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 'א2נספח 

 

 ערבות בדק לתאגידנוסח 

 
 

 שם המוסד הבנקאי_______________                               תאריך____________

  

 לכבוד : 

 בע"מ נטפיםעין 

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך של 
)במילים: ________________(, צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון _________ ₪ 

ביוב ולביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים תנאי המכרז והחוזה ומדוייק של 
 ע"י ________)שם המציע(. 16/2017מ/שנחתם מכוח מכרז מס'  בשכונת צאלים באילת

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 באופן הבא:

 דש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות.מדד הבסיס יהיה מדד של חו א.

 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. ב.

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

מתאריך דרישתכם  ( ימים7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה )
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין  הראשונה בכתב 

הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 
 מאת הנערב. כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.הערה:  
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 3נספח 

 
 בטיחות נספח

 
בע"מ  נטפיםעין  תאגידוהחברה הכלכלית לאילת בע"מ נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין 

 )להלן, "המזמין"( 
להלן תאריך __ )"_______הקבלן"(, מיום ____להלן ______ )"_____________לבין ____

 ההסכם"(.
 

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן 

)לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות 

ורמים כאמור ימלאו תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הג "המזמין"ו/או מתן השירותים עבור 

 בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו. נספחויקיימו באופן מלא את כל הוראות 

 

הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל  על

בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה  ישאתקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן 

לפיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, ציודו או 

 מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .1

 בהתאם וינהגו יכירו, מטעמו אדם כל או, שלו המשנה קבלני, עובדיו, עצמו שהוא לכך ידאג ןהקבל .1.1

וכן בהתאם לאמצעי  , נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחרהעזר חוקי, התקנות, החוקים להוראות

הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל 

 . לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב: חיקוק לכלעבודה בהתאם 

 .1970-"להתש(, חדש)נוסח  בעבודה הבטיחות פקודת .1.1.1

 ותקנותיו 1954"ד תשי החשמל בחוק .1.1.1

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  .1.1.1

 .1999-"טהתשנ(, עובדים והדרכת מידע)מסירת  העבודה על הפיקוח ארגון חוק תקנות  .1.1.1

 .1997-"זהתשנ(, אישי מגן)ציוד  בעבודה הבטיחות תקנות .1.1.1

 .2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .1.1.1

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח  .1.1.1

  1986הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו  בתקנות .1.1.1

  1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1.1.1

  1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .1.1.11

 1989 -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב .1.1.11

 1993 ג"התשנ, המסוכנים החומרים בחוק .1.1.11

 תקנות הבניה. .1.1.11

 עבודה במקום מוקף תקנות .1.1.11

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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 עבודה ברעש ועוד. תקנות .1.1.11

 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דב .1.1.11

  1951תשי"א  בחוק שעות עבודה ומנוחה .1.1.11

  1953בחוק עבודת הנוער תשי"ג  .1.1.11

  1954בחוק עבודת נשים תשי"ד  .1.1.11

  1945בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(  .1.1.11

 מכוחן,   לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, .1.1

עקב הפרת  מטעמווכל מי  המזמיןלוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד הקבלן  .1.1

 ל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.כ

 מסמכימובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות    .1.1

, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות  המכרז

ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את 

ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על  –זו 

המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין  ידי

והחלטתו תהא   המזמיןבטיחות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם ה נספחהוראה מהוראות 

מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן 

 בהוצאות שינבעו מכך. 

מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון,  .1.1

שריפות וכו', הן על דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום 

 פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות וכו'.

ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת  .1.1

בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי 

 הכמויות.

 כללי  .1

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .1.1

ודה הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין   לביצוע העב .1.1.1

 לשמה הוא נמצא באתר. 

המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה ועובדי קבלני המשנה כל עובדי הקבלן  .1.1.1

 בריאותית(, מורשים ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

עברו תדריך ימובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  .1.1.1

 .ודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלןבעבבטיחות בדבר כל הסיכונים 

כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות וביטוחים  .1.1.1

המוסמכות  מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויותתקפים וכמתחייב על פי הדין ה

 ובודק מוסמך עפ"י העניין. 

 הבין את האמור בו.הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא ו .1.1.1
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דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי הקבלן יעביר לתאגיד  .1.1

 סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה"  .1

 דה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבו

 הקבלן כוח בא .1

הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה  .1.1

כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם -וישגיח ברציפות על הביצוע. מינוי בא

המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו  נציגאו המפקח, ו המזמין נציגשל 

 בכל זמן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן. 

להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות  מתחייבהקבלן  .1.1

דברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו ב

חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה 

 לקבלן. 

)חמש( שנים לפחות  5בעל ותק מקצועי של ו"מנהל האתר" כ יוגדרבא כוחו המוסמך של הקבלן  .1.1

ת מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודו ניסיוןובעל 

 הקבלן ימצא בתחומי העיר הוד השרון או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.

 בטיחות ממונה .1

כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק  .1.1

, שילווה את עבודת הקבלן. הכלכלהושר ע"י משרד עבודה בעל אישור כשירות המאבממונה בטיחות 

 הבטיחות יחולו על הקבלן. ממונהחזקת ומיון הכל ההוצאות הכרוכות ב

 לפחות של ניסיון ובעל הנדסית ובנייה לבנייה ענפית השתלמות בעל יהיה הבטיחות ממונה .1.1.1

 .הקבלן עבודות בתחום שנים חמש

ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות  .1.1.1

מסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע כשל התאגיד או המפקח באתר העבודה 

 העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין. 

דוח מבדק לפחות אחת  ממונה הבטיחות של הקבלן ישלח ליועץ הבטיחות של התאגיד .1.1.1

 לשבוע.

 עובדים .1

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .1.1

ביצוע  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם  .1.1

או היתר  ןרישיו שלביצועה יש צורך ברישום, זו, העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה 

 או היתר כאמור, לפי העניין.  ןרישיולפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל 
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או המפקח בדבר הרחקתו  המזמין או יועץ הבטיחות של התאגידהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  .1.1

לא , התנהג אותו אדם שלדעתםממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם 

 חזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.י שהורחק לפי דרישה, כאמור לא

 המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו.

 

מוסמך וכן את כל החומרים, הציוד הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן וה .1.1

הנדרשים לביצוע העבודה  והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. ועפ"י דרישות כלשל המזמין עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן  .1.1

וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד  השירותים כלים

 או חומר פגום.

 תכנון בטיחות למשימה .1

, ממונה הבטיחות מטעמועל ידי  טרם תחילת העבודה  לפרויקטלבצע תכנון בטיחות   על הקבלן .1.1

 של התאגיד טיחותלו לשם כך על ידי יועץ הב ושיינתנוהקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות 

את . יאשר התאגידעד שיועץ הבטיחות של אלו שלא יחל בעבודות כ"כ מצהיר הקבלן ר.  כאמו

 תכנון הבטיחות.

. מובהר כי תכנון לפרויקטהקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון  הבטיחות 

 העבודה.עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר  הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן. 

 בדיקות תקופתיות .1

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י  .1.1

 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. דרישות כל דין.

 תיעוד  .1

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .1.1

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין. .1.1.1

רשיונות והסמכות העובדים העוסקים  הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין.פנקס  .1.1.1

)כגון:  התאגידאו הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות  בתפקידים להם נדרש  רשיון, היתר

 רתך, וכיו"ב(. ,הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן

לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, קף ועל פי הדין בתורשיונות לציוד ותעודות ביטוח  .1.1.1

 כולל תסקירים עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(.

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגון: משרד העבודה, וכיוב'(. .1.1.1

 משמעת .11

ויועץ  התאגידעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם  .11.1

  .ולעצור את העבודה על פי דרישתםהבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה 

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן  .11.1

  אף השעיה מעבודתו באתר.  המזמין, ובמקרים מסוימים למזמין, על פי דרישת 
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 הדרכה .11

ידי ממונה הבטיחות לפחות אחת לשנה בכל הקשור  עלקבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .11.1

 לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

 יהיו ההדרכה מאישורי העתקים. עובדים לאותם המובנת ובשפה פה ובעל בכתב תינתן ההדרכה .11.1

 ".הכללי"לפנקס  ויצורפו באתר

 הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה. .11.1

במידה ויתבקש לעשות  הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של המזמין .11.1

 יחות לפרויקט. כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבט

 מנהל עבודה מטעם הקבלן .11

למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר מתחייב  הקבלן .11.1

מים, מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או -בניית מכון" ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : כי

 ;"דושם של מילוי המשקים ושל הצבעביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חי-מכון

   .על מינוי מנהל העבודה הודעה בכתב למפקח עבודה אזורייעביר הקבלן  .11.1

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף. .11.1

הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות  .11.1

 ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמות.הנדרשים 

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .11.1

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי , בין  .11.1

השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח זה, 

 או הוראות כל  דין:הוראות ההסכם ו/

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת  .11.1.1

 .המזמיןארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .11.1.1

 ניהול פנקס כללי .11.1.1

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה,  .11.1.1

 בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'.

 המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום עיסוקם. וידוא כי .11.1.1

ולעצור את להזדהות  הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, .11.1.1

 עפ"י דרישתם. העבודה

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת  .11.1.1

 נדרשת על העובדים.משמעת בטיחות 

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או  .11.1.1

 בלוי.

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים. .11.1.1

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך  .11.1.11

 במידת הצורך. 
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קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר  .11.1.11

 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים באחריותו

דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות )לרבות  "כמעט  .11.1.11

 .למזמין תאונות"(

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו. .11.1.11

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר .11.1.11

אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם המזמין לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים  .11.1.11

 המתחייבים מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין. .11.1.11

 סביבת העבודה  .11

כניסה בלתי על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע  .11.1

 מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן,  .11.1

 ללא מהמורות ומכשולים.

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי  .11.1

 הקבלן מדי יום.

 והסדרי תנועה שילוט גידור .11

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, כולל הצבת הפרדות פיזיות, כגון:  .11.1

מחסומים, שילוט, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, כפי שיידרש על ידי 

המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן על הקבלן 

גן את עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום העבודה חייבים להישאר עבירים לאר

 ומשטרת התנועה. התאגיד, הרשויותלתנועה ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות 

על הקבלן לוודא שיש בידו תכנון הסדרי תנועה על ידי מהנדס תנועה והקבלן יעמיד את הסדרי  .11.1

 התנועה בהתאם לתכנון.

 אמצעי יינקטובמקרים בהם לא יהיה תכנון הסדרי תנועה,  ,הרבים ברשות עבודות ביצוע בעת .11.1

 :להלן כמפורט לרבות רכב-כלי תנועת או/ו ושבים הולכים להגנת בטיחות

 לשטח המובילים התנועה כווני בכל יוצב" בדרך עובדים, זהירות" -11א מסוג תמרור .11.1.1

 .ממנו' מ 25 - לרכב ובדרך העבודה ממקום' מ 5 במרחק - רגל להולכי בדרך, העבודה

 שטח העבודה יגודר למניעת מעבר הולכי רגל על פי הגדרת המפקח מטעם התאגיד. .11.1.1

 פני מעל' מ 1.00 בגובה במאוזן שיוצב -2ו בתמרור מסביב ברציפות יתומרר העבודה שטח .11.1.1

 .הקרקע

 -4ו תמרורי גם -2ו לתמרור בנוסף יוצבו רכב-כלי נסיעת במסלול המבוצעת בעבודה .11.1.1

 .התנועה לציר ובמקביל מהשני האחד' מ 10 -כ של במרחקים

 בצוע במשך הסרתם או/ו נפילתם שתמנע ובטוחה יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל .11.1.1

 .העבודות
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 .ביממה שעות 24 במשך העבודה לשטח מסביב יוצבו התמרורים .11.1.1

 .מהבהבים בפנסים החשיכה בשעות יוארו תמרורים .11.1.1

 מעברים או/ו גשרונים במקום יותקנו רגל-הולכי מעבר נחסם שבהן עבודות ביצוע בעת .11.1.1

 .-2ו בתמרורי יאובטחו המעברים. רגל-הולכי לשימוש חליפיים

 שתאפשר בצורה אלא התנועה ציר ייחסם לא רכב-כלי תנועת במסלול עבודות ביצוע בעת .11.1.1

 .ישראל משטרת להוראות ובהתאם רכב-לכלי בטוחה תנועה המשך

 x 1.20' מ 1.00 של בגודל שלט - העבודה באתר בולט במקום להציב העבודה מבצע על .11.1.11

 .וטלפון כתובתו, המבצע שם, עבור מבוצעת, העבודה מהות - כתוב יהיה ובו' מ

 מפני  המזהיר שלט העבודות מתבצעות בו במקום יוצב ניקיון עבודות של במקרה .11.1.11

 . מעידה או/ו החלקה

 בטיחות חשמל .11

תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.כל העבודות הדורשות  עבודת חשמל .11.1

לכל   התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות   כל דין, לרבות ללא הגבלה,

של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים  1981משנת  08למפורט בפרק 

ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים  וכל התקנות שהותקנו 1954 - חוק החשמל, התשי"ד ולפי

 מקצועיים המוסמכים לכך.

כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון  .11.1

תקנות החשמל  מתאים לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל

  1985-)רשיונות(, התשמ"ה

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל )מיתקן  .11.1

 2002 -חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב

אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו  .11.1

 רישיון מתאים ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות  .11.1

 התקינה הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .11.1

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .11.1

 לילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.בתופי ג .11.1

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.  .11.1

 אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .11.11

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר )הכבלים הכתומים( .11.11

תבוצע כל עבודה לא עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה  .11.11

 5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  -3.25-במרחק קטן מ

 וולט,  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 
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פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא  אין לשנות .11.11

ידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד אם כן אושר הדבר בכתב ב

 לפנקס הכללי.

 עבודה בלהבה גלויה .11

" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, בלהבה גלויההמונח "עבודות  .11.1

עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, 

 הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.

בשטח המיועד לביצוע העבודות  מנהל העבודה, יסייר בלהבה גלויהבטרם תחילת ביצוע העבודות  .11.1

מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות  10ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון  , כאשר חפצים דליקים שלא ניתןבלהבה גלויה

 שמיכת אסבסט.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .11.1

דקות  20על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  מתפתחים לכלל שריפה.

 כל מקורות להתלקחות חוזרת.מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו 

 כלי עבודה חשמליים .11

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי  .11.1

 בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין  .11.1

 שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד.

 מגן אישיציוד  .11

מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם  העובדיםלספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל  .11.1

., 1997  -מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז לרבות  להוראות החוק 

עבודה, בגדי   עבודה נשוא החוזה לרבות נעליהאשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג 

ויוודא כי עובדיו,  , ציוד מגן אישי בעבודה בגובהכובעי מגןאפודים זוהרים, , מגני אוזנייםעבודה, 

 קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן. שלוחיו וכל הפועלים מטעמו

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .11.1

 עבודה בגובה .11

בעלי עובדים  מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק 2ן ליפול לעומק של למעלה מ בכל ביצוע עבודה בה נית .11.1

 הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.

לרבות  2007 -זתשס"הבגובה(,  התקנות הבטיחות בעבודה )עבודלהעבודה בגובה תתבצע בהתאם  .11.1

 כמפורט להלן:

 אחד מעל השני שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע .11.1.1

גובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים:  המבצעים עבודה ב עובדים .11.1.1

' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה מ 2עבודות המתבצעות בגובה של 

 נקודות אחיזה. 3 –אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 
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 וחבל בטיחות רתמת, בטיחות נעלי, סנטריה כולל קסדה יכלול גובה לעבודות אישי מגן ציוד .11.1.1

 .העבודה לאופי בהתאם שנדרש נוסף אביזר וכל זעזועים משכך עם עגינה

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה  .11.1.1

 יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

כאשר עובד אחד ימצא  ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין העבודה בגובה תעשה .11.1.1

 הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.במפלס 

  וישולט יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה .11.1.1

 כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו .11.1.1

להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת  לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה  .11.1.1

 .ןטו 1.5יכולת לשאת 

 סולמות גבי על עבודה .11

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת עובדים  בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק .11.1

 סולמות

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם ל .11.1

 לרבות כמפורט להלן:

 סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר ניתן שבו מצב בכל .11.1.1

 .עליו עומדים כאשר סולם להזיז אין .11.1.1

 כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם מדרגות(.  על .11.1.1

 החלקה למניעת מקורי באמצעי מצויד שהסולם לוודא יש .11.1.1

 .ונעולים לגמרי ישרים הסולם הפתיחה שגובלי לוודא יש .11.1.1

 צריך העובד אפשרי הדבר ואין במידה. בסולם אחיזהנקודות  3 על העובד לאחוז בכל עת ב .11.1.1

  .מאובטח להיות

 .הרגליים שתי בין נמצא שהוא כך לעמוד או הסולם ראש על לשבת אין .11.1.1

 .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה .11.1.1

 .הסולם כלפי הפנים כאשר ייעשו מסולם ירידה או טיפוס .11.1.1

' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען )כדי שניתן יהיה מ 1השענה יוצב כך שיבלוט  סולם .11.1.11

 לעלות ולרדת בקלות(

  1:4יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  הסולם .11.1.11

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .11

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.עובדים  בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .11.1

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם ל .11.1

 להלן:לרבות כמפורט 

 .מעצור יש מהם אחד שלכל גלגלים 4 יכיל נייד פיגום .11.1.1
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 יהיה העמידה משטח של הגובה לבין מלבני פיגום של הקטנה הצלע בין היחס מבנה בתוך .11.1.1

 חריגה. 1:3 יהיה נייד פיגום של צורה בכל היחס למבנה מחוץ(. 1:4 ריבועי)בפיגום  1:3

 .הפיגום של צד מכל במייצבים שימוש מחייבת הזה מהיחס

 45-55 בגובה תיכון)אזן  אמצעי מעקה"מ(, ס 15 בגובה רגל)סף  תחתון מעקה יכיל פיגום כל .11.1.1

 "מ(.ס 85-115"מ(ומעקה עליון )אזן עליון בגובה ס

 .אנשים עליו יש כאשר הפיגום את להזיז אסור .11.1.1

. לכך ומיועד הפיגום עם שנבנה טיפוס סולם ישנו עם אלא החיצוני מצדו פיגום על לטפס אין .11.1.1

 המהווה דלתית דרך היא הכניסה כאשר הפנימי מהצד הטיפוס יעשה כזה אמצעי בהעדר

 .העמידה ממשטח חלק

 .פיגום של מעקה על לעמוד אין .11.1.1

 .ממנו לחרוג ואין הפיגום על המותר העבודה עומס את לוודא יש .11.1.1

 ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.מ 12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  כל .11.1.1

 .סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב העבודה אזור את לתחום יש .11.1.1

יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר )מישורי,  באופן ימוקםהפיגום   .11.1.11

 מרוצף, סלול ו/או מהודק(

 .עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר לפני .11.1.11

פיגום יציב שהבדוק ללוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת  יש .11.1.11

וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם   במידההאם דרושים מייצבים  לבדוקולא מתנדנד  

  .מע' ועומדים היטב על הקרקע 45-פתוחים ב

 הפתחים מנוגדים שלוודא   ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,  .11.1.11

 מעבר לנתיב אחר !! יש להסיט אתובדים מתחת לפיגום יש מעבר ע אם .11.1.11

 ניידות הרמה במות גבי על עבודה .11

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות.עובדים  בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק .11.1

 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .11.1

 להלן:לרבות כמפורט  2007

שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף )בדיקת מתקני הרמה אחת  הקבלן יוודא .11.1.1

 חודשים( 14 –ל 

לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה ומניעתם.  יש .11.1.1

 ל:  התייחסות היתר בין תכלול כזו סקירה

 '(וכו בורות)שיפועים,  השטח פני מצב .א

 '(וכו בניה חומרי, חבלים, פסולת)ציוד,  פיזיים מכשולים .ב

 '(וכו מכונות, כימיקלים, גז)חשמל,  מסוכנות אנרגיות .ג

 '(וכו חשמל כבלי, צמודים מבנים, מעל צנרת, צר)מקום  גובה מכשולי .ד

 .היטב סגורים הבטיחות שמעקות לוודא יש .11.1.1
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 עבודה וציוד עובדים)שני  היצרן"י ע המותר המשקל על העולה משקל הבמה על להעמיס אין .11.1.1

 (אישי

 של הסופית ההתמקמות בשלב רק מותרת( Boom Lift –של הזרוע )ב  אופקית תנועה .11.1.1

 .הבמה

 .משובשת דרך על מורם המצב הבמה עם מלנסוע להימנע יש .11.1.1

 .באזור אחרים אנשים לסכן שלא כדי סימון בסרטי ויסומן ייחסם העבודה אזור .11.1.1

 .הגבהה לשם הבמה גבי על אחר אמצעי כל או סולם להציב אין .11.1.1

 .הבטיחות מעקות על לטפס או לשבת, לעמוד אין .11.1.1

 להיקשר אין. בבמה לכך המיועדת לנקודה להצמיד יש הרתמה של העיגון כבל את .11.1.11

 .למכונה בסמוך שנמצא אחר ציוד או מבנה:  כגון לבמה חיצונית עיגון לנקודת

 .מעיכה מנקודות להימנע מנת על למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש .11.1.11

 . אחד מתג על אקראית לחיצה"י ע הכלי הפעלת של אפשרות שאין לוודא יש .11.1.11

 יודע שהמשגיח לוודא יש. למטה אחד משגיח לפחות ימצא שתמיד כך תבוצע העבודה .11.1.11

 .מלמטה חירום במצב הבמה את לתפעל

 .בבמה השימוש לפני היצרן של הבטיחות הוראות את היטב לקרוא יש .11.1.11

והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים )רוח חזקה, גשם, חמסין וכו'(  במקרה .11.1.11

  של הקבלן. יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות

 כלים מכנים הנדסים  .11

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי תקף כדין.  .11.1

, וכן מתחייב כי בביצוע התאגידהקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  

 ו תקין. העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינ

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך  .11.1

 על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .11

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נזק בריאותי ובכלל זה  .11.1

נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר  חומרים רעילים ו/או

העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או 

 פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון. 

שוחה או תא או כל מקום הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או  .11.1

מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים 

המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת 

צעה בדיקה חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בו

 נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 חפירות וקידוחים .11
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כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה  .11.1

ות, כולל בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטט

דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על 

פי השיפוע הטבעי. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע 

אות וזאת על ידי מילוי אחר הור עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות

 הבטיחות הבאות:

לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  .11.1.1

ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם 

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

תקנות הקיימות והוראות כל דין גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם ל יתקיןהקבלן  .11.1.1

 ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה. 

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .11.1.1

 למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה 

יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות  .11.1.1

 מערכת דיפונים או תאי הגנה

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם -דיפון תעלות באדמה חולית על .11.1.1

משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, 

 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה 15ובולטות 

קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה )אין צורך אם  .11.1.1

בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת 

 באמצעות מכונה בלבד(

 מ' רק לפי תוכנית .  4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .11.1.1

 ס"מ משפת החפירה 50-יפחת מ חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא .11.1.1

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו 

 תיכון-יד ואזן-מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך .11.1.1

ום לאורך כל חפירה או בור שקיימת בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אד .11.1.11

 סכנת נפילה לתוכם 

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם  .11.1.11

 ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות

ידי סולם או מדרגות -היא רק על 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .11.1.11

 20על  יעלהן הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא המרחק המרבי בי מתאימים

 מטרים

 "מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .11



- 104 - 
 

בשכונת  ביובולביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים  16/2017מ/מכרז משותף מס' 
 צאלים באילת

סיכונים רבים כגון  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים  .11.1

ולכן על הקבלן לנקוט  או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות המצאות גזים רעילים 

 באמצעי הבטיחות הבאים:

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי  .11.1.1

 על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותהממונה  

נושאים המחייבים  זה.בהתאם להיתר עבודה רק לאחר אישורו ווהעבודה תתבצע 

 יתר עבודה זה:התייחסות בה

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף. .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה  .ג

 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.

מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר  .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה  סלא יורשה אדם להיכנ .11.1.1

 ב"מקומות מוקפים".

מספקת  ואיכות לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות .11.1.1

זים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא . אם יתגלו גאוויר לנשימהשל 

 האוורור יעשה באמצעים הבאים:לאחר שהתא אוורר כראוי 

 . מפוחים יעודייםבעזרת  .א

לעבודה  .שעות לפחות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .ב

ם מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאי -בתא בקרה קיים 

המכסים משני צידי נקודת  -. לחיבור אל ביב קיים . הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים

 החיבור.

בכמות מספקת תותר הכניסה לתא  אוויר צחרק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת  .11.1.1

 במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסההבקרה, 

 .ספקת אוויר מגליל אוויר דחוסמערכת נשימה המ בעזרתרק 

הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן  .11.1.1

 לחבל הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.

לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן תמיד  .11.1.1

 אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים"גם עזרה במקרה הצורך. לו להגיש ו

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .11.1.1

מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל  מפוחיםמ' יופעלו  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  .11.1.1

 זמן העבודה בשוחה. 

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות  .11.1.1

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 פסולת באתר .11



- 105 - 
 

בשכונת  ביובולביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים  16/2017מ/מכרז משותף מס' 
 צאלים באילת

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע  .11.1

 ורך כך.סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצ

 יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .11.1

 מבקרים באתר .11

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .11.1

במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי  .11.1

 .רלוונטי

ג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי צדדים הקבלן יהא אחראי לדאו .11.1

 שלישיים כלשהם. 

 חירום .11

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי  .11.1

 ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

, 1988ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה(  לעובדיוציוד עזרה ראשונה ויחזיק באתר הקבלן יספק  .11.1

 היקצ. הקבלן להגשת עזרה ראשונה באתר העבודהעל ידי רשות הסמכה ימנה אדם שעבר הכשרה ו

שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, רכב 

 בשעת חירום.

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .11

תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים בהתרחש  .11.1

 ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .11.1

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". .11.1

על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו  לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, .11.1

באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר 

 לתאגיד. 

 

 שם ומשפחה: ___________________ _______________________תאריך  
 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________
 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________
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 4נספח    
 

 לחברה תביעותהעדר נוסח הצהרת הקבלן על 
 

 לכבוד
 

 החברה הכלכלית )חכ"א( אילת בע"מ
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 
 

 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן: הנני/אנו הח"מ _____________________________________
 

)___________________  כדין ₪כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1
א _____________________________שקלים חדשים( שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלו

החברה נינו לבין ישנחתם ביום _____________ ב מס'___________ , כאמור בחוזההפיתוח עבודות
"ביצוע ) ____________הפיתוחביצוע עבודות בע"מ בדבר  נטפיםעין ו הכלכלית )חכ"א( אילת בע"מ

החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( ( הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת "הפיתוח עבודות
 .הפיתוח עבודות, תמורת ביצוע בע"מ

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2
מכוחה ו/או מטעמה,  ו/או כלפי כל הבאיםבע"מ  אילתהחברה הכלכלית למכל סוג ומין כלשהם כלפי 

 החוזה. ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן הפיתוח עבודותבקשר לביצוע 

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

 
 חתימת הקבלן וחותמתו:____________________                           תאריך:_____________;
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 לתאגיד תביעותהעדר נוסח הצהרת הקבלן על 
 

 לכבוד
 

 בע"מ נטפיםעין 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 
 
 

 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן: _____________________________________הנני/אנו הח"מ 
 

)___________________  כדין ₪כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1

א _____________________________שקלים חדשים( שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלו
נינו לבין ישנחתם ביום _____________ ב _______מס'____ , כאמור בחוזההמים והביוב עבודות

 ____________המים והביובביצוע עבודות בע"מ בדבר  נטפיםעין ו החברה הכלכלית )חכ"א( אילת בע"מ
בע"מ,   נטפים עין( הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת "המים והביוב עבודות"ביצוע )

 .המים והביוב עבודותתמורת ביצוע 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2
מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע  בע"מ ו/או כלפי כל הבאים נטפיםעין מכל סוג ומין כלשהם כלפי 

 חוזה.ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן ה וביבהמים וה עבודות

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 

 חתימת הקבלן וחותמתו:____________________                           תאריך:_____________;
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 5נספח 
 
 
 

 לכבוד
 

 _______________ בע"מ
____________________ 

 
 

 לעבודות הפיתוחתעודת השלמה 
 
 

אשר אתם כקבלן התחייבתם  עבודות הפיתוחהננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של 
מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו  מס'____________ לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם

 , למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריותעבודות הפיתוחוצרופותיו לביצוע 
 אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת. 

 
. אין בתעודה זו חודש 12ותמשך  תחל במועד ההשלמה הנקוב לעילהפיתוח תקופת הבדק ביחס לעבודות 

 כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
  מפקח
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 לכבוד
 

 _______________ בע"מ
____________________ 

 
 

 לעבודות המים והביובתעודת השלמה 
 
 

אשר אתם כקבלן התחייבתם  עבודות המים וביובהננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של 
מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו  מס'____________ לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם

, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק עבודות המים והביובוצרופותיו לביצוע 
 והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת. 

 
. אין ודשח 12ותמשך  תחל במועד ההשלמה הנקוב לעילהמים והביוב תקופת הבדק ביחס לעבודות 

בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי 
 ההסכם.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
  מפקח
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 6נספח  
 
 

 לעבודות הפיתוח תעודת גמר
 
 
 
 

עבודות הושלם ביצוען של ולעבודות הפיתוח הסתיימה תקופת הבדק הננו לאשר כי בתאריך __________ 
מיום  מס'_____________ אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכםהפיתוח 

ו/או פיתוח אותן עבודות  כולל הפיתוח עבודותסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע _______ על כל מ
 . לבצעתן התחייבתם אולעבודות הפיתוח התחייבויות בקשר לתקופות הבדק 

 
אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי 

 ההסכם.
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
 החברה הכלכלית )חכ"א( אילת בע"מ

 
 

 



- 111 - 
 

בשכונת  ביובולביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים  16/2017מ/מכרז משותף מס' 
 צאלים באילת

 לעבודות המים והביוב תעודת גמר
 
 
 
 

הושלם ביצוען של ולעבודות המים והביוב הסתיימה תקופת הבדק הננו לאשר כי בתאריך __________ 
 אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכםהמים והביוב עבודות 

 המים והביוב עבודותסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע מיום _______ על כל מ מס'_____________
אותן לעבודות המים והביוב ויות בקשר לתקופות הבדק ו/או התחייבהמים והביוב אותן עבודות  כולל

 . לבצעהתחייבתם 
 

אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי 
 ההסכם.

 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
 נטפיםעין 
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 7נספח     
 
 

 לאישור   שינוי   / תוספת                  מס'__________טופס   בקשה   
 (נציג התאגיד)יוגש ע"י המפקח/

 
 ____________ מס' הפרויקט: ______________ שם הקבלן: ________________     שם הפרויקט: 

שם המתכנן: _____________  שם המפקח: _______________ ערך חוזה נומינלי: ____________ 
₪ 
 

 ___________ ₪י/ התוספת המבוקש/ת:  סה"כ ערך השינו
 ___________ ₪ד היום )למעט בקשה  זו(:  סה"כ ערך שינויים / תוספות שאושרו ע

 __________ ₪עד היום )למעט בקשה זו(:       סה"כ ערך חוזה + התייקרויות + שינויים שאושרו 
 _________ %       החריגה מסכום החוזה הנומינלי:               %
 

תאור הבקשה: )יש לתאר את מהות השינוי והסיבות לו, לצרף ניתוח מחיר וכל  אסמכתה רלוונטית 
 לאישורו(

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

המפקח: ________________________________________            חתימה: 
________________________ 

המתכנן/ פיקוח עליון: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
______________________________________ 

 _________________________________________ חתימה: _______________________
   מהנדס    התאגיד:

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________ חתימה: ______________
 

 חתימה: ______________                           חשב   התאגיד :  מאשר/לא מאשר       
 

 מנכ"ל  התאגיד: מאשר/לא מאשר                                  חתימה: ______________
 הערות* ודברי הסבר:

 *            הערות המפקח ו/או המתכנן הינן המלצה בלבד. החלטה סופית תתקבל ע"י המהנדס 
 והמנכ"ל.
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 8ח נספ    

 צאלים -טבלת העמסות 

 


