נספח להיתר מס':

מס' התיק:

הוראות בטיחות לביצוע ע"י היזם/הקבלן
 .1היזם/הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות
בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו מעת
לעת ,לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  ,1988תקנות הבטיחות
בעבודה ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים
)פיסיקליים( .התשמ"ח  1988וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( התש"ט  ,1959וכן מתחייב
הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם ,הכל בהתאם לדרישות תקנות
ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )תיקון התשמ"ד( . 1984
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב היזם/הקבלן הרשום לעמוד בדרישות הבאות
ולקיימן:
א.

היזם/הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק ,ויעמוד על כך
שכל עבודה תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה .

ב.

לעניין עבודות הבניה ,היזם/הקבלן יודיע מיד עם תחילת העבודה למפקח עבודה אזורי
של משרד העבודה על התחלת ביצוע פעולות הבניה ,בהתאם לנדרש על פי החוק .

ג.

היזם/הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .1כאשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו.
 .2כאשר מסיבה כלשהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה.
 .3בכל מקרה שהמזמין ,או מי מאנשיו ידרשו להחליף את מנהל העבודה.

ד.

היזם/הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק )לפי סעיף  199לפקודת בטיחות
העבודה(

ה.

היזם/הקבלן מתחייב לרשום בפנקס הכללי את שמם וכתובתם של מנהלי העבודה
שמינה.

ו.

היזם/הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות
המוטלות על מנהל העבודה על פי החוק יחולו עליו .

ז.

אם היזם/הקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו) ,הנ"ל כולל רשות העתיקות וגופים ציבוריים
נוספים( ,הוא מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה ועובדיהם יחולו
עליו.

ח.

היזם/הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק
ובתקנות ,וגם אם המזמין יבקר באתר ,יפקח או יתאם ,אין בכך כדי לראות את המזמין
כקבלן ו/או כמבצע הבניה ,וכל החובות כאמור יחולו על הקבלן ,או על מנהלי העבודה
מטעמו .

ט.

היזם/הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה וכמות
מספקת וכי יסלק משטח המחסן כל ציוד או חומר פגום .

י.

בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית ,או עבודות אשר בהן נדרשים עובדים
בעלי כישורים מיוחדים על פי החוק או התקנות ,כגון :עבודות חפירה ,עבודות הריסה,
עבודות עם ביטומן חם ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו' ,מתחייב הקבלן להעסיק
אך ורק אנשים מורשים ומוסמכים .

יא .כל כלי מכני הנדסי וציוד כגון :כלי הרמה ,אבזרי הרמה ,מנוף דודי קיטור ,מיכלי לחץ וכו'
יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף .הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם
לשטח המחסן וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן .
יב .היזם/הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין
ו/או רשיון גמר מאת הרשויות המוסמכות ,ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה על
הבטיחות במחסן ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה
ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו ,בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין,
או כל אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה .
יג.

היזם/הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד  ,1954ולא
ירשה לנוער להימצא בשטח המחסן לשם עבודה או לשם השתכרות ,מלבד העבודות
שאינן אסורות לנוער על פי החוק .

יד .היזם/הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות
מעבידים ,וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג' .
טו .היזם/הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים
שידועים ככאלה בעבודות אותן הוא מבצע מהסוג המתאים לעבודות בהן הוא עוסק ,וכן
לספק לכל מבקר או עובד ,ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות
בעבודה )ציוד מגן אישי( תשנ"ז .1997
טז .היזם/הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים ,גזים ,עשן
או גורמים כימיים אחרים ,וכן גורמים פיסקליים או ביולוגים ,כולם או מקצתם ,והידועים
כגורמי סיכון ,ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת
נזק בריאותי.
היזם/הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא
או כל מקום מוקף ,כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים,
וכל עוד לא סולקו הגזים בעזרת אמצעים מעשיים ,וכל עוד נעשה איטום או מניעה של
חדירת גזים בדרך טכנולוגית אחרת ,בכל עת שבה עשוי עובד להימצא במקום המוקף,
וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות גזים מסוכנים
במקום ,כולל חילוף עובד שנפגע .לחילופין ,העובד יוכנס למקום המוקף אך ורק לאחר
שקיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו ,כשהוא לבוש מכשיר נשימה.

יז.

היזם/הקבלן מתחייב לנקוט האמצעים הדרושים בכדי למנוע סיכונים בסביבת עבודתו
העשויה לגרום לפגיעה בעוברי אורח או עובדים השוהים באתר ,כולל נזק כלשהו לציוד
ולסביבה.

יח .היזם/הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים בחשמל ,העומדים
בתקנים הן לעניין בידוד כפול ,הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפוצה והן
בעמידות בתנאי לחות ו/או רטיבות .כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר
ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת( ,בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד .
יט .היזם/הקבל מתחייב להבטיח שכל עבודות החשמל יתבצעו בהתאם לדרישות חוק
החשמל ותקנותיו.
כ.

היזם/הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

כא .כאמור לעיל ,אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של
היזם/הקבלן לכל האמור בחוקים ,בפקודה ובתקנות ,וכן היזם/הקבלן מתחייב לנהוג כפי
שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.
כב .הריני מאשר בזאת שקראתי את כל ההנחיות והדגשים ואני מתחייב למלאם בשלמות
כרוחם וכלשונם.
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