
ואיכות הסביבה הוראות בטיחות   
 28/10/2014   

 ההדפסה ליום ורק אך תקף והוא מבוקר אינו זה מסמך של העתק הדפסה תאריך 12/11/2014 
 

 
 :כללי .1

, מיומנות מקצועית, מעת לעת נדרש לבצע במפעל עבודות אשר דורשות הסמכה מקצועית חוקתית

 .כלים ואמצעים שאותם יכול לספק קבלן חיצוני

     י "ומערכת לניהול בטיחות עפ ISO14001י תקן "במסגרת הטמעת מערכת ניהול איכות הסביבה עפ     

        שנמצאו ל בסיכוניםופיטויוודא  ןקבלניהול סיכונים לעבודת ה בצעמנהל אחזקה י ,ISO18001תקן      

 .די למנוע תאונות עבודה או פגיעה סביבתיתכ, עבודתו של הקבלןלפני תחילת      

 :המטרה .2

דרישות כל דין בנושאי ב ואת חובותיו של הקבלן לעמידה איכות הסביבהלהגדיר הוראות בטיחות ו

 .למניעת תאונות ולשמור על סביבת עבודה נטולת מפגעים הבטיחות בריאות ואיכות הסביב

 :הגדרה .3

עבודה , עבודה על גגות שבירים, חשמל: קבלן המסוגל ומוסמך לבצע עבודות כגון – קבלן חיצוני

 .'מקום מוקף וכו, אינסטלציה, בינוי לסוגיו, נגרות, עבודות מסגרות, בגובה

MSDS – aterial Safety Data SheetM – בטיחות גיליון 

 .בטיחות בריאות וסביבה -ס"בב

 .חומרים מסוכנים -ס"חומ

 :השיטה .4

הבטיחות ו איכות הסביבההוא יקרא את הוראות והנחיות , בעת חתימת חוזה העסקת קבלן •

וכן כל ' נחיות שבנספח אהההוראות הבטיחות ותחייב לקיים את מהקבלן . 'שבנספח א

המשרד לאיכות , ת"י משרד התמ"ה עאו תקנה שהותקנ/או הוראה חוקתית ו/הנחיה ו

בתחום הבטיחות הבריאות  כל דיןדרישות ולקיים  או כל משרד ממשלתי אחר/הסביבה ו

ולהישמע להוראות הבטיחות ונהלי המפעל ולשלטי הבטיחות המוצבים  ואיכות הסביבה

 . בשטחי המפעל 

את ההסמכות  ימסור לו ,לאחראי הבטיחות יגיעהקבלן , במפעל הקבלן תחילת עבודתעם  •

, על הסיכונים במפעל ויקבל הדרכת בטיחותושל עובדיו שלו והדרכות הבטיחות והרישיונות 

יקרא את  הקבלן , בנוסף .מנהל אחזקה יבצע לו ניהול סיכונים לעבודה שהוא צריך לבצע

  .'שבנספח אהבטיחות ו איכות הסביבההוראות והנחיות 

למזמין ) חתימה וחותמת(ביר עותק חתום הקבלן יחתום על הזמנת העבודה שקיבל ויע •

 .מחלקת רכש/ העבודה

 :חלות .5

 .הקבלן המבצע. א

 העבודה מזמין . ב

 מנהל אחזקה. ג
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 : נספחים 

 ' נספח א
 

 .ואיכות הסביבה בטיחות וגהות בעבודה

לצוות עובדיו הנמצאים בשטח שבו מתבצעת העבודה או כל חלק  ס"בהקבלן ימנה אחראי ב .1
ואיכות  אחראי לנושאי הבטיחותשישמש כ. ")אתר העבודה:"להלן(בלן הקאחראי ממנה לה 

בטיחות וגהות , איכות סביבהותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור ל, המוגדרים בנוהל זה הסביבה
כאיש קשר בין גם ישמש  ס"בהב אחראי ").ס "אחראי בב: "להלן(עובדי הקבלן באתר העבודה 

 .מ"בע "ארד" עובדי הקבלן לממונה הבטיחות של
, המעוגנים בחוקים והסביבה י כל כללי הבטיחות"ינהגו עפ מטעמו ס"בבה ואחראי הקבלן

עבודה  ,מקום מוקף, אש גלויה, ס"חומ(ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל 
 ). 'ווכ, חשמל, תלולים ומשופעים גגות שבירים, בגובה

במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע נהלים  יפקח על עובדי הקבלןשל הקבלן  ס"בבה אחראי .2
בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור . הבטיחותו איכות הסביבה והוראות

 .מ"בע" ארד"י הנחיות ממונה הבטיחות של "בטיחות וגהות עובדי הקבלן עפ, איכות הסביבהל
או כפי , לביצוע עבודתו, פי שיידרשהקבלן יהיה אחראי לספק כל ציוד בטיחות וגהות לעובדיו כ .3

כלי , אביזרי בטיחות: מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יספק הקבלן. י החוק"שנדרש עפ
וכל ציוד  ציוד עבודה בגובה,אוזניות מגן, כובעי מגן, נעליים, ביגוד, ציוד מגן לעובדים, בטיחות

עובדי הקבלן  .מ"בע "ארד"של י ממונה הבטיחות "שיומלץ ע, על האמור בסעיף זה, אחר בנוסף
 י הקבלן"מחוייבים להשתמש בציוד המגן שסופק להם ע

י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד "הקבלן ידאג לבדיקה ע .4
ציוד  הרמה , מתקני הרמה, דודי קיטור, קולטים, מיכלים, מדחסים: שבשימושו כולל

וכל ציוד אחר שיהיה באתר העבודה שלגביו ציוד מיטלטל , מים פיגו, סולמות, עגורנים,ואביזריו
 .ובהתאם לדרישות כל דין י בודק מוסמך"חלה חובת בדיקה ע

הקבלן יגיש רשימה מסודרת של כל הציוד שהוא מכניס לשטח המפעל למנהל אחזקה לצורך  .5
 .בדיקה וקבלת אישור להכניסם לשטח המפעל

ימנה אדם שעבר הכשרה , כולל ציוד לפינוי נפגעים, יוהקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובד .6
ויקצה רכב , להגשת עזרה ראשונה באתר העבודהואו גורם מוסמך אחר מטעם מגן דוד אדום 

 .או בית חולים בשעת חרום, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי
אזהרה -כולל הצבת ציוד מגן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, הקבלן יסמן .7

או כל ציוד או  שלטים,סימון דרכי גישה ומילוט, גשרי מעבר, זהרונים, מחסומים: י החוק כגון"עפ
 .מ"בע" ארד"אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש על ידי ממונה הבטיחות של 

עגורנים מלגזות , כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה .8
ובהתאם להנחיות של קצין הרכב  י חוקי התעבורה של מדינת ישראל"חר תעשה עפאו כל ציוד א
ל תעשה בעזרת "ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ, מבלי לגרוע מהאמור לעיל. של המפעל

י "וכל זאת ע' מכווני רכב כבד לאחור וכד, אתתים לעגורנים :כגון יםנלוו מיומן ועובדים כוח אדם
 .שרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאםאנשים שהוסמכו והוכ

י הנהלים המחייבים באתר "או מסוכנים מכל הסוגים עפ, הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים .9
כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש . י סוגיהם וקבוצות סיכון"כולל סימונם והפרדתם עפ, העבודה

 .באתר העבודה
, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, לאתר העבודה, לעיל 8כאמור בסעיף , הכנסת חומרים .10

 .מ"בע" ארד " תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מממונה הבטיחות של 
, צינורות, י החוק והוראות מכבי אש כולל זרנוקי מים"הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ .11

כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון , שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם' מטפים וכד
  .מכבי אש
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דה עבו, הבטיחות בעבודה, איכות הסביבההקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא  .12
כמו כן יחתים את עובדיו . לעיל וטיפול בו 10ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף בגובה 

הקבלן יעביר לידי ממונה .שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן אישי
 .הבטיחות של ארד עותק של ההסמכות של עובדיו

וצב למשך זמן ממושך יהיה בתיאום ואישור או כל ציוד המ, מתקני עזר, מיקום מבנים זמניים .13
 .מ"בע" ארד " מממונה הבטיחות של 

, מתקני מי שתייה ורחצה, שירותים, רווחה, הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה .14
או על פי הסכם /תנאי בטיחות וגהות לעובדים ו -י הנדרש בחוק "מתקנים נוספים עפ

 .ל"ינה של המתקנים הנוידאג לאחזקתם התק, ההתקשרות עימו
או לטפל , יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק, קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל .15

 .או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, ברשת החשמל
" ארד" או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של  , הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו .16

 .מ"בע" ארד " אחר המוסמך מטעם  או מכל אדם
"  ארד " מיידית לממונה הבטיחות של , או כמעט תאונה, תאונה, הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן .17

 .המשך או עצירת העבודה, תדרוך, לטיפול, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות
כמו , בטופס מתאים ימים על התרחשות כל תאונת עבודה 3הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  .18

במידת הצורך וידאג לזכויותיו של  211ל .ימלא עבורו ב,  250. ל.כן יצייד את הנפגע בטופס ב
 .הנפגע

וידאג להחלפתו , הקבלן יוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נילווה אשר משמשים את עובדיו .19
 .של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך

או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית , במידת הצורך, פואיות לעובדיםאחראיות לביצוע בדיקות ר .20
 .תחול על הקבלן

י "לאתר מאושר עפ לפנות את הפסולתלבצע ניקיון בסביבת העבודה ו בסיום העבודה יש .21
פסולת מוצקה או החברה או  אין לאחסן פסולת דליקה בתחומי. החוקים והתקנות הרלוונטיים

 .הביוב תנוזלית לפחים רגילים או למערכ
בדיקה ואישור , או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, עבודות בשעות הלילה .22

 .מ"בע" ארד"מממונה הבטיחות של 
בטיחות וגהות , איכות הסביבההקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי  .23

 .ים באתר העבודהכולל סיכונים נלווים הקיימ, הקשורים לאתר העבודה וסביבתו
יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה " ארד" ממונה הבטיחות של  .24

ואשר לא תמלא אחר , ואיכות הסביבה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות
או המהווה מכשול , ההוראות והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן

 .י הנדרש על פי דין"עפ והגנת הסביבה יחות וגהותלקיום בט
 .והתקנות  1953ג "פ חוק עבודת נוער תשי"תעשה ע 18העסקת נערים מתחת לגיל  .25
 .אין לשוטט בשטחי המפעל שלא במסגרת ביצוע העבודה וללא אישור  .26
  .העבודה סיוםיש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכול חומר עם  .27
 .   אין להשתמש ללא  רשות ממנהל המפעל או בא כוחו בכל ציוד של המפעל .28
 .במקוםארד על כל נזק לציוד המפעל ורכושו יש לדווח מיד לאחראי  .29
 .   אין לעשן בתחום המפעל אלא במקומות שהוגדרו לכך  .30
 .כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן  .31
 אחראי הבטיחות/ ממונה הבטיחות תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן  אצל כל עבודה  .32

 .וחתימה על פנקס הדרכה
או הנחיה כאמור /הבטיחות והגהות ו, איכות הסביבהמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום  .33

ות מ או על ידי ממונה הבטיח"בע" ארד " או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי /במסמך זה  ו
לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא , או מטעמם"  ארד " של 

 .נוהג בטיחות ואחר, מנהג, תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין
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כדי להסיר מהקבלן או להטיל " ארד " לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של  .34
או על פי כל דין מוטלת על /סמכי ההתקשרות עם הקבלן ואשר על פי מ" ארד" אחריות על 

 .הקבלן
 

 .וינהגו בהתאםמטה חרום / צוות חרום/ במקרה חירום להנחיות המפעל  שמעוייהקבלן ועובדיו  .35
 : תמצית מדיניות הבטיחות של ארד .36

 אחריות אישית של כל עובד לקיום הוראות בטיחות וגהות. 
 הנהלת המפעל  : 

 יחות וגהות העובדיםאחראית ומחויבת לבט •
 התקנות והתקנים, מתחייבת לעמוד בכל החוקים •
 תשפר באופן מתמיד את רמת הבטיחות והגהות •
 תדריך ותכשיר את העובדים באשר לסיכונים בעבודתם •

 :תמצית המדיניות הסביבתית של ארד .37
 שואפת להקטין ככל הניתן את ההשלכות השליליות על הסביבה העלולות לנבוע  החברה

 יותיהמפעילו
 הנהלת החברה והעובדים מחויבים לשמור ולשפר באופן מתמיד את איכות סביבת המפעל 

    התקנות ודרישות אחרות הרלוונטיים , הצווים, לעמידה בכל החוקיםבת מחויהנהלת החברה               
 .בתחום איכות הסביבה              

 
 
 
 

 מנהל  בטיחות
     רמי חודדי

 
 
 
 
 


