אי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כ דרש בתק ות
הבטיחות בעבודה ה הוגות במדי ת ישראל ,בהוראות מקצועיות של משרד הבי וי והשיכון ובא כוחו
בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות .על הקבלן למ ות מטעמו
ממו ה בטיחות מוסמך כהגדרתו ע"פ החוק ,אשר יפקח על יהול הבטיחות באתר ,גורם זה יהיה ב וסף
למי וי מ הל העבודה

ה.

באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה ,בתחילת וסיומו של כל יום
עבודה .ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:
 תאריך ושעת הסריקה,
 המפגע,
 אופן הטיפול.
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בטיחות בב יה וב יה ה דסית  -בטיחות בעבודה
לא יכ ס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך ו/או לא חתם על קבלת ההדרכה .לא יכ ס לאתר עובד שאי ו
מצויד בציוד מגן אישי כ דרש בתק ות.
ה חיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה ,כולל הקבלן עצמו ,מה דס
הביצוע ,מה דס התכ ון ,אורחים וכו' – כ דרש בתק ות הבטיחות
הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.
הקבלן אשר ייחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתק ות הבטיחות בכל תחום מתחומי
העבודה ,וזאת ב וסף למי וי קבל ים וספים בחוזים אחרים בפרויקט )כגון :חח"י ,מקורות ,בזק ,הוט ,וכיו"ב(
הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט ,ויהווה קבלן ראשי עבורם ,כחלק ממחירי היחידה ,ולא ישולם לו תגמול כלשהו
עבור הגדרה זו ,על כל המשתמע מכך .באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר ,יישמע הקבלן
אחר ה חיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות ה גזרות מה חיות אלו
ללא תשלום וסף מעבר לשכר החוזה .בכל מקרה האחריות הראשית ל ושא בטיחות באזור העבודה הי ה בידי
הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל ה ובע ממ ה.
מ הל הפרויקט ,המפקח ו/או משרד הבי וי והשיכון ו/או מי מטעמו רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן
במידה וזו עשית שלא עפ"י הת אי הבטיחות והגהות ה דרשים או לא מתאימים לדרישות .הקבלן משחרר את
משרד הבי וי והשיכון ו/או מי מטעמו מכל אחריות עבור ה זקים שייגרמו למב ה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או
לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות ל זקים אלה.
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמ יות תק יות ,גשרו ים להולכי רגל למעבר
מעל תעלות ,פלטות לכיסוי זמ י של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב לרבות רכב כבד
)פלטות פלדה( ,אמצעי דיפון זמ י לתמיכת וייצוב מדרו ות ,מתק י תשתית ,מחסומים וכו' ,כדרוש על פי דין ועל
ידי גורמי הבטיחות המוסמכים )פיקוח ,רשות מקומית ,משרד העבודה ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל וכד'(-
כל העבודות ה "ל ,הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמ טים המבוצעים ,לכל זמן העבודות הי ן חלק ממחירי
היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי בגי ן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על הקבלן:
א.

למ ות "מ הל עבודה מוסמך" מטעמו כ דרש עפ"י החוק .העתק מההודעה על תחילת פעולת הב ייה ומי וי
מ הל עבודה ותעודת ההסמכה של מ הל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר בכל עת.

ב.

באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע :שם הקבלן המבצע ,שם מ הל עבודה ,טל'

ג.

באחריות הקבלן למ ות ממו ה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט אשר יפיק דוח בטיחות באתר אחת
לחודש לפחות .קיום דוח בטיחות תקין אחת לחודש כאמור יוגש יחד עם החשבון החודשי של הקבלן
ויהווה ת אי לקבלת החשבון ע"י המזמין .דוח בטיחות לא תקין ימ ע קבלה וטיפול בחשבון הקבלן.

ד.

אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוו טיות לבטיחות בעבודה
ובת ועה לרבות:
.1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשכ"ד1954-

.2

פקודת הבטיחות בעבודה ) וסח חדש( תש"ל.1970-
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.3
.4
.5
ה.

פקודת התעבורה ותק ותיה.
הלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.
המדריך להסדרי ת ועה באתרי עבודה בדרכים בין עירו יות ועירו יות במהדורתם המעודכ ת.

על הקבלן להגיש למ הל הפרויקט תוכ ית ארגון אתר מבחי ה בטיחותית כחוק בכל אתר עפ"י דרישת
מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.

סקר סיכו ים ותכ ית בטיחות
.1

באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכו ים לפ י תחילת העבודה ובמהלכה .סקר הערכת סיכו ים
מטרתו לזהות ולאתר סיכו ים פוט ציאלים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות עבודות ב יה
וב יה ה דסית ובאתרי הסלילה.

 .2באחריות הקבלן להגיש תכ ית בטיחות אשר תהיה במתכו ת הרלוו טית לאתר העבודה
ועפ"י על פי תק ות ארגון הפיקוח על העבודה )תכ ית ל יהול הבטיחות( ,התשע"ג2012-

המיועד

ו.

על הקבלן חלה חובה ל הל פ קס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק ולדאוג כי פ קס זה ימצא
באתר בכל עת.

ז.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבו ו ובהתאם לצרכי
האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם
שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחו ם ו וחותם של העובדים והמשתמשים בדרך ו/או שיהיו דרושים
על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.

ח .עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  1139תוך דגש מיוחד על:
 .1אישור קו סטרוקטיבי והגשת תוכ יות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על  6מ'.
 .2בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום:


אבטחת כלי עבודה



חבישת כובע מגן.



העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.



ציוד מגן אישי למ יעת פילה )רתמות וחגורות בטיחות(

ט .חל איסור עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער.
י.

יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  6מ' בו ה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך הב ייה והעבודה
לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומים )כמוגדר בתק ה  17לתק ות עבודות ב ייה התשמ"ח – .(1988

יא .באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכו ים לפ י תחילת יום העבודה.
בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:
 .1תאריך הסריקה.
 .2התקלה/הסיכון.
 .3אופן הטיפול.

פיגומים
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חובת התק תם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב
חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה
יציב ובטוח.

הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בו ה פיגומים מקצועי
פיגום יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובה הלתו הישירה של בו ה מקצועי לפיגומים )בו ה מקצועי שעבד שלוש
ש ים ל פחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח ,או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר
בטפס ות(.

איכות הפיגומים ובדיקתם על-ידי מ הל העבודה
את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב ,ואם הפיגום עשוי מעץ ,עליו להיות ללא קליפה ,צבע ומסמרים בולטים ,ומוגן
מהתפקעות עקב מצב הסיבים .פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת .מ הל העבודה באתר חייב לבדוק את
יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתק ות.

פיגום מפרקים מלמעלה למטה
את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה ,תוך הבטחת יציבות החלק ה ותר ,והרחקת הא שים ה מצאים בסביבה.
את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

אופן התק ת פיגומים
תק ות הב יה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים ,מהן המידות ה דרשות ,ואילו סוגי פיגומים אפשר להתקין .מפקח
עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מהה חיות בדבר חומר ומב ה פיגום ,ואישור כזה חייב להי תן בכתב.

פיגום זקפים
מבצע הב יה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על  18מטר ,וכן פיגום מיוחד ,יוצבו לפי תכ ון .יש להכין
ול קות את השטח עליו מוקם הפיגום ,ולהציב את זקפי הפיגום על אד י עץ כמפורט בתק ות .התק ות מפרטות את
אופן השמירה על יציבות הפיגום ,חיזוקו ,וחיבורו לב ין או לגוף יציב אחר.

פיגום ממוכן
אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שי וי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכ י ,חשמלי ,או הידראולי(
על מבצע הב יה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום ,ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה
כי הדגם רשום בפ קס דגמי הפיגומים הממוכ ים .על תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב הפיגום.
פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים ,על-ידי בודק מוסמך לפ י השימוש בו ,וכן מיד לאחר
ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.
את תסקיר הבדיקה ה מסר למבצע הב יה יש לשמור באתר.
אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר ,אלא על-פי תכ ית כתובה )או מפרט היצרן( ה שמרת באתר ,ומ הל
העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על-פי התכ ית.
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מתקן הרמה על פיגום
אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום ,אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך ,ו קטו אמצעים שימ עו פגיעה בפיגום
או באדם שעליו על-ידי מתקן ההרמה.

סולמות
סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם
סולמות באתר ב יה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם .אם אורך הסולם עולה על ש י מטרים ,הוא צריך להיות
גבוה במטר אחד לפחות מה קודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם ,אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה
אחרת לאדם ה יצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

חיזוק סולם שארכו עולה על יותר מש י מטרים על-ידי ברגי קשירה
סולם עץ שארכו עולה על ש י מטרים יחוזק על-ידי ברגי קשירה כל  1.5מטר לכל הפחות ,או על-ידי חיזוקי עץ
אחוריים במרחק כ "ל .אסור שיחסר שלב בסולם ,ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים .צריך שיהיו
רווחים שווים בין שלבי הסולם ,ושהמרחק בי יהם לא יפחת מ 30-ס"מ ,ולא יעלה על  35ס"מ.

סולם ייד יוצב באופן שתובטח יציבותו
סולם ייד יוצב במקום ישר ,ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו .אם אי אפשר
להציב את הסולם באופן יציב ,יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחז בו כדי למ וע תזוזה .ש י הזקפים של הסולם
צריכים להישען באופן יציב הן למעלה והן למטה ,ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.
סולם ייד יועמד בשיפוע של  1אופקי ל 4-א כי ,ויי קטו אמצעים אותים למ יעת התהפכותו או החלקתו.

סולם המקשר בין קומות באתר ב יה
סולם יכול לקשר עד שתי קומות )או ש י משטחי עבודה( לכל היותר.
הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל ה יתן ,ויגודר משלשה צדדים.

פתחים
כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר
כל פתח ברצפה ,במשטח עבודה ,במדרכת מעבר ,ברצפת פיגום ,בגג ,במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות
מכוסה במכסה חזק המו ע פילת א שים או ציוד ,או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למ יעת פילתו
של אדם .כן יש להתקין לוחות רגליים למ יעת פילתם של חומרים וציוד .אזן היד יהיה בגובה של  90-115ס"מ,
והאזן התיכון בגובה של  45-50ס"מ .לוחות רגליים ייקבעו בצד הפ ימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ 15-ס"מ מעל
המשטח או הרצפה.
לפי פסק דין שלא פורסם ,האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של ה כס וגם על המבצע.

חלל בקיר שעשויים ליפול ממ ו חייב להיות מגודר
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חלל בקיר ששפתו התחתו ה מוכה יותר מ 90-ס"מ משפת רצפה ,מ שטח עבודה או מדרכת מעבר ,ושאפשר ליפול
דרכו לגובה של יותר מש י מטרים ,יגודר אף הוא במעקה בעל אזן-יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.

אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר
גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו ,אלא אם הדבר חוץ להעברת ציוד וחומרים .אם מסירים
אותו ,יש ל קוט אמצעים הדרושים למ יעת פילתם של אדם או ציוד ,ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר.

פתחי שוחות
בכל מקרה בו תו ח שוחה על הקבלן לדאוג מיידית לכיסוי זמ י של פתח השוחה בין אם מדובר במכסה זמ י או בפקק
זמ י לפי שלב הביצוע .הכיסוי ייעשה באלמ ט יציב אשר יותאם לעומס של כלי רכב והולכי רגל.

טפסות
תקן ישראלי לטפס ות
קיים תקן ישראלי )ת"י  (904להתק ת טפסות ,ועל מ הל העבודה לבדוק אותן לפ י היציקה.

דרישה לקיום תכ ית לטפסות
במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הב יה תכ ית לטפסות:
א( במפלס או תקרה שגובהה עולה על  4מטרים.
ב( לתקרה בעובי בטון של יותר מ 40-ס"מ.
ג( לקורה שגובהה עולה על  75ס"מ.
ד( לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בב יה.

הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאי ן מפורטות בספר זה
בתק ות הב יה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכ ית לטפסות מסוימות ,אופן הצבת תשתית לתומכות ,אופן העמדת
התומכות ,קשירתן וכדומה .טפסות יפורקו רק על-ידי טפס ים ,ובהשגחת בו ה מקצועי )בעל יסיון של יותר משלוש
ש ים לאחר הגיעו לגיל שמו ה-עשרה(.
מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מהה חיות הקשורות לטפסות.

ב יה טרומית
רכיב טרומי יהיה בחוזק אות ,ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת .קיימות הוראות בתק ות הב יה בדבר
ההרכבה ,הפירוק והעבודה ברכיבים של ב יה טרומית .מבצע הב יה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה
בעת הקמת המב ה ,יימצאו התק ים ועוג ים המאפשרים התק ת אמצעים )מעקות ,אז ים וכד'( למ יעת פילתו של
אדם.

הקמת מב י מתכת
קיום תכ ית הרכבה לכל מב ה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים
כל מב ה מתכת שגובהו עולה על  6מטרים יוקם לפי תוכ ית הרכבה הכוללת לפחות את האלמ טים הבאים:
א( פירוט ביצוע הרצפה או התשתית ל שיאת פיגום או מכו ת ההרמה.
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ב( תכ ון שלבי ביצוע ההקמה.
ג( איתור הסיכו ים בביצוע והאמצעים למ יעתם.
ד( תכ ון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.

כיסוי מפלסי בי יים במב ה מתכת
מפלסי בי יים הקיימים במב ה יש לכסות ברצפה זמ ית או קבועה .הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי
גידור פתחים.

חובה ל קוט אמצעים למ יעת פילתם של אדם וחפצים ממב ה מתכת
בתק ות הב יה קיימות הוראות המחייבות קיטת אמצעים למ יעת פילתו של אדם ממב ה מתכת ,התק ת אמצעי
גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במב ה ,ו קיטת אמצעים למ יעת פילתם של חפצים .אם קיימת סכ ה של פילת
אדם ממב ה מתכת ,יש להתקין קווי אבטחה מ פילה ,אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד
למ יעת פילתו.

חפירות ועבודות עפר
התק ת דיפון בחפירה שעומקה עולה על  120ס"מ
ככלל עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה המו עת פגיעה בעובד ובשיפועים אשר מוגדרים כיציבים לצרכיי
החפירה ע"י יועץ הקרקע של האתר.
בחפירה שעומקה עולה על  1.20מטר ,ושלא יתן לחפור אותה בשיפוע כאמור ,יש להתקין דיפון מתאים המו ע
התמוטטות הדפ ות .אם קיימת סכ ת התמוטטות בעת התק ת הדיפון ,על עובד ה מצא בחפירה להשתמש בתא הג ה
שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע.
דיפון חפירה שעומקה עולה על  4מטרים ייעשה על-פי תוכ ית שתוחזק באתר העבודה ותאושר ע"י יועץ הקרקע של
האתר.

הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה
אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפ ותיה ,אלא אם קטו צעדים מיוחדים
למ יעת התמוטטות.

הרחקת חומר המוצא מהחפירה
חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ 50-ס"מ משפת החפירה.

יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז וכדומה
לפ י התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז וכד' .אסור
להתחיל בעבודה לפ י קיטת אמצעי זהירות למ יעת פגיעה בעובדים או במתק ים .על מ הל העבודה ל קוט אמצעי
זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,או מים פורצים.

התק ת תאורה בחפירה במקום חשוך
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אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך ,יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה
אותה .ב וסף ,ליד כל חפירה או בור שקיימת סכ ת פילה לתוכם יש להציב פ סים שצבעם אדום.

גידור חפירה ממ ה אפשר ליפול לגובה העולה על ש י מטרים
יש לגדר על-ידי מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון כל בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה
על ש י מטרים.

ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על  120ס"מ רק עם סולם או מדרגות
הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  120ס"מ תהיי ה באמצעות דרך ששיפועה יאושר ע"י יועץ הקרקע
של האתר ,או על-ידי סולם או מדרגות מתאימות.
המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממ ה לא יעלה על  20מטרים.

תעלות באדמה חולית
בתק ות הב יה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית .יש להתקין בה דפ ות עומדות המכסות
את כל צידי התעלה ,חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה ,ובולטות  15ס"מ מעל פ י הקרקע .בתק ה קיים פירוט של
אופן ב יית דפ ות התעלה ,כולל משע ות וחיזוקים ,וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם.

התק ת מעברים מעל תעלות
יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  60ס"מ .על המעברים להיות בטוחים לפי כללי הבטיחות
ה הוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.

ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על-ידי מ הל עבודה
על מ הל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה ,מילוי ,חציבה ,או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי יום ,אחרי
הפסקת עבודה של שבעה ימים ,ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה )לפ י חידושה(.

בטיחות במדרון ובקיר חצוב
יש למ וע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון ,ויש להפעיל במקום כזה כלים ושיטות
עבודה שימ עו פגיעה באדם או ברכוש.
מבצע העבודה אחראי לכך שאופן חציבת קיר יתוכ ן ויבוצע בבטיחות ,ועל מ הל העבודה לבדוק מדי יום ,לפ י תחילת
העבודה ,את יציבותו של קיר חצוב ,ולהסיר ממ ו כל חלק בולט או רופף .אסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא
במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.

הריסות
ביצוע הריסה רק בהשגחת מ הל עבודה מ וסה
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מבצע הב יה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מב ה( תבוצע ה בה הלתו הישירה של מ הל עבודה
בעל יסיון של ש ה אחת לפחות בהריסת מב ים .אם גו בה האתר עולה על ארבעה מטרים ,יש לבצע את ההריסה רק
על-פי תכ ית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.

עבודות הריסה שיבוצעו רק על-ידי בו ה מקצועי
עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על-ידי בו ה מקצועי )בעל יסיון של יותר משלוש ש ים ש צבר לאחר הגיעו
לגיל שמו ה-עשרה(:
א( הריסת מב ה מפלדה ,מבטון או מבטון מזוין.
ב( הריסת גג ,תקרה ,תקרת קמרון ,קיר ושא ,קיר מגן ,עמוד ושא או מדרגות.
ג( הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על  1.50מטרים.

הג ת חלקי מב ה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה
יש להגן על כל חלקי המב ה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים ,ול תק אותם מחשמל,
גז ,מים וקיטור .כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב .יש ל קוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים
מהתפוצצות גזים ,אבק או אש.

גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה
מקום שבו עשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה ,ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים )ב וסף לשילוט הרגיל עם שמו
וכתובתו של מבצע הב יה ,שם מ הל העבודה וכתובתו ,ומהות העבודה המתבצעת( .אם אין אפשרות להתקין גדר ,יש
ל קוט אמצעים אחרים למ יעת גישה של אדם למקום הסכ ה.

פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בו ה פיגומים מקצועי ,מלמעלה למטה
פירוק של פיגום באתר ב יה יש לבצע רק בהשגחת בו ה פיגומים מקצועי ,מלמעלה למטה ,תוך הבטחת יציבות החלק
ה ותר ,והרחקת הא שים ה מצאים בסביבה .את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל
הקרקע.

חשמל
שמירה על תק ות החשמל והתק ים הישראליים
מבצע הב יה אחראי לכך שכל הציוד ,האבזרים והמתק ים החשמליים באתר הב יה יתאימו לדרישות חוק החשמל
)התשי"ד ,(-1954התק ות שהותק ו לפיו ,ולתק ים הישראליים שע יי ם חשמל על-פי חוק התק ים )התשי"ג.(-1953

עבודה ליד קווי חשמל
אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ -3.25מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד  33,000וולט ,או במרחק קטן
מ -5מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  33,000וולט ,אלא אם מתקיימים כל הת אים הבאים:
א( הקווים מ ותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,
ב( אם אי אפשר יתן ל תק את התילים ממקור אספקת המתח ,יותק ו מחיצות או גדרות למ יעת מגע ישיר של
אדם עם התילים .בעת התק ת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מ ותקים ממקור אספקת המתח.
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ה חת כבלי חשמל על הקרקע
אסור לה יח כבלי חשמל בתוך וזל או שלולית מים ,ואם הם מו חים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת רכב או ציוד
מכ י-ה דסי העלול לעבור מעליהם ,או פגיעה אחרת .כן אסור שכבלים המו חים על הקרקע יהוו מכשול.

מעלית להסעת עובדים במב ה שגובהו עולה על  25מטרים
מבצע הב יה אחראי לכך כי במב ה שגובהו עולה על  25מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.

קיום ארגז עזרה ראשו ה באתר ב יה
מבצע הב יה אחראי להתקין באתר הב יה ארגז עזרה ראשו ה שיצויד כראוי ,ויוחזק במקום וח לגישה .אסור לשים
בארגז ציוד שאי ו מיועד למתן עזרה ראשו ה.

מ ופים ועגור ים ומכו ות הרמה
.1

הקבלן מחויב לפעול על פי תכ ית מפורטת של מ הל ההרמה וההרכבה ,אשר תאושר על ידי בודק מוסמך
למ ופים.

.2

הקבלן יזמין בודק מוסמך למ ופים ולאביזרי הרמה ככל ש יתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת
המ וף תוך התייחסות מיוחדת ל ושא המשקל ה גדי ,תוכ ת המחשב ,גובלים וכיו"ב.

.3

הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי ה דרש ולוודא כי הם משתמשים בו.

.4

מעבר ל "ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתק ות במדי ת ישראל ,שמתייחסים ל ושא ההרמה.

.5

ה חיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מ ופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמ טים
טרומיים.

אחסון דלק
(1

כל מיכל דלק הממוקם באתר ,יוקף ויו ח בתוך מאצרה ש פחה יהיה  110%של כמות הדלק המאוחס ת.
המיכל יכלול הארקה וצי ור אוורור.

(2

בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר ,ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי אש.

(3

בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור ,יותק ו שלטים באותיות בולטות "זהירות – וזל
דליק"",אסור לעשן"

(4

יש להקפיד ולהימ ע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר .יש להכין מאגר לחול ליד
קודת מילוי הדלק.

(5

ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן – פרופן( באתר.

עובדי הקבלן
 .1הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו ,כולל עובדים חדשים.
 .2הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכו ים בעבודה ובת ועה כולל בטיחות בציוד ,כלים מכו ות ,כלי יד,
בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן ש דרש.
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 .3על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות לה חיות הבטיחות של החברה
הלאומית באתר.

ציוד מגן אישי
 .1הקבלן יספק לעובדיו ,ולכל מי שמועסק על ידו ,ציוד מגן אישי כ דרש על פי כל דין ועל פי תק ות
הבטיחות בעבודה ועפ"י ה חיות החברה הלאומית ,לרבות :עלי בטיחות ,קסדות מגן ,אפודות
כתומות תק יות )"דגם החברה הלאומית"( ,משקפי מגן ,אטמי אוז יים וכל ציוד מגן אישי אחר
ה דרש.
 .2הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאי ו ראוי לשימוש בטוח.
 .3הקבלן יוודא שכל העובדים ה מצאים באתר )לרבות קבל י מש ה ועובדיהם( ,יצוידו בציוד המגן
האישי המפורט לעיל.

הפעלת כלים וציוד באתר
הפעלת ציוד וכלים חשמליים ,מכא יים או ה דסיים תעשה בת אים הבאים:
א .יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.
ב .יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.
ג .הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין ,באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי
רישיון תקף וכ דרש על פי חוק ,ובעלי יסיון ומיומ ות מתאימים להפעלת הכלים.
ד .לכלים וציוד ,המחויבים על פי החוק ,יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך .תסקירים אלו
יהיו זמי ים באתר ,בכל עת ,לצורך ביקורת.
ה .כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקי ים) ,פ ס מהבהב ,צופר שיופעל אוטומטית בעת
סיעה לאחור וכד'( כ דרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית .המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת
הימצאות הרכב על פ י המיסעה ו/או המדרכה בת ועה או במצב ייח .המהבהבים יהיו מהסוג
המצויד במראה מסתובבת על מ ת שייראו מכל הכיוו ים ותתבצע הכוו ה ב סיעה לאחור.
ו .במקרה של מהבהב אחד ברכב ,יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד הה דסי ,ובמקרה של
ש יים או יותר ,יותק ו מש י צידיו .התק ת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפ ים וגם מאחור.

אמצעי מיגון
 .1על הקבלן לוודא התק ת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות ,השרשראות והגלגלים ושאר החלקים
ה עים והמסוכ ים ,באופן שיהיו מוג ים מבחי ה בטיחותית.
 .2על הקבלן לוודא התק ת מראות פ ים וצד בכלים המכא יים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי
לפ ים ,צדדים ואחור למפעילי הכלי.
 .3על הקבלן לוודא הימצאות ותקי ות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת סיעה לאחור על כל הציוד הכבד
כפי שמתחייב עפ"י חוק.
 .4על הקבלן לוודא מצאי ותקי ות של שתי מ ורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכא יים
)מחפרים ,מפלסות ,מקרצפת ,ממחזרת ,מגמר ,אספלט ,מכבשים וכו'( .המ ורות המהבהבות יותק ו
ב ק' הגבוהות מש י צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה .מטאטא מכ י יצויד בש י
פ סים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה.
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 .5לא יורשה שימוש בציוד שאי ו עומד בדרישות הבטיחות ה "ל ,ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד
תקין שיאושר ע"י מ הל הפרויקט.

עבודה בגובה
תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה עפ"י תק ות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( ,התשס"ז2007-

"עבודה בגובה"-

כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2
מטרים ,ולרבות עבודה כאמור-

) (1המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תק י;
) (2המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45 -מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח
העבודה או מדרכת המעבר ,לפי הע יין;
) (3המתבצעת מתוך בימה מתרוממת יידת ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן .
"תחום עבודה בגובה" -עבודה בגובה שהיא עבודה -
) (1על סולמות;
) (2מתוך סלים להרמת אדם;
) (3מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכ ים;
) (4בתוך מקום מוקף;
) (5מעל לפיגומים ייחים;
) (6מעל גגות;
) (7מעל מב ה קו סטרוקציה;
) (8בטיפול בעצים וגיזומם;
) (9בהקמת בימות והתק ת מערכות תאורה והגברה

הערה  -חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  2מטר לעבור הכשרה

בטיחות בת ועה  -הסדרי ת ועה זמ יים
היתרי עבודה/רישיון עבודה
על הקבלן לקבל מ ציג העירייה /רשות התמרור המקומית רישיון עבודה לפ י תחילת העבודה הרישיון
יימצא באתר ויכלול את :סוג העבודה ,מיקום מדויק בקמ' ומס' התרשים/תכ ית הסדר הת ועה .
הקבלן מתחייב לפעול על פי ת אי הרישיון

שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות
א .על מ ת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט ,תמרור ואמצעי
בטיחות בהתאם לתוכ יות שלבי הביצוע ,והמדריך להסדרי ת ועה באתרי עבודה בדרכים בין
עירו יות המאושר במהדורתו המעודכ ת ואו ה חיות להג ת עובדי דרך בדרכים עירו יות ודרישות
מ הל הפרויקט אם וככל שיידרש.
ב .כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים את התקן הישראלי מס'  2247חלק ) 1.1מחזירי
אור( ותקן ישראלי מס'  2247חלק ) 1.2תמרורים(.
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ג .גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתק ות וה חיות המאושרות להצבת תמרורים
 תק ות התעבורה – לוח התמרורים והמדריך להסדרי ת ועה באתרי עבודות בדרכים בין עירו יותהמאושר במהדורתו המעודכ ת )עגול קוטר  80ס'מ משולש אורך צלע  120ס'מ(.
ד .לתחום עירו י עגול קוטר  60ס"מ משולש אורך צלע  90ס"מ
ה .על הקבלן לוודא כי תמרור  901המוצב על תמרור  908במבואות אתר העבודה יהיה מצויד בשלישיית
תמרורי ) 932בכל צלע מצלעות התמרור(.
ו .על הקבלן לוודא שכל התמרורים ,ההתק ים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו
באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתק י ת ועה ובטיחות,
המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.
ז .בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ גררת ,לוח ייד מהבהב מב ה העגלה יהיה תואם למב ה המוגדר
ב"מפרט כללי ללוח ייד מהבהב – המאושר ע"י הועדה הבין משרדית להתק י ת ועה ובטיחות.
ח .תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות יידות תהיה דרישה להציב ב וסף ללוח ה ייד המהבהב )עגלת חץ(
סופג א רגיה ייד העו ה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתק י ת ועה ובטיחות.
ט .מובהר ,כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבל י המש ה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת
קבל י מש ה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי.
י .משרד הבי וי והשיכון רשאי לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממו ה הבטיחות מטעמו
ובכלל זה בעקבות תפקוד לקוי ,סטיות חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט ,התמרור ואביזרי
הבטיחות.
יא .לאחר הצבת השילוט לפי תוכ יות הסדרי הת ועה ,חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא
יהיה חיוב וסף בגין כך או בכל מצב שבו ייגרם סיכון בטיחותי באתר.
יב .על מ הל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדריך לעובדיו אשר יכלול לפחות את שלושת ה ושאים הבאים:
 .1מהות ביצוע העבודה
 .2בטיחות בעבודה
 .3בטיחות בת ועה.

הכוו ת הת ועה
א .סגירת תיב ו/או מסלול ת ועה לצורך ביצוע עבודות ,שיקום ופיתוח והעברת הת ועה למסלול חילופי
באופן זמ י ,מחייבת העסקת שוטרים או פקחי ת ועה בשכר ,ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין ת ועה
עפ"י דין.
ב .חל איסור מוחלט בהכוו ת ת ועה ע"י מי שלא הוסמך לכך.
ג .באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן מש ה לבטיחות לצורך הצבת הסדר הת ועה באתר.
קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת תיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים מוסמכים בלבד.
ד .צוות האבטחה כאמור ,ימ ה לפחות  2עובדים .ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת
אתרי סלילה ,בעל תעודה תקפה על שמו.
ה .ביצוע מעקף-העברת ת ועה למסלול זמ י תעשה עפ"י תוכ יות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם משטרת
ישראל ובאישור מתכ ן הפרויקט ,הכול בהתאם ל והל העברת ת ועה המעודכן ועפ"י המדריך
להסדרי ת ועה בדרכים בין עירו יות המאושר במהדורתו המעודכ ת.
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ו .ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי ת ועה תעשה רק ב וכחות מ הל הפרויקט ו/או מי
שהוסמך על ידו באתר העבודה.

הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות
משרד הבי וי והשיכון ו/או מי מטעמו יורה על הפסקת עבודה ,במקרים הבאים ,אם לפי שיקול דעתו
מקרה זה הי ו ליקוי בטיחותי ,המהווה סכ ה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר:
א.

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו יש ם באתר ליקויים חוזרים ,אשר הקבלן אי ו מתייחס
אליהם באופן הראוי ו/או אי ו פועל לאי היש ותם.

ב.

כאשר במסגרת הסיור היו מי ,שבאחריותו לבצע בכל בוקר ,או במהלך שוטף של העבודה ,יתגלה
ליקוי בטיחותי ,אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכ ה למשתמשי הדרך ו/א ו לעובדים באתר.

ג.

עפ"י ה חיית בא כוח משרד הבי וי והשיכון .

ד.

חריגה מהוראות המפקח.
 .1הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מ ה"פ לקבלן באופן מיידי בע"פ .במקביל ,ירשום מ ה"פ
את ה חייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המת הל על ידו באתר.

 . 2החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמ ה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי ,באופן כזה שהוסר הסיכון
הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר .
 . 3עצם הפסקת הע בודה אי ה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י ה חיות מ ה"פ.
במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי ,עפ"י ה חיות מ ה"פ ,יפעל
מ ה"פ להפעלת קבלן חלופי ,בהתאם להוראות החוזה.

בכל מקרה של הפסקת עבודה – ה זקים שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבלן

תאו ות ואירועים חריגים
על הקבלן חלה החובה לדווח למ הל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאו ה בה מעורבים עובדיו או
משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה .הדיווח יכלול:


שמות מעורבים ראשיים



פרטי האירוע

 פעולות ש קטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.
הדיווח יועבר במיידי בע"פ למ הל הפרויקט ותוך  24שעות בדו"ח מפורט בכתב הקבלן י הל רישום ביומן
העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאו ות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.
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יכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות
ראה ספח א'
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מס'

תאור

חסר

לא תק י/לא עפ"י
והל מפרט

פגום

בטיחות בת ועה
1

תמרורי אזהרה )ליח'(

1,000

400

1,200

2

תמרורי הוריה )ליח'(

1,200

1,000

1,400

3

תמרורי מודיעין )ליח'(

400

300

500

4

תמרורי 930

400

200

500

5

חרוטים תמרורי ) 931ליח'(

00

200

200

6

סימו ים על הכביש  920כולל קווי אורך ושטחי הפרדה  -כולל מדבקות לפי
מ"א
יח' סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון לפי יח'

500

500

500

1,200

1,000

1,300

8

מחיקת צבע בהתאם ל והל לפי מ"א

1,500

0

1,500

9

חידוש צבע זמ י /קבוע באתר

2000

1000

5000

10

השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב הדרך )ליח'(

0

0

15,000

11

פ סים מהבהבים תמרורי ) 932ליח'(

1,000

750

1,200

12

מעקה בטיחות זמ י לפי מ"א

5000

500

10,000

13

מעקה בטיחות זמ י  -אי שימוש ביח' קצה )ליח'(

5,000

4,000

4,000

14

מעקה בטיחות זמ י  -אי שימוש במחזירי אור )ליח'(

200

75

300

15

מחסום ייד מהבהב על התקן גרר או רכב-עגלת חץ

10,000

5,000

4,000

16

מעברי הולכי רגל ותחזוקת הגדרות

7

17

1500
1500

יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או בתא מטען

18

כ יסה ויציאה לא עפ"י המוסדר בתכ ית

10,000

19

פעילות ללא קבלן בטיחות באתר

10,000

20

עבודות באתר ללא רישיון עירו י/תכ ית הסדרי ת ועה מאושרת

10,000

21

איחור בסיום העבודה מהמאושר לכל שעה בהיתר לכל שעה

1,000

22

אי בצוע הוראת/ה חיות המפקח/המ הל ב ושא בטיחות

10,000

בטיחות בעבודה
1

אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'(

1,000

500

500

2

עלי בטיחות/עבודה )לכל עובד(

500

350

400

3

כובע מגן )לכל עובד(

1,000

500

500

4

פ ס מהבהב צהוב על כלי עבודה ,מכליות וצמ"ה

1,000

600

500

5

צופר אזהרה ב סיעה לאחור )ליח'(

3,000

2,500

3,000

6

מג ים )ליח'(

500

400

500

7

פיגומים/סולמות )ליח'(

2,000

3,000

3,000
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8

חפירות באתר

3,000

3,000

2,000

9

לא מו ה מ הל עבודה מוסמך באתר/ממו ה בטיחות

10,000

-

-

לוח יכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות ובדרישות הבטיחות באתרי עבודה )הסכומים בשקלים חדשים(

הערות ל ספח א':

 .1ככול שיימצאו ליקויי בטיחות באתר המ הל או מי מטעמו יפעל בהתאם לאמור בטבלת ה יכויים הכספיים.
 .2בתקופת ההתארג ות תי תן אזהרה לתיקון הליקויים בטרם יופעל ה יכוי הכספי.
 .3טבלה זו אי ה באה במקום הפסקת עבודה ואי ה גורעת מזכותו של משרד השיכון לפי כל דין ,בגין הפרה של
הוראות החוזה.
 .4אין בהפעלת ה יכויים שבטבלה כדי לגרוע מזכותו של משרד השיכון ובא כוחו להורות על הפסקת עבודה .ויובהר,
כי יכויים אלו יבוצעו ב וסף להפסקת עבודה.
 .5יובהר ,כי תמרורים פגומים :צבע דהוי ,הצבה לא כו ה ,תמרור לא ברור /קי.
 .6ה יכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.
 .7לוח ה יכויים יעודכן מעת לעת ע"י משרד הבי וי והשיכון.
 .1הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות
 .1.1המ הל ו/או מי מטעמו יורה על הפסקת עבודה ,כאשר בהתאם לשיקול דעתו ארע ליקוי בטיחות ,המהווה
סכ ה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה .המ הל יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם
ב סיבות הבאות:
א.

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות ,לפיו יש ם באתר ליקויים חוזרים ,אשר הקבלן אי ו מתייחס
אליהם באופן הראוי ו/או אי ו פועל לאי היש ותם.

 .1.2הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי המ הל לקבלן באופן מידי בעל פה ו/או בכתב.
 .1.3החזרה לעבודה תיעשה לאחר שהמ הל ווידא שהקבלן טיפל בליקוי ,באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי
למשתמשי הדרך ו/או עובדי אתר העבודה.
 .1.4עצם הפסקת העבודה אי ה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מידי בליקוי על פי ה חיות .במקרה שהקבלן
לא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי ,יפעל המ הל לבצע יכוי כספי כפי המפורט ב ספח א' בטבלה
ל יכויים כספיים בגין ליקויי בטיחות.
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 .1.5ה יכוי הכספי יבוצע מחשבון הקבלן המוגש כל חודש עוקב תוך פירוט ה יכויים עם הסכומים כפי המפורט
בטבלה לעיל.
 .1.6בכל מקרה של הפסקת העבודה באופן זמ י או לצמיתות ,באופן חלקי או מלא ,בשל ליקויים בטיחותיים,
הקבלן יישא בעלויות ה זקים שייגרמו לו ולאחרים עקב הפסקת העבודה כאמור.

ספח ב'
תדריך בטיחות לקבלן טרם תחילת העבודות באתר

 .1כללי
 .2קבלן העומד להתחיל עבודה באתר חייב לקבל ,טרם תחילת העבודה ,תדריך בטיחות.
 .3שיטה
 .3.1תדריך הבטיחות יועבר על ידי ממו ה הבטיחות מטעם הקבלן.
 .3.2ממו ה הבטיחות מטעם הקבלן באתר יחתום כי העביר את התדריך לקבלן המבצע.
 .3.3בגמר התדריך יוחתם הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות .הקבלן יאשר בחתימתו כי הבין את
הוראות התדריך וכי הוא יקפיד על מילוי הוראות הבטיחות לפי כל דין ,בביצוע העבודה.

 .4משתתפים וספים בתדריך:
 .4.1מ הל הפרויקט ,מפקח ,יועץ בטיחות של חברה מ הלת )באם מו ה באתר( ,מ הל אחראי מטעם משרד הבי וי
השיכון )אי ו מהווה ת אי( ,מ הל פרויקט מטעם הקבלן ,מה דס ביצוע של הקבלן ,מ הל עבודה מוסמך ,קבלן
בטיחות )הסדרי ת ועה( ממו ה בטיחות של הקבלן.
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 .5ושאי תדריך הבטיחות לקבל ים
 .5.1בטיחות בעבודה
מס'

פרוט

ושא

1

אחריות הקבלן

2

מי וי מ הל עבודה

3

חובת הזדהות

4

חובת ציות

5

חובת עמידה
בדרישות החוק
והתק ות

6

גידור האתר

7

עובדי הקבלן

8

הדרכת עובדי
הקבלן

9

ציוד מגן אישי

האחריות המלאה לכל ושאי הבטיחות ומ יעת תאו ות בעבודה ובת ועה
באתר ,חלה על הקבלן המבצע.
הקבלן ימ ה מ הל עבודה מוסמך כחוק לעבודה באתר ויציג התעודה בפ י מ הל
הפרויקט ויועץ הבטיחות באתר לפ י תחילת העבודה.
על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר ,חלה חובת הזדהות בפ י ציג
מוסמך של משרד הבי וי והשיכון.
על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר ,חלה חובת ציות לה חיות
הבטיחות של משרד הבי וי והשיכון באתר.
אחריות הקבלן ועובדיו ,וכל המועסק על ידו ,לעמוד בכל דרישות החוק
הרלוו טיות לבטיחות בעבודה ובת ועה ,לרבות:
 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותק ותיו
 פקודת הבטיחות בעבודה ותק ותיה
 פקודת התעבורה ותק ותיה
 הלים והוראות בבטיחות מטעם משרד הבי וי והשיכון.
הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כ דרש בחוק ובה חיות
משרד השיכון.
הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן:
 עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם ,כולל רשיו ות מתאימים.
 עובדים מ וסים ומיומ ים בביצוע תפקידם.
 עובדים שעברו בדיקה רפואית ,על פי ה דרש בחוק.
הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו ,כולל עובדים
חדשים.
הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכו ים בעבודה ובת ועה ,כולל בטיחות בציוד,
כלים מכו ות ,כלי יד ,בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן ש דרש.
הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו ,ציוד מגן אישי כדלקמן:
 ציוד מגן אישי מלא ,כ דרש בתק ות הבטיחות בעבודה ועפ"י ה חיות
משרד הבי וי והשיכון  ,לרבות עלי בטיחות ,קסדות מגן ,אפודות
כתומות תק יות משקפי מגן ,אטמי אז יים וכל ציוד מגן אישי אחר
ה דרש עפ"י כל דין.
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10
מס'
1

2

 ציוד המגן יהיה תקין ,זמין ומטיב מעולה.
 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאי ו ראוי לשימוש
בטוח.
 אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן.
פרוטהפעלת ציוד וכלים חשמליים ,מכ יים או ה דסיים תעשה בת אים הבאים:
ושאכלים וציוד
הפעלת
באתר
 יופעלו אך ורק כלים עם רשיון מתאים ובתוקף )היכן שרלוו טי(.
 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף )היכן שרלוו טי(.
הכוו ת
ה.
מתאיםהעבוד
בסביבת אתר
מוסמכים ת
מפעיליםת ועה סוא
לכך שתתכן
והכליםמופ ית
הציוד הקבלן
תשומת לב

ותקף.
עם רשיון
יופעלו ע"י

ת ועה
שיבושים
תסקיריםלמ וע
דרשים על מ ת
הבטיחות
וציוד בכל אמצעי
לכליםל קוט
על הקבלן

תקפים של
החוקה – יהיו
המחוייבים עפ"י

זמן.
בודקלאורך
בת ועה
והפרעות
תסקירים אלה יהיו זמי ים באתר ,בכל עת,
מוסמך.
בדיקת
בסגירת תיב ת ועה ,על הקבלן לספק על חשבו ו קבלן
צורך
ויש
 במידהלצורך ביקורת.
בטיחות מוסמך.
 ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבודה בעל
תעודה תקפה על שמו.
הצבת
 הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בת ועה באתר.
אמצעי
 הסדרי ת ועה באתר יוצבו על פי תכ ית הסדר ת ועה מאושרת על ידי רשות
בטיחות
התמרור המקומית.
בת ועה
 בטרם תחילת העבודות באתר ,הקבלן מחויב לקבל רשיון עבודה מ ציג רשות
באתר
התמרור המקומית
 הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט ,תימרור ואמצעי בטיחות הדרושים עפ"י
"המדריך להסדרי ת ועה בדרכים בין עירו יות וה חיות להג ת עוברי דרך
בדרכים עירו יות".במהדורתם המעודכ ת ואו עפי תכ ית הסדר ת ועה
מאושרת
 מעקות הבטיחות ה יידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות שאושרו
ע"י הוועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן
העבודה.
 הצבת המעקות תיעשה על פי הה חיות ועל פי תכ ית הסדרי ת ועה מאושרת.
 על הקבלן להציג בפ י מ הל הפרויקט מטעם משרד הבי וי והשיכון את כל
פרטי הציוד והשילוט טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת תקי ותם.
 החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג יהלום ) , (DGיהיו במצב
תקין קי וללא שריטות.
 הקבלן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותימרור וסף בהתאם לסוג
העבודה.

 5.2בטיחות בת ועה
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דיווח ממו ה הבטיחות מטעם הקבלן על ביצוע תדריך בטיחות לקבלן

 .1בתאריך ___________ מסר תדרוך בטיחות מקיף ל ציג  /בא כוח הקבלן המיועד לבצע עבודה באתר :
________________________________.
.2

שם הקבלן המבצע ________________________________ :

.3

במסגרת התדריך המפורט ,הובאו לידיעת הקבלן ה ושאים הבאים :
.I

אחריותו המלאה והבלעדית ל ושא הבטיחות באתר.

.II

חובתו לקיים את כל ההוראות ו והלי הבטיחות ,בעבודה ובת ועה.

.III

חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים על ידו ב ושאי הבטיחות הרלוו טים לעבודה באתר.

.IV

חובתו לצייד ,על חשבו ו ,את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר ,בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות
כ דרש בחוק ובה חיות לבטיחות בעבודה ובת ועה של משרד הבי וי והשיכון.

שם ממו ה הבטיחות המתדרך  ________________ :חתימה _________________ :
שם ציג הקבלן  ________________________ :חתימה ____________________ :
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הצהרת הקבלן המבצע
 .1שם הקבלן______________________________ :
 .2אתר העבודה____________________________ :
 .3ה י מצהיר כי בתאריך _____________ :קיבלתי תדריך בטיחותי מ ציג משרד הבי וי והשיכון בכל הקשור
ל ושאי הבטיחות בעבודה ובת ועה באתר.
 .4במסגרת התדריך המפורט ,הובאו לידיעתי ה ושאים הבאים:
 .Iאחריותי המלאה והבלעדית ל ושא הבטיחות באתר.
 .IIחובתי לקיים את כל ההוראות ,החוקים ,התק ות ו והלי הבטיחות ,בעבודה ובת ועה
הרלוו טיים לעבודה באתר ,לא שים ולציוד.
 .IIIחובתי לתדרך את כלל העובדים וכל המועסקים על ידי ,ב ושאי הבטיחות בעבודה ובת ועה
הרלוו טיים לעבודה באתר.
 .IVחובתי לצייד ,על חשבו י ,את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר ,בציוד מגן אישי ובציוד
בטיחות כ דרש בחוק ובה חיות לבטיחות בעבודה ובת ועה.

שם הקבלן__________________________ :
חתימה_____________________________ :
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