נספח בטיחות לחוזה קבלן ראשי/מבצע הבניה
 .1דרישות נספח חוזה זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והפרתו כדין הפרת
החוזה עצמו.
 .2מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה":
 . 1.2במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה יבצע,יספק ויהיה אחראי
להיבטי הבטיחות השונים בפרויקט.
 . 1.1הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  6לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח , 1811
עד השלמה סופית של הפרויקט ואכלוס (עד קבלת טופס .) 4
 . 1.2בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויקט והוא ישא בכל החובות המוטלות בתקנות
ובחקיקה ובהוראת נוהל זה.
 .3מינוי מנהל עבודה
" . 2.2מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו.
 1.1.1אחריות מנהל העבודה :
 1.1.1.1מנהל העבודה ישגיח,יפקח ויוודא סידורי הבטיחות באתר ויהיה נוכח נוכחות ישירה
ומתמדת כל זמן שמבוצעת באתר עבודה.
 1.1.1.3מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.
 1.1.1.1באם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה יתמנה
מנהל עבודה נוסף למשמרת שנייה (המנוי עפ"י סעיף  1ב').
 1.1.1.4החלפת המשמרת תבוצע עפ"י נוהל מיוחד +תיעוד ,באחריות הקבלן הראשי.
 .4חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה:
 . 1.2מנוי מנהל עבודה" :מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו אשר ישלח הודעת מנוי אל אגף
הפיקוח במשרד התמ"ת (טופס ,) 111העתק מטופס זה יועבר לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
 . 1.1חובת ניהול הבטיחות.
 . 1.2באחריות מבצע הבניה להיפגש עם הממונה על הבטיחות במרכז הרפואי כ 14 -יום לפני תחילת
העבודה ,למלא אחר כל דרישותיו והנחיותיו לביצוע העבודה בבטיחות מקסימאלית ,במסגרת זו,
רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי בהתאם להערכת סיכונים שביצע וכראות עיניו ,להעלות
דרישות נוספות שאינן בהסכם זה.
 .5ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות
 . 1.2על מבצע הבניה להכין באמצעות בעל מקצוע מתאים ,שהוסמך לכך ,תוכנית לניהול הבטיחות
מותאמת לדרישות התקנות משנת  3111ולקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת את
המרכיבים הבאים:
.1.5.5
.1.5.5
.1.5.5
.1.5.5

.1.5.1
.1.5.5
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הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.
פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון ,הערכת סיכונים ,ובקרת סיכונים הכוללות ,לכל הפחות,
פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים (באמצעות סקירה מראש של סביבת
העבודה ופעילויות מסוכנות) ,ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.
פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר ,ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות בטיחות
לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם.
פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה בטוחה
– כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות ,סוגי הדרכות ,מועדי ההדרכות
ומבצעי ההדרכה ,ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות
באתר.
פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות  /תסקיר ,ומועדי הבדיקות לביצוע  /שבוצעו.
רשימות עובדים לבדיקות רפואיות ,ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .

 .1.5.5דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות ,כגון:
חשמלאים ,בוני פיגומים ,מנהלי עבודה וכדומה.
 .1.5.5פירוט שיטות דיווח ,חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי ,תאונה ,וכמעט
תאונה.
 .1.5.5פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר ,ומועדי ביצוע מדידות – כולל למי
מדווחים.
 .1.5.55פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה ,שנועד להבטיח כי אף הם עובדים על-פי
מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.
 .1.5.55נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.
 .1.5.55פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית הבטיחות.
. 1.1
. 1.2
. 1.1
. 1.1
. 1.5

. 1.5

במידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ייחודית מורכבת ,שיש בה סיכונים מיוחדים שאין
להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית ,יש לכתוב ולקיים תוכנית בטיחות נפרדת לאותה
משימה.
תוכנית הבטיחות תועבר לאישור ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
למבצע הבניה מחויבות לעמידה בדרישות כל דין ,ובדרישות תקנים מחייבים ,כולל חובת מבצע
הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות.
כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו ,יתועדו ,ויהיה זמינים לבעלי עניין על פי
הצורך באתר!
בידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי ,הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית באמצעים
עליהם יחליט לפי העניין .חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם ממונה הבטיחות של ביה"ח ולהציג
בפניו כל מסמך שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את המציאות באתר לפי ראות
עיניו.
דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:
הערה :הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם מינימאליים.
הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה .הביצועים
אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק קובע.
 .1.5.5גהות ורווחה:
1.1.1.1
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.1.4

עזרה ראשונה  -תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.
באם מספר העובדים יעלה על  11יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה.
מי שתייה  -יסופקו לאתר מי שתייה בעלי איכות טובה.
שירותים -יותקנו שירותים זמניים באתר או לחלופין :ייקבעו שירותים לשימוש
העובדים בתיאום ובאישור ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
מקום אכילה -יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האוויר לנוחות
העובדים.

 .1.5.5ציוד מגן אישי וציוד בטיחות:
 .1.5.5.5מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים
המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים
למשימת העבודה:
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.1
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
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ציוד מגן בסיסי-כובע מגן,נעלי בטיחות.
כפפות על פי סוג העבודה (מניעת חיכוך,כוויות,חומרים
כימיים,התחשמלות).
הגנת עיניים.
הגנת שמיעה.
הגנת פנים.
הגנת גוף.
הגנה מפני נפילה מגובה.

 .1.5.5.5.5הגנה מפני קרינת השמש.

 .1.5.5.5באחריות מבצע הבניה,לספק לאתר את פרטי הציוד לניהול הבטיחות:
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.5
.1.5.5.5.1

ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה.
מאווררים לייבוש ופיזור ריחות.
מטפי כבוי אש.
ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף.
אמצעי גידור וחסימה.

 .1.5.5.5מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין ותקני ,עפ"י
דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 .1.5.5הדרכה עובדים ומנהלים:
 .1.5.5.5החברה הקבלנית תתכנן ותקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל העובדים.
 .1.5.5.5ההדרכות תועברנה בשפה העברית.
 .1.5.5.5באם יהיה צורך תעמיד החברה הקבלנית על חשבונה מתורגמן לשפות זרות:
 .1.5.5.5.5הדרכה בסיסית.
 .1.5.5.5.5הדרכה לעבודות ספציפיות (כמו עבודות חשמל,עבודות חפירה,בטיחות
בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד') ,הסמכות והכשרה לביצוע עבודה
בגובה לפי התקנות בנושא.
 .1.5.5.5.5הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים.
 .1.5.5.5בנוסף להדרכה,תבצע החברה הקבלנית הדרכות משלימות בעצמה ,הדרכות
שבועיות של מנהלי העבודה.
 .1.5.5.1כל עובד יקבל דפי מידע על סכנות וסיכוני בטיחות במקום העבודה ובתחנת
העבודה.
 .1.5.5כשירות ציוד:
הדרישות בסעיף זה מתבססות על:





פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה.
חוק החשמל.
תקני מכון התקנים הישראלי.
תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.

 .1.5.5.5החברה הקבלנית תוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם תקינים
ותקניים.
 .1.5.5.5ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך לממונה הבטיחות של המרכז
הרפואי.
 .1.5.5.5יערך מבדק בטיחות למערכת החשמל הזמנית באתר מיד לאחר הקמתה ע"י
חשמלאי בודק-המבדק יערך אחת לשנה.
 .1.5.5.5כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ,כל מפסקי הדלף (בדיקת רגישות)
ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.
 .1.5.5.1כל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.
התרעה חזותית (צ'קלקה) בתנועה.
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 .1.5.1תאונה",כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים:
 .1.5.1.5תאונה:
 .1.5.1.5.5כל אירוע בו נפגע אדם .
 .1.5.1.5.5ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד (פירוט הדרישות בפנקס
הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:





יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים.
יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת.
יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 .1.5.1.5כמעט ונפגע":
 1.1.1.3.1תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה פוטנציאל לפציעה או לנזק
(פירוט הדרישות בפנקס הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:
 יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.
 יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
 .1.5.1.5מערכת הפקת לקחים
 .1.5.1.5.5ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה יבצעו ניתוח
אירוע ,יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת הישנות
אירועים נוספים.
 .1.5.1.5.5ממונה הבטיחות מטעם מבצע הבניה ,יבצע מעקב אחר יישום הלקחים.
 .6קבלני משנה:
 . 5.2קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.
 . 5.1למרכז הרפואי לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים.
 .7מערכת דיווח לממונה הבטיחות של המרכז
 . 5.2חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא
ניהול הבטיחות.
 . 5.1במידה שממונה הבטיחות של המרכז הרפואי יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב
הבטיחות באתר ,יקצה לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.
 . 5.2על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מממונה הבטיחות של ביה"ח באחת הדרכים הבאות:
 .5.5.5אישור על ביצוע כנדרש.
 .5.5.5הסתייגות כתובה ומנומקת.
 . 5.1בסמכות ,ממונה הבטיחות של ביה"ח ,עפ"י שיקול דעתו ,לעצור את העבודה באתר ,במידה שקיימת
סכנה לפגיעה בחיי אדם.
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 . 5.1מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים לממונה
הבטיחות של ביה"ח עפ"י הפירוט להלן:
.5.1.5
.5.1.5
.5.1.5
.5.1.5
.5.1.1

טרם פתיחת האתר – תוכנית בטיחות של האתר.
דו"ח חודשי – ממצאי סקרי מפגעים שנערכו ע"י ממונה הבטיחות של מבצע הבניה ותיעוד
סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
דו"ח חודשי – פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות.
תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול בליקויים אם
התגלו.
ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע" ,המסקנות וסטטוס היישום שלהם
בשטח.

 .8כללי:
אין האמור לעיל לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים  /תקנות אחרות שאינן כלולות בסעיף זה -
מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא לביצוע כל תקנות הבטיחות בעבודה המופיעות בדרישות כל דין
ובנוסף לתת מענה הולם לכל דרישותיו של ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
 1.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן :אביזרי בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן
אישי לעובדים ,ביגוד ,נעלי-בטיחות ,כובעי-מגן ,אוזניות מגן וכל ציוד אחר בנוסף על האמור בסעיף זה
שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
 1.3הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י
החוק כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד ואביזרי-בטיחות
אחרים כפי שיידרש על ידי הממונה על הבטיחות של המרכז הרפואי.
 1.1נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד  -עגורנים מלגזות או כל
ציוד אחר ,תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם ,נלווה
כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך,
ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם ,שיוצגו לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי
וימסרו לו העתקים.
 1.4הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר
העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש
באתר העבודה.
הכנסת חומרים ,כאמור לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ תעשה
לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
 1.1הקבלן ידאג להכשיר את עובדיו לעבודה עפ"י תקנת עבודה בגובה אשר מגדירה כל עבודה (,לרבות
גישה למקום עבודה) ,שיכולה לגרום לעובד ליפול לעומק העולה על  3מטר התקנה מתייחסת לעבודה
על סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים.
הקבלן יציג בתחילת עבודתו תעודות המראות על הכשרת עובדיו בנושא .
 1.6הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של המרכז
הרפואי.
 1.1האחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן.
 1.1עבודות בשעות הלילה ,או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה ואישור
מממונה הבטיחות .
 1.8הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר
העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
 1.11מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה ו/או שתינתן
מפעם לפעם לקבלן על ידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי או מטעמו ,לא תפטור את הקבלן
מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ,מנהג,
נוהג בטיחות ואחר.
 1.11לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי כדי להסיר מהקבלן או
להטיל אחריות על בית החולים אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל דין מוטלת
על הקבלן.
 1.13על הקבלן מוטלת האחריות לקבל מממונה הבטיחות של המרכז הרפואי הדרכה על הסיכונים כלליים
וספציפיים לעבודה הנעשית בשטח בית החולים.
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אני הח"מ מצהיר בחתימתי להלן  ,כי קראתי והבנתי והנני מתחייב לעמוד בדרישות כל החוקים והתקנות הנוגעות
לתחום הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות הבטיחות הנהוגות בבית החולים ולהנחיות ודרישות ממונה הבטיחות
שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל ,ו/או כל הנחיה אחרת בכתב/בע"פ עפ"י דרישתו.
שם

ת.ז____________________________.

כתובת________________________________________________________ :
חותמת וחתימה ______________________:תאריך_____________________.

חובה עליך להביא תוכן הוראות אלו אל כל עובדיך ועובדי קבלני משנה
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