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 הוראות בטיחות כלליות –פרק ראשון 

במתחם את כל חוקי  ומתחייב לקיים במהלך עבודתעל הקבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו,  .1

, ותקנותיה, 1970ותקנות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

)להלן: "תקנות עבודה בגובה"(,  תקנות  2007 –תקנות הבטיחות בעבודה "עבודה בגובה" התשס"ז 

רטות בנספח הבטיחות ואת הוראות הבטיחות המפו 1997הבטיחות בעבודה ציוד מגן אישי התשנ"ז  

 לקבלן בעבודה בתחום עיריית הוד השרון ובמסמך זה.

, בכל מקרה בו העובד תחילת עבודתו במתחם הוד השרון לפניהקבלן יוודא שכל עובד יקבל הדרכה  .2

עובר לתחנת עבודה אחרת או מבצע תהליך שונה, ואחת לשנה. ההדרכות יתועדו בפנקס הדרכות 

וישמרו  1999 –וח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט כמפורט בתקנות ארגון הפיק

 אצל הקבלן.

בכל מקרה בו נדרשת על פי כל דין הסמכה ו/או מינוי ו/או רישיון ו/או אישור לביצוע עבודה או  .3

הקבלן יוודא קיומם ואת תוקפם של האישורים טרם  –לשימוש בכלי עבודה או לשימוש במכונה 

כל ההסמכות ו/או מינויים ו/או רישיונות ו/או אישורים הנדרשים על פי חוק ישמרו תחילת העבודות. 

 אצל הקבלן עד תום ביצוע העבודה.  

בכל מקרה, עובד לא ישתמש בכלי או במכונה או במכשיר, ולא יבצע תהליך שהוא לא קיבל לגביהם  .4

מידה והם נדרשים על פי כל הדרכה ושאין לו לגביהם הסמכה ו/או מינוי ו/או רישיון ו/או אישור ב

 דין.

תקנות הבטיחות על הקבלן מוטלת האחריות לספק לכל העובדים ציוד מיגון תקין ותקני כנדרש ב .5

, ולוודא שהעובדים משתמשים בכל עת שהם באתר בציוד 1997 –בעבודה )ציוד מגן אישי( , התשנ"ז 

 המיגון.

שהכלים תקינים  וידאושלאחר  העבודה לביצוע הנדרשים הכלים כל את לעובדיו לספק הקבלן על .6

 על ונבדקו שסופקו בכלים ורק אך עובדים הקבלן שעובדי לוודא הקבלן עלועומדים בדרישות כל תקן. 

 .הכללית של בכלים או בציוד להשתמש חמור איסור חל .ידו

לבצע בנוסף לעמידה בכל הוראות דיני הבטיחות, במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו, הקבלן מתחייב  .7

טרם ביצוע העבודה הערכת סיכונים, להגדיר את הסיכונים הבלתי קבילים ולנקוט באמצעים 

הנדרשים על מנת שהסיכונים יהיו קבילים. בכל מקרה, הקבלן לא יחל בעבודתו במידה וקיימים 

סיכונים בלתי קבילים ותחילת עבודתו משמעה שבוצעה הערכת סיכונים והוסרו כל הסיכונים הבלתי 

לים, אם נתגלו כאלה. נקיטת אמצעים כאמור, תהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו ולא יהיו לו כל קבי

 תביעות כלפי הכללית בעניין זה.

, לקבלן לעובדיו ולקבלנים מטעמו אסורה הכניסה לכל מקום שאינו מקום מתחם העבודהבתחום  .8

ש במקור מים, חשמל, גז, העבודה שהותרה לגביו במפורש ובכתב כניסה ושימוש, לרבות לשם שימו

 .אחר אלא באישור נציג העירייהשירותים ונוחיות או לכל צורך 

מבקרים עובדים ו, הקבלן, עובדיו וקבלנים מטעמו יתייחסו בכבוד ובזהירות למתחם העבודהבשטח  .9

 מתוך הבנת הסיכון שבעבודתו של הקבלן והצורך לשמור על בטיחותם.



 
 

, תיעשה בזהירות יתרה, על פי כל חוקי עיריית הוד השרוןנסיעה של כלי רכב מכל סוג שהוא בשטח  .10

 התנועה והתמרורים המצויים, לרבות שמירה על מגבלות החניה.

 הקבלן יפקח, יוודא ויעשה כל שניתן בכדי למנוע עישון של עובדיו אלא במקומות בהם מותר העישון. .11

ביצוע העבודות ובסביבתו, בחן את דרכי הגישה אליו והינו מודע לאופי  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום .12

העבודה, לסיכונים הן הביטחוניים והן הבטיחותיים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען 

 עבודה בטוחה.  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או  .13

 עלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש של עיריית הוד השרון.מחדל, ה

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו: שמירה, גידור תיקני, תמרורי אזהרה לרבות  .14

פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המקום שבו מתבצעות 

העובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע״י עבודות , ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור ו

 בא כח נציג עיריית הוד השרון שיהיה דרוש עפ״י דין או עפ״י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי

 הגדרות .15

  במסמכי ההתקשרותבמצטבר האתר בו תתבצענה העבודות כמפורט  –העבודה" או "אתר  ""אתר

  ובתוספת הראשונה לנספח זה ;

 )גם אם אין לו איתם יחסי באתר העובדים והבאים  לכלבנספח זה הכוונה  –הקבלן" "עובדי 

 .קבלני משנה וכל עובד  מטעמם מטעמו של הקבלן לרבותמעביד( -עובד

 

 עבודה בגובה  –פרק שני 

 
 כללי

 .2007 –עבודה בגובה תתבצע על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .16

על ידי מדריך שעברו הכשרה לעבודה בגובה  בגירים, תבוצענה רק על ידי עובדיםעבודה בגובה תתבצע  .17

 .ובידם אישור תקף לעבודה בגובהמוסמך לעבודה בגובה, 

לא תתבצע עבודה בגובה ללא הדרכת בטיחות על פי תקנות הבטיחות בעבודה )מסירת מידע והדרכת  .18

 .1999 –עובדים(, התשנ"ט 

 .ובכתב מראש אישורלא יבצע עבודה בגובה ללא  הקבלן .19

הקבלן לא יעסיק עובד כעובד בגובה בכל מקרה בו קיים חשש שהעובד עלול לסכן את עצמו,  אחרים  .20

  העובדים איתו, או אנשים שאינם עובדים אצל הקבלן ומטעמו. 

כנדרש  התקן ועל פי דרישותציוד מיגון תקין  בגובה עובדיםעל הקבלן מוטלת האחריות לספק ל .21

נעלי בטיחות עם סוליות לרבות  1997  –תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( , התשנ"ז ב

ולוודא שהעובדים  ,ובע מגן המתאים לאופי ולסוג העבודה המבוצעתוכמיוחדות נגד החלקה 

 משתמשים בכל עת שהם באתר בציוד המיגון.

משטח כנ"ל  שטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדרכל עבודה בגובה, ללא מ הקבלן יוודא שלא תתבצע .22

 ציוד הגנה מנפילה שיהיה תקין ותקני. ללא 



 
 

לפני שימוש בנקודות עיגון ו/או קווי חיים, הקבלן יוודא את תקינותם של נקודות העיגון ו/או קווי  .23

 החיים. 

 

 עבודה על גגות שבירים ותלולים

פי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על עבודה על גגות שבירים, תלולים ומשופעים תיעשה ל .24

 ;1986-גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו

 .לא תתבצע עבודה על גג שביר או תלול בידי אדם בודד .25

ובקרבתו באופן שימנע  מתחת לגג שביר או תלול שמתבצעת בו עבודהשטח הסכנה  הקבלן יגדר את .26

בביצוע העבודה ושלגביהם קיים הכרח  גישת אדם לאותו שטח, פרט לעובדים הקשורים ישירות

 שימצאו במקום.

לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בנין או הנדסאי בנין בדיקה יסודית של הגג על כל  .27

 רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג בבטחה.

 

 עבודה בקרבת קווי חשמל

היה ומבוצעת עבודה בגובה בקרבת קווי חשמל, יוודא הקבלן שמירת מרחקי בטיחות הנדרשים על פי  .28

כל דין מקווי החשמל ובמידת הצורך נקיטת אמצעים כגון ניתוק הקווים ממקור אספקת המתח 

מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים והתקנת 

 מתח; תחת

 

 

 על סולמות בגובה עבודה

סדקים, שלרגלי הסולם יש  שהשלבים בהם שלמים וללאעבודה בגובה תבוצע רק על גבי סולמות  .29

עומדים בדרישות הדין, שהם תקינים  שהם ,שמפסקי הסולם )התקן המגביל פתיחה( תקיניםרפידות 

מטר מותר לשימוש אך ורק ע"י עובד המוסמך  2 -סולם שאורכו גדול מ. 1847ושנבנו על פי תקן 

באמצעי בטיחות מתאימים שיסופקו על ידי הקבלן לרבות קסדה, נעלי לעבודה בגובה ותוך שימוש 

בטיחות, רתמת בטיחות, מערכת לבלימת נפילה, עיגון מערכת בלימת הנפילה לנקודת עיגון, ושימוש 

 תקניות.בכובע מגן ובנעלי בטיחות 

 . השימוש בסולם ייעשה באופן שלא מסכן את העובד על הסולם ואת האנשים סביבו.27

לא תבוצע עבודה . עבודה על סולם הכרוכה בעבודה בחשמל, תיעשה רק בסולם שהוא מבודד. 28

מעל סולם מתכת או מעל סולם מחומר מבודד המצויד בזקפיו בפסי חיזוק ממתכת או כבלי  בחשמל

 ;פלדה

  
 וטיפוס על תרנים עבודות גלישה

בהשגחתו הישירה והמתמדת של , /מטפס תרניםהקבלן יבצע עבודות גלישה רק על ידי גולש בניין. 29

 ;יןימנהל מקצועי לעבודות גלישה בבנ



 
 

או המנהל המקצועי אינו במצב העלול לסכן את עצמו או  /מטפס התרניםןיגולש הבניהקבלן יוודא ש. 30

את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים או מחמת ליקוי גופני או 

 .נפשי

את האזור יסומן וישלט הקבלן  אזור סכנה שקיימת בו תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח, ב. 31

/מטפס יןימו כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על גולשי הבנלמניעת הימצאות אנשים בו; כ

, מטעם המבצע, שיסייע לגולשים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, הימצאות של התרנים

 ;אנשים בו

בין שקיעת השמש לזריחתה, בתנאי ראות לקויים, בזמן  או טיפוס על תרנים בודת גלישהעלא תתבצע . 32

 טרם ביצוע העבודה. אלא באישור בכתב שוטף, שלג או ברד,  רוחות חזקות, גשם

שימוש בעבודת גלישה באש, בריתוך, בחומרים משתכים, במכשיר השחזה, מכשיר הקבלן יוודא ש. 33

, ובלבד שהותקנה אבטחה נוספת על ידי תב ייעשה רק לאחר מתן אישור בכחיתוך וכיוצא באלה, 

לישה מאחור )בגב גולש הבנין( או בחבלים בעלי מעטפת כבלי פלדה המחוברים לרתמת בטיחות בג

 .עמידה לחום וחומרים משתכים, והדבר צוין בהודעה המוקדמת למפקח עבודה אזורי

. באחריות הקבלן למנות מנהל מקצועי לעבודות של גלישת בניין/ טיפוס על תרנים, ולספק לגולשי בניין 34

 / מטפסי תרנים ציוד בטיחות תקין ותקני ולוודא שהם משתמשים בו בזמן עבודתם. 

 

 פיגומים 

באמצעות ן על פי הוראות יצריבוצע מטר  6בניה ופירוק של פיגום שגובהו מעל על הקבלן לוודא כי  .35

 . כנדרש בתקנות הבטיחות עבודות בניה מקצועיפיגומים בונה 

שהתקבל קודם לכן אישור בכתב של רק לאחר הקבלן רשאי לעבוד או להתיר עבודה על פיגום כאמור  .36

אישור כנ"ל יינתן לפני השימוש הראשון בפיגום כלשהו ובנוסף, לפחות אחת לשבעה  .מנהל עבודה

עבודה של שלושה ימים ויותר ו/או אחרי כל הפסקת עבודה של לפחות   קתימים ו/או אחרי כל הפס

. העבודה מנהל ואישור בדיקה נדרשת  ההתקנה בסיום ;גשום מזג אויר יום עקב גשם, רוח או תנאי

שיתקבל בכל אחד מהמקרים שפורטו לעיל, יש להעביר לפני תחילת  והבדיקה ההתקנה אישור את

 .העירייהודה האחראי על העבודה מטעם העב

 החיצוני. מצידולטפס על הפיגום  אין   .37

 .מציוד לפנותו יש למקום ממקום הפיגום העברת בעת. ויציב ישר משטח על ייבנה הפיגום   .38

 .עליו עומדים שאנשים בעת הפיגום להזיז אין   .39

 .החוצה ומופנים נעולים להיות צריכים גלגליו הפיגום על עבודה בעת   .40

 .לטלטלו ואין יתר במשקל הפיגום את להעמיס אין   .41

 בצורה נאותה. לאבטחועזיבת הפיגום יש לדאוג  בעת   .42

 .הפיגום בסיס מרוחב 3 פי של בגובה היותר לכל יהיה הפיגום משטח   .43

יצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח לאסור ב.  בעבודה על פיגומים, באחריות הקבלן 44

ולוודא כי עבודות בגובה  בהעדר משטח כנ"ל ללא חגורת בטיחות תקינה קשורה למתקןו/או 

תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף לעבודה בגובה, וכל 



 
 

 זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות

ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה  1997-נות ציוד מגן אישי, התשל"ז בגובה על פי תק

 למנוע, מכשולים לסילוק צעדים לנקוטעל פיגומים, באחריות הקבלן  בעבודה הכרוכים בעבודות אלו.

, פסולת בניה העלולים לגרום כלים, ציודשל חפצים,  מגובה הולאיסור השלכ מגובה חפצים נפילת

 ת;לפגיעות ותאונו

)ב( להלן, בשינוי המחוייב שבניית הפיגום -)א(33מטר, יחולו סעיפים  6.  היה והפיגום נמוך מגובה של 45

תיעשה על ידי בעל מקצוע בעל ניסיון בבניית פיגומים, ובהשגחה ופיקוח בשטח של מבצע הבניה או 

 מי מטעמו.

 

 מכונות הרמה ואביזרי הרמה -פרק שלישי 

 . שור בכתב של נציג העירייההנפה, תיעשה רק לאחר תיאום המועד מראש ואיפעולת הרמה או . 46

כל מכונת הרמה בשימוש של הקבלן, עובדיו, או של מי מטעמו תהיה תקינה, תקנית   .א

 ומסומנת כנדרש על פי כל דין.

לוודא כי יינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים בעת ביצוע עבודות הנפה באתר  .ב

 לם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(: העבודה ובכל

 עבודות הרמה באמצעות מתקני הרמה )עגורנים, מלגזות וכו'( אך ורק ע"י מפעילים מוסמכים. 47

 .שיונות ברי תוקף להפעלת מתקני הרמהיהמצוידים בר

  ;ע"י עגורנאי מוסמך עבודות הרמה באמצעות עגורן תבוצענה אך ורק . 48

 מוסמך; תתבצע רק עם אתת או כלי הרמה אחר ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, /הורדת הרמת. 49

הקפיד על הצבת כל הָכָננות, המנופים, העגורנים וכל ציוד ואביזרי הרמה אחרים ל. הקבלן מתחייב 50

ברמה הגבוהה ביותר של הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אורח אחרים בסביבות האתר ועל פי 

מקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן בכל הבדיקות, כל כללי ה

דרישות הדין ועל פי כללי המקצוע המחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא הובאו לאתר על ידם 

אלא על ידי קבלני המשנה. הקבלן יהיה אחראי להפעלת ציוד ההרמה ואביזרי ההרמה רק בעזרת 

עברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.  חובה זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות עובדים מיומנים ש

 ;וכל ציוד הרמה אחר אשר יופעל על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו לצורך העבודות

טרם פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגרת תכנית ניהול סיכונים את הסיכונים של כל אזור או מקום . 51

הנפה, לרבות פתחים חיצוניים במעטפת הבניין )דלתות או חלונות(, אזורי  שיכול להיפגע מפעולת

מעבר להולכי רגל או לרכבים, חצרות, אזורי חנייה, אזורי מילוט מתוך מבנים ואזורים השמורים 

לשימוש כוחות הצלה. לאור הסיכונים שיעלו בסקר, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת 

 ר ו/או לעוברי אורח באזורים סמוכים לאתר יהיה סיכון קביל.שהסיכון לעובדים באת

בתסקיר הבדיקה במפורש  על ידי  מכונת הרמה שצוין לגביההרמת אדם בסל הרמה תיעשה רק . 52

 .התאמת הסל לכלי ההרמה

. הרמת אדם במלגזה תיעשה רק על ידי מלגזה שיש לה את הנתונים הטכניים המתאימים להרמת סל 53

 בסל הרמה תיקני שמשויך במספר סידורי מתאים למלגזה המרימה אותו;אדם, ורק 

  –הרמת אדם בסל הרמה על ידי מלגזה תיעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות . 54



 
 

  לא יורמו יותר משני אנשים בו זמנית באותו סל ההרמה ובכל מקרה, משקל הסל עם המשא לא

 ק"ג; 500יעלה על 

  :( המספר 2) המספר הסידורי של הסל; -אחד  אם יש יותר מסל (1)הסל ישולט בפרטים הבאים

( המשקל 3) מספר הרישוי של המלגזה או המלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל; הסידורי או

 ;להרמה בסל ( עומס מרבי מותר5) להרים בסל; ( מספר האנשים שמותר4) הסל; העצמי של

  מפני תזוזה מקרית;מלגזה המרימה סל אדם תעמוד בשטח אופקי ותובטח 

  אזהרה במרחק נאות מן המלגזה למקרה שצופים שכלי באחריות הקבלן להציב מחסומים ושלט

לא תיעשה במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה  הרמת הסלבכל מקרה  רכב יעבור בקרבתה;

 ;שלא נותקו ולקווי קיטור חשופים של מפעיל המלגזה ובקרבה מסוכנת לקווי מתח

  יעבדו, לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם; שאנשים לאלוודא באחריות הקבלן 

  לפני ביצוע הרמת אדם בסל מלגזה, נהג המלגזה וכל אדם שיורם בסל הרמת אדם יקבלו תדריך

 בטיחות מתאים על ידי הקבלן.

ם באחריות הקבלן לוודא שלא תבוצע כל פעולת הרמה אלא אם כן כל העובדים העוסקים והנוגעי. 55

 לפעולת ההרמה מצוידים בציוד מיגון תקין ותקני.

 אביזרי הרמה יבדקו אחת לששה חודשים ויסומנו כנדרש על פי כל דין.. 56

 

 חשמל -פרק רביעי 

 עבודות בחשמל ייעשו רק על ידי מי שמוסמך לעסוק בחשמל. . 57

כל אמצעי הקפיד כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל תיעשה תוך נקיטת ל. 58

אמצעי ל וזאת בנוסף ותקנותיוחוק החשמל לדרישות בהתאם בעבודות אלו הזהירות המחויבים 

חוק ם לדרישות כל עבודות חשמל יבוצעו בהתא בעבודות אלו.הזהירות הנהוגים והמקובלים 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954 -, התשי"ד החשמל

לנעול לבטח לפני תחילת העבודה על קווי חשמל את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט: . 59

 ., עובדים בקו"לגעת"אסור 

להתקין לוח חשמל זמני אשר יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה . 60

ויוזן מנקודת חשמל שתסופק על ידי הכללית,  2000 – במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התש"ס

 התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות לוח חשמל זה; ויוודא כי 

 לוודא שהשימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים ייעשה דרך מפסק מגן לזרם דלף )ריליי פחת(. 61

מליים ייעשה רק . תיקון כלי עבודה חש1990 -לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן  ובהתאם

על ידי חשמלאי מוסמך. הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים שהוא ועובדיו 

והתקנות  1954החשמל תשי"ד,  משתמשים בהם יהיו תקינים ותקניים בהתאם לדרישות חוק

 שהותקנו מכוחו;

אישור תקינות על כל ציוד  העירייה()לא של  מטעמו של הקבלן הראשי לקבל מחשמלאי מוסמך. 62

אישור החשמלאי ישמר כחלק כולל הכבלים המאריכים.  ,ובשימוש עובדיו חשמלי שבשימושו

 מהפנקס הכללי שינוהל באתר.



 
 

שקע לא יונחו -בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע. חיבורי תקע. 63

  ות;ובמקומות שיש בהם רטיב בשבילים ומעברי רכב

באחריות הקבלן לוודא שהוא וכל אחד מעובדיו, יקבל טרם תחילת העבודה הדרכת בטיחות בנושא . 64

 חשמל;

 

 דרך קירות, תקרות, רצפות ומעל לתקרות  עבודה - חמישי פרק

 עם נציג העירייהזה חייבת להיות מתואמת  מסוגרך קירות, תקרות רצפות ומעל תקרות דעבודה  . 65

 מראש ובכתב. דויעל  ומאושרת

בזמן ביצוע עבודות הריסת אלמנטים שונים מבטון, חציבת פתחים או שקעים בבטון, פירוק בטונים   .66

 מאחורי או מתחת מתחת , לצמצם פעילות ובמידת הצורך להפסיק את הפעילותיש לתחום שטחים

 .לאזורי עבודה

ביצוע עבודות המלוות ברעידות,  לערוך סקר סיכונים ובדיקת השפעות סביבתיות בזמן לןל הקבע. 67

 הדלקת אש גלויה וכד'. ,נעימיםרעש, יצירת אבק, ריחות לא 

הצעדים המעשיים  קבוע מהםל על הקבלן מוטלת האחריותלתוצאות הסקר והבדיקות  בהתאם. 68

 .חשבונו ועל הקבלן ידי על ינקטו הצעדים. ולנקוט בהם נפש , מבנה וציוד ,בגוףלמניעת פגיעות 

 

 "עבודה חמה" – שיישפרק 

עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלויה ו/או בעבודה המייצרת גיצים או חום עבודות . 69

 שימוש באוויר חם, הלחמה, השחזה, כוללות אך אינם מוגבלות לאלה: חיתוך בלהבה, ריתוך, אלה

 זיפות.

העבודה סגור/מגודר ומשולט, עם ציוד באחריות הקבלן ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה כשאזור . 70

לעבודה וציוד מגן אישי שהוא תיקני ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי במצב תקין ומוצב במקומו כנדרש, 

 ותוך שימוש בפרגוד למניעת סנוור או פגיעה מגיצים )וילון חסין אש או פלטת מתכת(.

מטר מאזור עבודה סגור, או  10רחק של בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי הזהירות הבאים במ. 71

 מטר בשטח פתוח: 20במרחק של 

 א. הרצפה באזור האבודה תהיה נקייה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי  שמן.

 ב. משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לא או בבד חסין אש.

 הבטיחות המותרים לעבודה חמה. ג. חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחוץ לתחומי

, או שיוגנו או שיכוסו מטר 10ד. חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקום ביצוע העבודה למרחק 

 בעזרת כיסויים חסיני אש או מגיני מתכת.

ה. כל הפתחים בקירות וברצפות, לרבות פתחים, פירים או שרוולים שמקשרים בין קומות שונות של 

ים עמידים באש באופן שלא יאפשרו למעבר של גיצים/ אש במהלך ביצוע בניינים, יכוסו בחומר

 העבודות.

 ו. תנותק כל צנרת שעלולה להוביל ניצוצות לחומרים דליקים מרוחקים.

 .מתחת למקום העבודה הונחו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזיםז. 

שהמבנה אינו דליק ושאין בו חומרי חיפוי . לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא 72

 או בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים סולקו מהצד השני של הקיר.



 
 

לפני ביצוע עבודה חמה, הקבלן ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות מושפעים מביצוע  –.  נטרול גלאים 73

 מנציג הכללית.העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב 

המיכלים נשטפו מאדי נוזל דליק, שבעבודה במקום סגור הקבלן יוודא שהמקום נוקה מחומר דליק, .  74

 , ושבוצעה בדיקת רמת נפיצות בעזרת מכשור מתאים ומכויל.טוהרו ואווררו

ק"ג  6בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום העבודה יהיה נוכח צופה אש שיצוייד במטף אבקה  –צופה אש .  75

 ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה.

דקות לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה סופית לוודא  60 –בדיקה סופית .  76

 הוא בסביבת העבודה.העבודה החמה לא גרמה לדליקה, בעירה או השפעה אחרת מכל סוג שש

. באחריות הקבלן לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה חמה במקום בו 77

בל הדרכה לעבודה מתבצעת הבנייה. היה וקיים נוהל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה לפני שיק

 .חמה מנציג העירייה

 

 בטיחות באש  -פרק שביעי 

 מטעמו:  הבטיחותו/או אחראי הקבלן 

אמצעי כיבוי במקום צופה אש ולנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת  אחראים. 78

 ; עבודתו על חשבונו ואחריותו

 ;באופן שימנע סיכוני אש, חומרי צבע ומדללים אחסון ושמירת חומרים דליקים אחראים לוודא. 79

 י )הידרנטים(;להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבו. 80

 אחראים להימנע מכל פעולה שיכולה להצית אש או לגרום להצתה של להבה.. 81

 

 עבודה בחלל מוקף  –פרק שמיני 

לוודא כי בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור )"מוקף"( תבוצע העבודה תוך . על הקבלן 82

הבטיחות הזהירים ביותר הנוגעים כללי עפ"י נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני 

לעבודות במקומות מוקפים  חוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטייםל לעבודה ב"מקום מוקף" בהתאם

  לפקודת הבטיחות בעבודה; 94 - 88ובמיוחד בסעיפים 

לפקודת הבטיחות(, ולא ייכנס  91לא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף )כנדרש בסעיף ש יוודאהקבלן . 83

והקצה השני של  בטיחות תקינה כנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמתעובד יי

 הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור, וכי יינקטו אמצעים להגנת הנשימה הנדרש;

 

 באתרי העירייהתשתיות  –פרק תשיעי 

ומבניים אשר מאפשרים ם, הנדסיים ימערכות ומשאבים טכני –כ מוגדרת  תשתית זה בטיחות בנספח .84

 מערכות, יםיעודו, מערכות אלה כוללות בין השאר מבניבהתאם ל אתראת הפעלת מערך ה

 .ועוד שפכים, תברואה מערכותמיזוג אויר, מערכות מים,  מערכות  חשמל,

כל עבודה כגון: חציבה, קידוח, ניסור, ריתוך וכו' במעליות, בפירי המעליות )בפנים או בחוץ( או . 85

חשמל, מים, ביוב או כל תשתית בצנרות להובלת גזים או חומרים אחרים, בקרבת קווי בתן, בקר



 
 

 פיסי סימון שבוצע ולאחר עירייהה מנציגאישור בכתב  מראש קיבל שהקבלןתבוצע רק לאחר אחרת 

 .אלה עבודות לבצע ניתן בהן( קירות, צנרות)כגון  התשתיות של

 מוסמך נציגבכתב ומראש של  באישור רק תתבצע  -באנרגיות חיות )חשמל, גזים וכדומה(  עבודה .86

 . עירייהה של

 כל משתמשי הקצה באנרגיות בהן תתבצע העבודה..  את לעדכן הקבלן באחריות. 87

 כל עבודה על קו חי תתבצע לאחר ביצוע נעילת ותיוג מקורות אנרגיה .. 88

 

 עבודה עם חומרים רעילים ועם חומרים מסוכנים –פרק עשירי 

 נציג העירייה הקבלן מתחייב לעדכן את . 89

יפורשו  –"חומר מסוכן"  –בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבניה בחומרים מסוכנים. המונחים "עוסק" ו 

 חוק החומרים המסוכנים(. –)להלן  1993 –כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

הקבלן מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב את החומרים, את . 90

הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש אירוע חומרים 

מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש, הטיפול בחומרים, אופן כיבוי החומר ושימוש באמצעי 

 רשים. מיגון נד

הקבלן מתחייב שבכל עת בה הוא עוסק בחומרים מסוכנים, באתר יהיה  גיליון בטיחות עדכני על פי . 91

 1998 –תווי סימון של אריזות(, התשנ"ח  אריזה, )גיליון בטיחות, סיווג,תקנות הבטיחות בעבודה 

תקנות שירותי במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת השלישית ל

( המסכם בכתב באופן תמציתי ובהיר את המידע הנדרש לטיפול באירועי 2001 –הובלה, תשס"א 

על עיסוק שהוא בחומרים המסוכנים, ייעשה אך ורק על פי הוראות גיליון  חומרים מסוכנים.

 הבטיחות. עובדי הקבלן יעברו הדרכה על גיליונות הבטיחות בחומרים המצויים באתר.

 בלן ישתמש רק בחומרים רעילים ומסוכנים שהם מאושרים ובעלי תווית תקנית ומאושרת.הק. 92

. בכל מקרה בו עיריית הוד השרוןאחסון של חומרים מסוכנים ייעשה באישור מראש ובכתב של נציג . 93

הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון החומרים המסוכנים ייעשה על פי הוראות חוק 

 רים המסוכנים.החומ

הקבלן מתחייב בכל מקרה שנדרש אחסון של חומרים מסוכנים באתר, להימנע מלאחסן חומרים . 94

בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפורטים בתקנות החומרים המסוכנים 

ות של בטיח, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב ממונה ה1996 –)סיווג ופטור(, התשנ"ו 

 העירייה.

בכל מקרה בו נוצרה או נשארה באתר הבניה פסולת חומרים מסוכנים, הקבלן יסלק את פסולת . 95

על  1990 –החומרים המסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש"ן 

פסולת חומרים  חשבונו, וישמור קבלות של קליטת הפסולת באתר ההטמנה. הצגת קבלות קליטת

 אם יש כאלה, תהווה תנאי  למתן  התשלום  האחרון לקבלן. נציג העירייהמסוכנים ל

 –תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, תשכ"ד תיעשה על פי  הדברה בשטח העירייה. 96

 .רה על ידי נציג מטעם העירייהולאחר שתואמה ואוש 1964



 
 

שנה, יודע קרוא וכתוב, ובעל  18אדם שמלאו לו באחריות הקבלן לוודא שהדברה תיעשה רק על ידי . 97

 .הדברה - מריוידיעה מספקת בסיכונים הכרוכים בשימוש בח

שביצוע הדברה ייעשה רק לאחר מתן הדרכה על הסיכונים ואמצעי הזהירות  לוודא באחריות הקבלן. 98

ובדים המבצעים את ההדברה. ההדרכה תימסר על פי תקנות אותם יש לנקוט בעבודות הדברה לע

ותכלול תמצית בכתב לפני  1999 –ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

 תחילת העבודה והדרכה תקופתית.

תקנות תקין ותקני לעבודות הדברה, על פי בטיחות באחריות הקבלן לספק לעובדי ההדברה ציוד . 99

תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן ועל פי  1964 –טיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה( , תשכ"ד הב

 .1997 –אישי( , התשנ"ז 

הדברה תתבצע רק ע"י רק מדביר מוסמך בעל רישיון הדברה בתוקף . באחריות הקבלן לוודא שה100

   .ההדברה הספציפית  לביצוע סוג

ולשאת תעודת  ההדברה לבצע הדברה חייב להיות מדביר מוסמךכל עובד המגיע מטעם חברת   .101

 הסמכה בעת ביצוע ההדברה.

 .עירייהמנציג ה ובכתבהקבלן לא יבצע הדברה ללא אישור מראש   .102

לפני עירייה הבהם תבוצע ההדברה לנציג ואת גיליונות הבטיחות על הקבלן לספק שמות התכשירים  .103

 ביצוע ההדברה. 

: פעולת הדברה הכולל  יומן ביצועמעותק  העירייהיספק לנציג  ההדברה קבלןבתום פעולת ההדברה  .104

וכן את האזורים בהם בוצעה  ,הם השתמשבשמות החומרים והכמויות  תאריך ביצוע ההדברה,

 ההדברה.

זהירות מונעת לגבי כניסה  שלהנחיות מיוחדות לנציג העירייה ספק ל באחריות קבלן ההדברה  .105

 .לאזורים בהם בוצעה ההדברה

שכל חומרי ההדברה שבשימוש ושיטת השימוש בהם תואמים את הנחיות  באחריות קבלן ההדברה .106

 .החקלאותמשרד /או ו משרד הבריאות/או ו ,הסביבה  המשרד להגנת

איתו את החומרים, אמצעי   . על המדביר לקחתבשטחי עירייהחל איסור לאחסן חומרי הדברה  .107

 ההדברה.חומרי   הריסוס וגם האריזות הריקות של

 יש להציב שילוט באזור ההדברה עם הנחיות התנהגות ומתי ניתן להיכנס לאזור לאחר ההדברה. .108

 

  דחוס גז גלילי ואחסון שינוע -אחד עשר  פרק

 מחוץ או היטב מאוורר בחדר תהיה אחסנתם.  הזמן כל עמידה במצב ויוחזקו יאובטחו הגלילים .109

 .ובמקום מוצל המיועד לכך ץ למבנה,מחו יאוחסנו דליק גז גלילי. לבניין

 הגנה יחוברו לגלילים בשינוע וכשאינם בשימוש.  מכסי .110

 .ריק או, מלא -סטאטוס תוויות ייתלו הצילינדרים על .111

 .בשכיבה או/בורות ניקוז לתעלות בסמוך, במרתף גז גלילי לאחסן אין .112

 . בתוקף הידרוסטטית בדיקה ובעלי תקין במצב להיות חייבים הגלילים כל .113

 .הגנה מכסה להיות חייב הצילינדרים לכל .114



 
 

 

 ציוד שינוע -פרק שנים עשר 

 לציוד המשונע. מתאימות שינוע לעגלות רתום כשהוא יעשה ציוד שינוע .115

 שירות ומעליות תפעוליים מעברים דרך ורק, עמוסות פחות בשעות הניתן ככל יבוצע השינוע .116

 עירייהמראש על ידי נציג ה שאושרו

 (.קצה בכל)אחד  לפחות עובדים 2 ידי על ישונע, מטר 2 -מ ארוך ציוד כל .117

             

 דודי קיטור ומתקני לחץ -פרק שלשה עשר 

הקבלן, עובדיו וקבלנים אחרים מטעמו ישתמשו אך ורק בקולטי קיטור תקניים, תקינים שמצורף  .118

 תקנות הבטיחות בעבודהלהם תסקיר של בודק דוודים מוסמך המאפשר את השימוש בהם על פי 

תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקה בלחץ הידרוסטטי של  1967 –לחץ( , תשכ"ז -)בדיקת מתקני

 .1995 -מיתקן לחץ( ,התשנ"ו

באחריות הקבלן לוודא שמתקני לחץ שעושים בו שימוש הוא, עובדיו או קבלנים אחרים מטעמו  .119

התקני בטיחות תקנות הבטיחות בעבודה )יהיו מצויים בהתקני בטיחות תקניים ותקינים על פי 

 .1995 –במתקן לחץ( , התשנ"ו 

 

 עזרה ראשונה במקומות עבודה -פרק ארבעה עשר 

תקנות ל, ערכת החייאה כמפורט בתוספת ארגז עזרה ראשונההקבלן יחזיק באתר העבודה  .120

אם , וערכת חילוץ ומילוט 1988 –הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 

 .בתהליך העבודה מחייב זאתהסיכון בציוד או 

ימצאותם של פריטי עזרה שיהיה אחראי על ההקבלן ימנה בכתב ממונה על ציוד עזרה הראשונה  .121

 .ראשונה

 עבודות עם אסבסט –פרק חמישה עשר

לרבות , חמצני גבישי-אסבסט, טלק, וצורן דוסיבי הקבלן אחראי לכך שבכל מקרה שבעבודה עם  .122

הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע וסילוק פסולת עבודות אחזקה, תיקון, פירוק, 

החשיפה המשוקללת המרבית , של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם

תוספת הראשונה תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות ה לא תעלה עלהמותרת 

 .1984-הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"ד

אמצעי ב, חמצני גבישי-אסבסט, טלק, וצורן דועל הקבלן לנקוט בכל מקרה של עבודה עם סיבי  .123

  -לרבות  נאותים זהירות

להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים א( ) 

יים תנאי תקין ולקויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק המזיק וכן לה

ורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן וא

יר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת ושהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת באו

 הראשונה;



 
 

( לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות סגורות וייקלט ב)

ים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק לבריאות העובדים או במאגרים ובמכל

 הציבור;

ידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק אפשרי לבריאות העובדים ( לדאוג לסילוק מג)

 או הציבור.

או  חמצני גבישי-אסבסט, טלק, וצורן דוסיבי המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה להקבלן . 115

אבק מזיק, ציוד מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, נעלי מגן וכיסוי ל

 שתמש בהם.מ ויוודא שהעובדלראש, 

או  חמצני גבישי-אסבסט, טלק, וצורן דוסיבי במצבים שבהם עלול אדם, העובד בעבודה בחשיפה ל. 116

תקנות הבטיחות  וספת הראשונהמאלו שנקבעו בתאבק מזיק, להיות חשוף לריכוזים חריגים ל

על הקבלן , 1984-בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"ד

לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית, לרבות מסכת  לספק

ימה או מחוברת הנש נשימה המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק מזיק  לדרכי

 חייב להשתמש בו;  ולוודא שהעובד, לאספקת אוויר

אסבסט, טלק, סיבי על הקבלן לדאוג לכיבוס ולניקוי של בגדי העבודה ובגדי המגן של העובדים ב.  117

 במרוכז. אבק מזיקאו ל חמצני גבישי-וצורן דו

או  חמצני גבישי-וצורן דו אסבסט, טלק,סיבי בחשיפה לשהיא בעבודה על הקבלן לוודא שעובדים . 118

בעזרת זרם אויר דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות, שולחנות עבודה,  ינקולא  אבק מזיק,ל

פעולות ניקוי כאמור על הקבלן לוודא רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבודה; 

 פק את הציוד המתאים לשם כך.ולס יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות יניקה מתאימים

ה, שיהיו רחוקים ככל האפשר ממקומות העבודה יחדרים מיוחדים לאכילה ולשתי על הקבלן לקבוע.  119

העובדים יכנסו לחדר האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק את בגדי הקבלן יוודא שבחומר; 

 העבודה שהם לובשים.

ויספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, וכן הקבלן יתקין במקום העבודה מלתחות כפולות, ויספק . 120

ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, לצביעה ולאחזקה . הקבלן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות

 תקינה של המלתחות, המקלחות, והנוחויות הסניטריות.

חמצני -אסבסט, טלק, וצורן דולגבי השימוש בסיבי ידריך את העובדים יכין תכנית הדרכה ו הקבלן.  121

פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגהות והבריאות הנוגעים לעבודה -אבק מזיק, בכתב ובעלאו ל גבישי

יוודא שכל  הקבלן, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; לרבות בנושא גמילה מעישון בחומר

 רך בו.עובד הבין את הנושא שהוד

בעברית של   שילוט  הקבלן יתקיןבכל מקום שבו מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט,  .  122

 אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה בנוסח הבא:

אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק  -"זהירות 

הבריאות! העובדים חייבים להתרחץ ולהחליף בריאות חמור! עישון מחמיר את נזק 

! אזורהוציא בגדי עבודה מה! אסור לאזורת בגדי העבודה לפני היציאה מהא

 העובדים חייבים לעבור בדיקה רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מוסמך!".



 
 

עבר כן  אלא אם אבק מזיק,או ל חמצני גבישי-אסבסט, טלק, וצורן דוהקבלן לא יעסיק עובד בסיבי . 123

בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא מורשה שקבע 

 את התאמתו לעבודה בחומר.

ויר ותעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק בא-בדיקות סביבתיותהקבלן יבצע בדיקות . 124

חודשים לפחות, אלא אם  6-ל זור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחתבא

כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה 

 הטכנית;

לסילוק המידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא תגרום נזק  הקבלן ידאג. 125

 .לבריאות עובד או לבריאות הציבור

 לעשות את השימושים הבאים באסבסט: הקבלן מתחייב שלא. 126

 ( התזה, ריסוס, מריחה, בידוד וציפוי או תהליך דומה אחר;א)

שיון תקף לפי כל י( ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רב)

 דין;

 מעלות צלסיוס. 340( סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל ג)

( ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, הרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ד)

 ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית.

 .מפקח עבודה אזורילא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט אלא באישור הקבלן )ה(  

 

 

 

 פסולת בניין –פרק ששה עשר 

וסביבתו מכל פסולת, עודפי העבודות  לנקות את אתרהראשי בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן . 127

. מיד עם גמר העבודות לדאוג כי לא יישארו מפגעים בשטחאחר השייך לקבלן ו חומרים ומכל דבר

ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה 

והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו, או 

ניקוי . העירייהנציג  כדרוש להמשך ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים, הכל לשביעות רצונו של 

חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. פינוי הפסולת יהא לאתרים ובדרכים מאושרות  וכאמור לעיל הנ

 על ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת המורשים לקלוט . 128

חייב לשמור את כל האישורים של אתרי הטמנת פסולת בניין פסולת בניין על פי כל דין. הקבלן מת

ר העתקים של יקט להעביעל ידי הקבלן להטמנה ובסיום הפרועבור קליטת פסולת הבניין שנשלחה 

אי למסירת . המצאה בכתב של כל האישורים האלה תהווה תנהאישורים האלה לנציג העירייה

 קט.התשלום הסופי של הפרוי

 רעש -פרק שבעה עשר 

)רעש בלתי סביר  םתקנות למניעת מפגעיהקבלן מתחייב להימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו ב. 129

לא  1990 –ו/או בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן  1979 – מציוד בניה(, התשל"ט

 .1993 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"גיגרום למטרדי רעש כהגדרתם ב



 
 

הסמכות להגביל את  , לעירייהבמוסד הרפואי עקב פעילות הקבלןהיה ונגרם מטרד רעש לאנשים . 130

והקבלן יבצע עבודות אלה בשעות שהוגדרו לו על חשבונו  של פעילות הקבלן,שעות העבודה המותרות 

 וללא תוספת תשלום. 

 

 תאונות ומחלות מקצוע –פרק שמונה עשר 

לפקודת התאונות ומשלח היד  3חובת דיווח על התאונה על פי סעיף  היה וקרתה תאונת עבודה וחלה. 131

 , האחריות לדיווח מוטלת על הקבלן. 1945)הודעה(, 

ה מסוכן או מחלת מקצוע גם תאונה, מקרעל בנוסף לדיווח על פי הוראות הפקודה, הקבלן ידווח . 132

 לאחר שאלו התגלו.  באופן מידי לעירייה

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי לבצע תחקור  –חקירת תאונות והפקת לקחים . 133

אל הסיבות והנסיבות לקרות התאונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק על מנת למנוע הישנות תאונה 

 יום ממועד קרות התאונה.  14תוך  נציג העירייהמאותן הסיבות. סיכום התחקיר הפנימי יועבר ל

 

 עבודת נשים ונוער –שעה עשר פרק ת

 –חוק עבודת נשים, התשי"ד הקבלן מתחייב שלא להעסיק נשים אלא על פי הוראות הדין הקבועות ב. 134

1954;  

הקבלן מתחייב שלא להעסיק נשים בעבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות או בעבודות בקרינה מיינת . 135

ם )עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות תקנות עבודת נשיעל פי הוראות הדין הקבועות ב

 , בהתאמה.1979-תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה מייננת(, תשל"ט -ו  2001-מסוכנות(, התשס"א

 –, התשי"ד נוערת וחוק עבודהקבלן מתחייב שלא להעסיק נוער אלא על פי הוראות הדין הקבועות ב. 136

1954; 

)ילד או צעיר( בעבודות מוגבלות ועבודות  18עובדים צעירים מגיל הקבלן מתחייב שלא להעסיק . 137

 .1995-עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(, התשנו מסוכנות כהגדרתן ב

תקנות ל 3שנים, בהתאם לסעיף  18הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובד באסבסט שטרם מלאו לו . 138

 .1984-ת הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"דהבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאו

תקנות שנה כאמור ב 18הקבלן מתחייב שלא להעסיק בעבודות הדברה עובד שטרם מלאו לו . 139

 .1964 –הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, תשכ"ד 

 

 בריאות העובדים –פרק עשרים 

 הנחיות משרד הבריאות ולפקח על יישומה.על הקבלן ליישם תכנית חיסונים לעובדיו על פי . 140

על הקבלן לשלוח את עובדיו לבדיקות רפואיות תעסוקתיות לפני תחילת עבודתם, ולבדיקות . 141

  תעסוקתיות אחרות במהלך תקופת עבודתם על פי התקנות ו/או נהלי משרד הבריאות.

 

 

 



 
 

 תוספת לנספח הבטיחות - הצהרת קבלן
 

 

אני,................................... ]שם פרטי[, נושא בתפקיד............................. ]תיאור התפקיד[ 

ב.......................................................................................]שם החברה כולל ח.פ[, מוסמך לחתום על 

, מצהיר בזאת שקראתי את נספח הבטיחות במלואו, הבנתי (ה חתימה בחברהבעל החברה/ מורש) הצהרה זו

 .לעיריית הוד השרון יאת תוכנו ואני  מודע לאחריות המוטלת עלי מכוח הוראות הדין ומכח התחייבויותי

 [נספח בטיחות זה מהווה חלק מהסכם ההתקשרות בין .............................................]שם החברה

 , ובכל מקרה הוא בא להוסיף ולא לגרוע מהסכם ההתקשרות.לעיריית הוד השרון 

 אני מתחייב בזאת לעשות כל שניתן בכדי לעמוד בכל הוראות הבטיחות ושאר ההוראות המפורטות בנספח זה.
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