
 

 

 נספח ז'
 

   ניטור מי תהום  –בודה עבטיחות ב
 

   להלן: המפורטות  תהקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הביטחו
 

 כללי 
 

  קבלןהן חובב לבי -מועצת נאות נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה בין  
   .נותן השירות

 
 שפועל מטעמו יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה הקבלן וכל מי 

 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . 
 

 הקבלן מודע ומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובו לנקוט בנוסף 
 מהוראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות החלים על  בכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות הנגזרת

 העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח 
 זה או בחוזה ההתקשרות . 

 
 באחריות הקבלן להדריך את עובדיו לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם 

 וכללי הבטיחות בדרכים. נהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה  כללי המקצוע ולהוראות כל דין, 
 

 הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על פי 
 הוראות כל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. 

 

ר  יהיה לטפל בכל הקשו האחראי. תפקידו של לצוות עובדיו שיהיה אחראי נציגהקבלן ימנה   .1
 . לבטיחות וגהות עובדי הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטעמו, באתר העבודה

  

תקנות   ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בהוראות כל דין, חוקים  והאחראיהקבלן   .2
האמור ,   מכלליותוכללי הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע 

, חדש [   ;פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 1954 - ד חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"
;  2007; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז  יותקנותיה )תקנות ציוד מגן איש   1970ל  לתש"

קום מוקף; תקנות עבודה ברעש  על גגות שבירים או תלולים; תקנות עבודה במ תקנות עבודה 
 ועוד 

 

   מטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את  האחראי .3
 ושיפורים בכל הקשור  ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים       
 לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.        

 
 

 ידרש לשם ביצוע הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שי  .4
 העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן        

 אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות  -לעובדיו 
 ע"י רתמות וכל ציוד אחר הדרוש ו/או שיומלץ   מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן,

 לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.   האחראי
 
 
 



 

 

 . הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים  .5
 

 לא יתיר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות  .6
 .העובדים בגובה יהיו מצוידים 2007 ז")עבודה בגובה ,( התשסבתקנות הבטיחות בעבודה 

 מטרים 2באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק העולה על 
 מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת

 העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים . 
 
 

ובסביבתו הסמוכה, ייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת  העבודהנהיגה באתר  .7
 ישראל.  

 

. בתקופת החורף הכניסה לשטח  בדרך לא סלולההגישה היא הקידוחים נמצאים בשטח ו  .8
   תהיה אך ורק לאחר בחינת האפשרות להשתמש ברכב בצורה בטוחה. 

 

 העבודה תבוצע בשעות אור יום. כל חריגה תהיה באישור ממונה הבטיחות.   .9
 

 עובדים לפחות.   2ביצוע העבודה תהיה ע"י  .10
 

 הנהלים המחייביםהקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י  .11
 באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג הקבלן 
 להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.

 

כולל בדיקה   הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, .12
 ית ושנתית . תקופת

 

 הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן  .13
 לעיל וטיפול בהם. כמו כן, יחתים הקבלן את  11אישי ובציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 

 עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם 
 . להשתמש בציוד מגן אישי

 
 

 הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי למפקח מטעם .14
 ממונהך, המשך או עצירת העבודה וכו . המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרו

 הבטיחות של הקבלן יעביר מידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה. 
 

 האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה,  .15
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

 

 אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .16
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

 

 ת וגהות הקשוריםהקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחו .17
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. 

 



 

 

 למפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה .18
 מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה 

 ל הפסקת עבודה כאמור.או תביעה כנגד המזמין במקרה ש
 

 מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או  .19
 שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על

 עובדיו המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות  
 באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות . 

 

 יכיר היטב ויפעל בהתאם לתקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים :   הקבלן .20
 

 1999 -(  התשנ"ט  עובדים  והדרכת מידע מסירת) העבודה על  הפיקוח  אירגון חוק  ●

 2007 – ז"התשס (, בגובה עבודה) הבטיחות תקנות ●

 1984 –(, התשמ"ד ברעש  העובדים  ובריאות תעסוקתית גיהות) הבטיחות תקנות ●

  מזיק(  והעובדים באבק  הציבור  ובריאות  תעסוקתית גיהות )  בעבודה הבטיחות תקנות ●
 1984התשמ"ד       

 1997 - ז "התשנ(  אישי מיגון  ציוד)  בעבודה הבטיחות תקנות ●

   1998 -(  התשמ"ח עבודה במקומות  ראשונה עזרה)  בעבודה הבטיחות תקנות ●

 מוקף  בחלל בעבודה בטיחות כללי ●

 אש  בטיחות ●

 תקנות ודיני התעבורה בישראל  •
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)הקבלן( מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות   אני _____________ הח"מ, 
דרישות והוראות כל דין בנושאי הבטיחות  למלא אחר כל   וההוראות המפורטות לעיל ומתחייב 

 והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות . 
 
 
 
 
 

        ___________________               ___________________      _____________________ 
   תאריך                                                    חותמת                                 חתימת הקבלן            

 

 


