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 כללי .1

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב טכנולוגי, נעזר בקבלנים ונותני שירותים שונים 

לביצוע עבודות באתריו. עבודת הקבלנים טומנת בחובה סיכונים רבים, הן בגלל אופי העבודה והן 

 בגלל ההיכרות המועטה עם שטח העבודה וסביבתה,

החוק      דרישות בכל לעמוד אוניברסיטהה לאתר הנכנס קבלן התחייבות כולל זה מסמך
 :להלן המפורטות ובהנחיות

 

 מטרה .2

מטרת נוהל זה להבטיח את מודעות המנהלים ומזמיני הקבלנים לדרישות אוניברסיטת אריאל 

 בשומרון בנושאי בטיחות ואיכות הסביבה בכל אתריו, כולל דרישות התנהגות וחבות נזיקין.

 תחולה .3

 בשטחי הפעילות של האוניברסיטה ודה חיצונית המבוצעת ע"י קבלןהנוהל חל על כל מזמין עב

 הגדרות  .4

"קבלן"( קבלן של שירותים ו/או עבודות שהוזמן לביצוע עבודות ישירות ע"י -)להלן -קבלן ראשי .4.1
 המרכז.

 קבלן שנשכר ע"י הקבלן  הראשי ואשר בא לבצע עבודה מטעמו. –קבלן משנה  .4.2

 י אוניברסיטת אריאל בשומרון וכל אתריו.כוללים את כל שטח -אתרי עבודה .4.3

כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, מי  -ממונה בטיחות .4.4
שנתמנה להיות ממונה על בטיחות באוניברסיטה, או ממלא מקומו או מי שמונה על ידו לעסוק 

 בתחום בטיחות קבלנים.

או ממונה מטעמו, או קבלן הראשי במקרים  מזמין העבודה - מנהל פרויקט  עבודה /מפקח  .4.5
 םעפ"י נהלי המרכז וחוקיבשטח על הליך העבודה הוסמך לעקוב ולהשגיח מסוימים, אשר 
 ותקנות המדינה.

בעל סמכות לבצע התקשרות עם קבלן  עובד אוניברסיטת אריאל בשומרון -מזמין העבודה .4.6
 לביצוע עבודה.

ודה והרווחה לשמש כמנהל עבודה. מנהל מי שהוסמך על ידי משרד העב - מנהל עבודה .4.7
תקנות הבטיחות, ולנקוט צעדים מתאימים כדי ו החוק העבודה חייב למלא אחר הוראות

 להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו.

אחראי מטעם הקבלן לבצע את העבודה בשטח בהתאם  –אחראי לביצוע העבודה בשטח  .4.8
 .לתנאים שהוגדרו לו
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 סמכות אחריות ו .5

באחריותו להגיע לממונה על  ,כל אחד מאלה – קבלן משנה / מנהל עבודה /קבלן ראשי .5.1
 והבהרות.  בטיחות הבטיחות ישירות לפני תחילת העבודה לתדריך, חתימה על המסמך

אחראי לאשר את עבודתו של כל קבלן בנושאי הבטיחות טרם חתימה על  -ממונה בטיחות .5.2
 רכה ביום הראשון של תחילת העבודה.חוזה העבודה וביצוע הד

אחראי לאשר את עבודתו של כל קבלן בנושאי הסביבה טרם חתימה  -ממונה איכות הסביבה .5.3
 על חוזה העבודה וביצוע הדרכה ביום הראשון של תחילת העבודה.

אחראי/ ת לעדכן את  -מנהל/ ת יחידה ארגונית, או ראש מחלקה אקדמית )להלן "רמ"ח( .5.4
ולקבל המוזמן על ידו לביצוע עבודות  דבר מועד תחילת עבודתו של קבלןממונה הבטיחות ב

 .לתחילת העבודה אישורואת 

אחראי/ ת לעדכן את ממונה הבטיחות בדבר מועד תחילת   -מפקח עבודה /  מנהל פרויקט   .5.5
ן ולקבל את אישורו לתחילת העבודה ולעדכן על כל שינוי באופי העבודה עבודתו של קבל

 המתבצעת.
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 טההשי .6

 ההתקשרות עם קבלן 6.1

נספח "הנחיות על  , יחתוםכל קבלן במסגרת מכרז לביצוע עבודות בינוי ואחזקה  6.1.1
טרם  קבלנים על עבירות ביטחון ובטיחות,מנגנון קנסות לממונה בטיחות" הכולל 

  תחילת עבודתו בשטחי האוניברסיטה.

שטחי קבלי משנה טרם תחילת עבודתם יחתמו על "מסמך עבור קבלנים הבאים ב 6.1.2
קבלנים על קנסות להמנגנון הכולל את הנחיות ממונה בטיחות ו האוניברסיטה"

 .עבירות ביטחון ובטיחות

ם את המסמכים יגיש הקבלן לאישור הממונה על הבטיחות בצירוף כל האישורי 6.1.3
  והסמכות הנדרשים לביצוע העבודה, טרם תחילת עבודתו.

 התארגנות לפני תחילת עבודה 6.2

יעביר הקבלן למזמין רשימת העובדים מטעמו. רשימת  לפני תחילת העבודה, 6.2.1
העובדים תכלול: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת, הגדרת תפקיד, 

 הסמכות והכשרות של העובד.

הרשימה תועבר ע"י המזמין ידיעה של הקב"ט. במקרה הצורך, יפנה הקב"ט למזמין  6.2.2
 .לברור נוסף

 עבודה יידרשו למלא שיפוצים, בטרם כל תחילת קבלנים העוסקים בעבודות בנייה או 6.2.3
" הכולל את פרטי הקבלן המבצע, פרטי  צים"הודעה על תחילת פעולות בנייה או שיפו

 העבודה המתבצעת ופרטי המינוי של מנהל העבודה. 

במידת הצורך ובהתאם לסיכונים בעבודה יזומן הקבלן בייחד עם האחראי לביצוע  6.2.4
 ה להדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה.העבודה בשטח או מנהל העבוד

 קנסות וגבייה  6.3

חריגה מהנחיות הבטיחות עלולה להוביל לקנסות לפי הפירוט ב"מנגנון קנסות  6.3.1
 לקבלנים על עבירות ביטחון ובטיחות".

עבירות הביטחון והבטיחות יתועדו ב"דו''ח עברות ביטחון ובטיחות" הכולל את תאריך  6.3.2
הקבלן, מנהל העבודה, מהות החריגות וברירת  ביצוע העברה, שעה, מקום, חברת

 הקנס,  סה"כ ברירת קנס, תיעוד החריגה או עדים, ממלא הדוח ותפקידו.

גביית הקנסות תתבצע דרך אגף הכספים בכפוף לסכום הנקוב על "דו''ח עברות  6.3.3
 ביטחון ובטיחות" לקבלן שזכה במכרז לביצוע העבודה.

ני ביצוע , תועבר הגבייה לקבלן הראשי עבירות המבוצעות ע"י קבלי משנה / קבל 6.3.4
 כרז.במ ואשר זכהצע את העבודה בשמ
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יום מיום  14קבלן יהיה רשאי לערער על דו"ח או לבקש להמירו באזהרה ,תוך  6.3.5
, ההחלטה על ביטול הדוח תהיה לאגף הביטחון והבטיחותבהודעה בכתב  ,הרישום

ובתנאי  אחת לסימסטר דעתה של וועדת הבטיחות המרכזת המתכנסת לפי שיקול 
 שהקבלן טיפל / הסיר את הליקויים.

 מסמכים קשורים ונלווים .7

 מנגנון קנסות לקבלנים על עבירות ביטחון ובטיחות 7.1

 מסמך עבור קבלנים הבאים בשטחי האוניברסיטה 7.2

 טפסים  .8

 .דו''ח עברות ביטחון ובטיחות 8.1

 .הודעה על תחילת פעולות בנייה או שיפוצים 8.2

 הפניות .9

 (לביצוע עבודות בינוי ואחזקה)נספח ג' במכרז  בטיחותהנחיות ממונה  9.1
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 הנחיות ממונה בטיחות  -נספח ג' 
 )מסמך עבור קבלנים הבאים בשטחי האוניברסיטה(

 
 כללי:
 חוקהבטיחות ע"פ  דרישות בכל לעמוד האוניברסיטה לאתר הנכנס קבלן התחייבות כולל זה מסמך

 :להלן המפורטות דרישות האוניברסיטה עקריוב
 

 לקמפוס: כניסה .1
 

 הסיכונים מזעור תוך הסביבה על והשמירה הבטיחות על דגש שמה האוניברסיטה 
 הסביבה. על המזיקות ההשפעות והפחתת הבטיחותיים

 העבודה מזמין מאת אישור ללא עבודה כל ולהתחיל האוניברסיטה לשטח להיכנס אין/ 
 .ולעובדיו קבלןל בטיחות הדרכת שבוצע וללא הבטיחות ממונה ,העבודה מפקח

 רכבים ותיקים של בדיקה כולל -השומרים להנחיות בהתאם האוניברסיטה משטח ויציאה כניסה 
 .אישיים

 מראש אישור ללא רכבים להכניס אין. 

 ובטיחות בטחון ממחלקת מיוחד אישור תחייב הפעילות שעות לאחר קבלנים עבודת 
 .אבטחה ,תאורה לנושאי לב שימת תוך

 
 בציוד:  שימוש .2
 

 ל שימוש בציוד יהיה ע"פ דין וחוק.כ 

 בכתב אישור ללא לאוניברסיטה השייכים גלם חומר או ציוד בשום להשתמש אין. 

 בלבד אש כיבוי לצורכי אלא שוטפת לעבודה אש כיבוי בציוד להשתמש אין. 

 מתאימה הכשרה בעלי למורשים אלא ,האוניברסיטה של החירום בציוד להשתמש אין. 

 פקודת הבטיחות י"עפ מוסמך בודק של בדיקה הדורש, אחר ציוד תא או /ו לחץ /הרמה ציוד כל 
 ויוודא סימון ,בתוקף שכזאת תעודה יישא מפעיל הציוד  ,אחר חוק כל או ותקנותיו בעבודה

 .חוק י"עפ כנדרש הציוד

 מתאימים אישורים בעל יהיה האוניברסיטה לשטחי מכניס שהקבלן ציוד כל. 

 האוניברסיטה של כבר בכלי ולנהוג להשתמש אין. 
 

 האוניברסיטה: בשטחי התנהגות כללית .3
 

 המצב או את לתקן יש. האחראי לגורם לדווח יש בטיחותיים בלתי התנהגות או מצב בכל 
 את העבודה לבצע אפשרות אין אם .העבודה המשך לפני בטיחותיים הבלתי ההתנהגות

 .כלל לבצעה אין בבטחה

 האוניברסיטה שטחב סמים לצרוך או אלכוהול לשתות אין. 

 ובסופו יום העבודה במהלך האזור ניקיון על שמירה על הקבלן לוודא. 

 בשטחים ציבוריים לעשן אין 

  אנשים לפחות באזור העבודה )אלא אם נתקבל אישור  2כל עבודה תבוצע בצוות מינימאלי של
 לעבוד לבד ממחלקת הבטיחות(.

 ובידיעת מחזיק המקוםשהיא ללא אישור של המזמין -אין להתחיל עבודה כל 

  אין לבצע עבודות בסיכון מיוחד, כגון: עבודה בגובה, כניסה למכלים ובורות, קירבה/חדירה
לקווים של גזים/ קורוזיבים/ רעילים, ממיסים, ניקוזים, צנרת כיבוי אש ללא תאום ואישור של 

 ממונה הבטיחות.

 מונה איכות הסביבה.אין לבצע פעולה העלולה לגרום לנזק סביבתי ללא אישור של מ 

  אין לבצע חסימות של פתחי יציאת חירום, גישה לעמדות כיבוי אש ודרכי גישה. באם נדרשת
 חסימה יש לקבל אישור ממחלקת בטיחות לאחר תכנון דרכי גישה חלופיות.
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  התחברות למערכת מים כלשהי של האוניברסיטה תתבצע אך ורק באישור בכתב מהאגף
 הטכני.

 טח האוניברסיטה רק באזורים שהוגדרו לצורך העבודה.מותר להסתובב בש 

 אלא באישור מיוחד מראש. -אין להיכנס לשטחים שאינם מפורטים בהיתר העבודה 

 .אין להיכנס לחדרי חשמל ללא אישור מראש 

 .יש להישמע להוראות אנשי הביטחון ואנשי הבטיחות 

  מראש.אין לבצע כל עבודה באוניברסיטה בימי שישי ושבת ללא תיאום 

 .אין לבצע כל עבודה שאינה מופיעה בהיתר הבטיחות 
 

 הודעה על תאונות: .4
 

  חובה על הקבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או אירוע או כמעט תאונה שאירעו בשטחי
האוניברסיטה ובמתקניה בהם מעורבים הקבלן או עובדיו לממונה על העבודה מטעם 

 סיטה.האוניברסיטה ולממונה הבטיחות של האוניבר

 .הודעה כנ"ל אינה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק 
 

 ועובדיו: הקבלן כשירות .5
 

 י איש"ע ורק אך תתבצע בישראל חוקית מרשות היתר או רישיון ,הסמכה הדורשת עבודה כל 
 .זו לעבודה בתוקף היתר או תעודה ונושא לכך שהוסמך מנוסה מקצוע

 את הבדיקות עברו וכי רפואית מבחינה כשירים הנם עובדיו וכל הוא כי בזאת מצהיר הקבלן 
 .דין כל י"עפ הרפואיות

 .מבצע הבנייה חייב למנות עוזר בטיחות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
 

 בחרום: התנהגות .6
 

 הבאים הפרטים את להתקשר לסייר האוניברסיטה ולמסור יש חירום באירוע מבחינים כאשר: 
 .ומיקום האירוע האירוע אופי ,שם

 הסייר את להזעיק יש פציעה של מקרה בכל. 

 ההוראות לפי ולנהוג הכריזה במערכת להודעה להקשיב יש אזעקה הישמע בעת. 

 הפינוי  לאזור )ריצה ולא מהירה הליכה (האפשרית במהירות להגיע יש פינוי של במקרה
 .העבודה למקום ביותר הקרוב

 את יש לפנות, ולא . במידה)לחיים סיכון אין אם ( אותה ותלכב לנסות יש שריפה של במקרה 
 . לסיור מיידית ולהודיע האזור

 במשך לא הפגיעה אזור את לשטוף יש ' ),וכד ,מעבדות (כימי מחומר פגיעה של במקרה 
 החירום ומשטפות במקלחות להשתמש מומלץ (החירום במשטפות דקות- 11 מ פחות

 .)לצורך בהתאם העיניים
 

 בחשמל: עבודות .7
 

  כל עבודה בחשל תתבצע ע"פ כל חוק ודין ובניהם חוק החשמל ותקנות העבודה 

 ותקנותיו. החשמל חוק בדרישות לעמוד חייב מאריך כבל או חשמלי ציוד כל 

 פיזית פגום ציוד עם לעבוד אין. 

 מספר כבלים לחיבור מוחלט איסור חל ,מטר 50 של מקסימלי אורך בעל יהיה מאריך כבל 
 .יותר ארוך חשמל קו ליצור מ"ע מאריכים

 ואין אפשרות במידה .העבודה אזור מעל אורכו למלוא הכבל את לפרוש יש העבודה בזמן, 
 .מכניות פגיעות למניעת כיסוי עם ,הרצפה על הכבל ייפרס
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 הכבל  כללי פי על יאובטחו הכבלים .מינימום מטרים 2.30   בגובה תוצב זמנית תאורה
 .המאריך

 מוסמך חשמלאי י"ע ורק אך אלא ,חשמליים בכלים יםתיקונ לבצע אין. 

 האוניברסיטה מחשמלאי מפורש אישור ללא חשמל לנקודות להתחבר אין. 

 החשמל ותקנותיו לחוק בהתאם בלבד מוסמך חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל בקווי עבודות. 
 

 
 

 הידראוליות: ובמות פיגומים ,סולמות- בגובה עבודה .8
 

 מלאה מקושרת בטיחות ברתמת שימוש מחייבת מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה כל 
 .ת"התמ משרד י"בגובה ע לעבודה כשירות אישור בהצגת צורך ויש חיים קו/ עיגון לנקודת

 תקני בבולם נפילה ומלווה בלבד מלאה רתמה הינה לעבודה המאושרת הבטיחות רתמת. 

 מבודד ישתמשו בסולם יםחשמלא .בלבד ותקניים תקינים בסולמות השימוש מאושר- סולמות 
 .בלבד

 יהיה ניתן כן שלא אותם לנעול או נעול במקום הסולמות כל את להשכיב יש העבודה יום בסוף 
 .בהם להשתמש או לגשת

 מסוימים במקרים ולעמוד בדרישות חוק  הבטיחות דרישות בכל לעמוד חייב פיגום כל -פיגומים 
 .בודק מוסמך/ מהנדס של באישור חייב

 י"ע התקרבות לפיגום או עליה כל שימנע ,לידם או לפיגומים מתחת מתאים גידור םיקי הקבלן 
 .זרים

 במלגזות להשתמש או הרמה במת עם לעבוד ךצור יש שבו מקרה בכל -ממונעת הרמה במת 
 הנדרשים האישורים שקיימים כל העבודה תחילת לפני להציג לממונה על הבטיחות  יש ומנופים

 )'וכו  ,לנהיגת מלגזה רישיון ,למנופאי ישיונותר ,למכונה מוסמך בודק(

 בלבד תקני הרמה בסל אלא ,משטח ג"ע במלגזה אנשים להרים אין. 

 .כלל העובדים חייבים לעבור קורס הדרכה בגובה לפני כניסה לעבודה 
 

 אישי:  מגן ציוד .9

 עבודה ובגדי הנדרש האישי המגן ציוד כל עם לעבודה להגיע יש. 

 בתקנים חייב לעמוד הציוד כל ,בטיחות ומשקפי בטיחות נעלי ,מגן כובע לכול המינימאלי הציוד 
 .החוק ובדרישות

 סוג לפי .מתאימות בכפפות להצטייד יש בידיים פגיעה/ חיתוך סיכון קיים שבה עבודה לכל 
 .וכדומה בגובה רתמה לעבודה ,לריתוך ומסיכה כפפות :נוסף מגן בציוד שימוש יתכן ,העבודה

 
 בטיחותי : וגידור סימון .10
 

 במידה .מ' 2 בגובה פח או עץ מלוחות קשיח בגידור תמיד יגודרו העבודה שטחי 
 עובר /כך שהעובד עשוי ויהיה סביר ממרחק יראה הגידור .סימון בסרטי לגדר יש ,ניתן ולא

 .הפעילות לתחום יכנס לא ,ביותר הרשלן ,אורח

 מ 3 לפחות יהיה העבודה אזור לבין חסימה סימון בין המינימאלי המרחק'. 

  יש לסמן ולתחם בסרט אדום כל אזור בו יש סכנה או כל אזור בו מבוצעת עבודה המשנה את
 פני השטח.

 העבודה בסיום הגידור את להסיר יש. 

 העבודה באזור מדרגות גרם לכל מעקה להתקין יש. 

 ת עץ מלוחו מתאים גידור הקבלן יתקין מפיגומים חומרים מנפילת פגיעה אפשרות למנוע כדי
 מלאים או

 .מהפיגום מטר 3 במרחק ערך שווי או איסכורית מפחי
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 וחפירות: קידוח עבודות.11
 

 מאגף התחזוקה או האוניברסיטה ממהנדס אישור לקבל יש, קידוח עבודות ביצוע לפני. 

 דגשים לתת ויש העבודה תחילת לפני סביבתיים והיבטים סיכונים הערכת לבצע יש 
 אזורי עודפים וגידור פינוי, )וכדומה מים ,חשמל קווי אותו שחוצים תאפשרו( החפירה תוואי על

 .עבודה

 מוסמך עבודה מנהל השגחת תחת תתבצע החפירה עבודת. 

 מתאים שילוט י"וע אדום סימון סרט י"ע מסומן להיות חייב החפירה אזור. 

 תעלות למגודרים מע מעברים להתקין יש .היטב מחוזק גידור י"ע החפירה אזור את לגדר יש 
 .וחפירות

 מתאים דיפון י"ע חפירות התמוטטות להבטיח יש. 
 

 הריסות: עבודות .12
 

 העבודה מנהל של ישירה השגחה תחת תתבצע הריסה עבודת כל. 

 מתאים שימנעו בגובה גידורים י"ע ההריסה שטחי גידור לאחר ,תעשה הריסה עבודת 
 המגודר. לשטח מעבר מההריסה חלק של נפילה

 ואחרי בזמן,לפני התמוטטות נגד להריסה העומדים חלקיהם או המבנים את יבטיח הקבלן 
 .ההריסה ביצוע

 העומדים במבנים החשמל כבלי כל כי ,הטכני האגף באמצעות יוודא הקבלן 
 .'ווכ גז ,ביוב מי צינורות כל ל"כנ ינותקו וכן ההריסה פעולות התחלת לפני ינותקו להריסה        

 והרוסים הריסה טעוני מקומות ליד ימיםמתא אזהרה שלטי יציג הקבלן. 

 ומוסדרים מאושרים פינוי לאתרי הפסולת את יפנה הקבלן. 
 

 
 
 

 הנדסי: מכני וציוד תעבורה .13
 

 ברי יציגו רישיונות )וכדומה מלגזות ,מנופים ,טרקטורים ,משאיות( הכבדים הרכב כלי כל 
 .דרישה י"עפ לאתר בכניסתם מוסמך בודק ואישור תוקף

 לאחור  בנסיעה, קולי התרעה אמצעי מחייבים הכבדים הרכב כלי בכל רלאחו נסיעה
 .ומכוון

 מספק אחר(. הגנה אמצעי קיים כן אם אלא( באתר נסיעה בזמן בטיחות חגורת לחגור יש 

 בלבד בטיחות סדי עם -האתר שטח בתוך רכבים חניית. 

 עת למני ,)הרוחב בחתך( בלבד ישר בשטח תבוצע )הייבר( משאית מארגז שפיכה
 .התהפכות

 ותמרורים לשלטים לציית יש. 

 אדם שאינו י"ע הפעלתם שתימנע כך הרמה וכלי הכבדים הכלים נעילת את יבטיח הקבלן 
 .לכך מוסמך

 
14. LOTO ותיוג: נעילה 

 להשמישם ונטרול האפשרות ניתוקם וכו' (דורשת חשמל ( חיים אספקה קווי על עבודה כל 
 .הקו של ותיוג נעילה י"ע העבודה סיום לפני

 שהוסמכו לכך האוניברסיטה עובדי י"ע יתבצעו האנרגיה ושחרור הקו ריקון ,הנעילה 
 .בלבד

 
 אבטחת פועלים: .15
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  כל כניסה של עובדי קבלן לשטחי האוניברסיטה טעונה בדיקה ואישור של קב"ט
 האוניברסיטה.

 .כל כניסה של עובדי הרש"פ דרושה אישור של מחלקת הביטחון של עיריית אריאל 

 ות מקצועיות בתחום האבטחה יינתנו ע"י עיריית אריאל חברת האבטחה הנחי
 והאוניברסיטה, כל אחד בתחומו.

  .אבטחת הפועלים תבוצע ע"י מאבטח מוסמך ומוכשר ע"י חברת אבטחה מוסדרת
המאבטח יהיה עובד של אחת מחברות האבטחה הבאות: מודיעין אזרחי, חברת אבידר, 

 נוף ים. 
 

 שמירת לילה:  .16

ה והקבלן יהיה מעוניין לשמור על ציודו יהיה רשאי להציב שומר מטעמו ע"פ התנאים במיד 
 הבאים:

 .)שומר לילה יוצב מחוץ לאתר, בבוטקה שמירה )שיסופק ע"י הקבלן 

 .שומר הלילה אינו רשאי להסתובב בשטחי האוניברסיטה 

 .השמירה תהיה היקפית 
 
 

 י תחילת עבודה:מסמכים להגשה לפני תחילת עבודה וקבלת אישור לפנ .17
 

  יהיה חייב להציג אישור כניסה של  בקש לעבוד באוניברסיטהאשר י קבלןכל

האוניברסיטה. ע"מ לקבל את אישור הכניסה יש להגיש לביטחון מסמך המכיל את 

 הפרטים הבאים:

  פרטיו האישיים של העובד 

 צילום ת.ז 

  לפי עיסוקו אישור בחתימת ידו של העובד על כך כי הנ"ל עבר הדרכת בטיחות

)כלומר : הריני לאשר כי עברתי הדרכת בטיחות בתאריך.... ובשפה המובנת לו. 

 במשך......שעות על החתום ........(

  אישור הדרכת בטיחות עובד הכולל את הפרטים הבאים : שם המדריך, זמן ביצוע

 ההדרכה, משך ההדרכה, והנושאים אשר הועברו.

 )אישור כניסה ביטחוני)תסריך 

 באתר. מאושרים)ע"י מחלקת הביטחון של העירייה( ת עובדיםרשימ 

 כל האישורים יוגשו באמצעות קבצי מדיה.

 

 יש לוודא מול הרכש כי קיים לקבלן ביטוח עבודות קבלניות )באחריות האוניברסיטה(. .18

 התחייבות להעמדת עוזר בטיחות למנהל העבודה. .19

 

 

 
 

. 
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 מנגנון קנסות .20

 עלולה להוביל לקנסות לפי הפירוט הבא:חריגה מהנחיות הבטיחות 
 

סעיף     
 ההנחיה

 גובה הקנס מהות החריגה שם הסעיף 

כניסה  1
 לקמפוס

כניסה לשטח האוניברסיטה ותחילת עבודה ללא אישור מאת 
מזמין העבודה/ מפקח העבודה ,ממונה הבטיחות וללא שבוצע 

 הדרכת בטיחות לקבלן ולעובדיו.

3000 ₪  

כולל בדיקה של רכבים ותיקים  -יות השומרים חריגה מהנח   
 אישיים

1000 ₪  

עבודת קבלנים לאחר שעות הפעילות ללא אישור מיוחד     
ממחלקת הביטחון והבטיחות או ללא שימת לב לנושאי תאורה 

 ,אבטחה.

1000 ₪  

  ₪ 1000 שימוש בציוד שלא ע"פ דין וחוק. שימוש בציוד 2

ם השייכים לאוניברסיטה ללא אישור שימוש בציוד או חומר גל    
 בכתב

1000 ₪  

שימוש בציוד כיבוי אש לעבודה שוטפת ושלא לצורכי כיבוי     
 אש.

1000 ₪  

שימוש בציוד החירום של האוניברסיטה , ע"י אנשים שאינם     
 מורשים ואינם בעלי הכשרה מתאימה.

1000 ₪  

הדורש בדיקה שימוש בציוד הרמה /לחץ ו /או תא ציוד אחר     
של בודק מוסמך עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיו או 

כל חוק אחר ללא תעודה על בדיקה בתוקף ,או ללא סימון 
 הציוד כנדרש עפ"י חוק

1000 ₪  

שימוש בציוד שהקבלן מכניס לשטחי האוניברסיטה ללא     
 אישורים מתאימים.

1000 ₪  

יברסיטה ללא אישור שימוש או נהיגה בכלי רכב של האונ    
 מפורש

1000 ₪  

התנהגות   3
כללית 

בשטחי 
 האוניברסיטה

. או תאי דיווח לגורם האחראי על התנהגות בלתי בטיחותי
המשך עבודה בטרם תוקן  המצב או ההתנהגות הבלתי 

 בטיחותיים.

500 ₪  

  ₪ 500 עישון בשטחים ציבוריים  

פחות באזור אנשים ל 2עבודה שלא בצוות מינימאלי של   
 העבודה )ללא אישור לעבוד לבד ממחלקת הבטיחות(.

500 ₪  

שהיא ללא אישור של המזמין וללא ידיעת -תחילת עבודה כל  
 מחזיק המקום

500 ₪  

ביצוע עבודות בסיכון מיוחד, כגון: עבודה בגובה, כניסה   
 למכלים ובורות, קירבה/חדירה

מיסים, ניקוזים, צנרת לקווים של גזים/ קורוזיבים/ רעילים, מ
 כיבוי אש ללא תאום ואישור של ממונה הבטיחות.

1000 ₪  

התחברות למערכת מים כלשהי של האוניברסיטה ללא אישור     
 מחלקת אחזקה

1000 ₪ 

 ₪ 1000 חריגה מהוראות אנשי הביטחון ואנשי הבטיחות    

    
ביצוע עבודה באוניברסיטה בימי שישי ושבת ללא תיאום 

 ₪ 1000 שמרא
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הודעה על  4
 תאונות

אי דיווח של הקבלן ועובדיו על כל תאונה או אירוע או כמעט 
 תאונה שאירעו בשטחי

האוניברסיטה ובמתקניה בהם מעורבים הקבלן או עובדיו 
 לממונה על העבודה מטעם

האוניברסיטה ולממונה הבטיחות של האוניברסיטה. או לכל 
  ₪ 1000 הנוגעים מכורח החוק

ירות כש 5
הקבלן 
 ועובדיו

ביצוע עבודה הדורשת הסמכה ,רישיון או היתר מרשות חוקית 
בישראל ע"י איש מקצוע שאינו מנוסה ושאינו הוסמך לכך וללא 

 ש"ח 1500 תעודה או היתר בתוקף לעבודה זו.

עבודות  7
 בחשמל

עבודה בחמשל שלא ע"פ כל חוק ודין ובניהם חוק החשמל 
  ₪ 1000 ותקנות העבודה

    
שימוש בציוד חשמלי או כבל מאריך שאינו עמוד בדרישות  

  ₪ 1000 חוק החשמל ותקנותיו:

    
עבודות בקווי חשמל שלא ע"י חשמלאי מוסמך בהתאם לחוק  

  ₪ 1000 החשמל ותקנותיו.

עבודה  8
 -בגובה

סולמות, 
פיגומים 

ובמות 
 הידראוליות

 ללא מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה ביצוע כל
 קו /עיגון לנקודת מלאה מקושרת בטיחות ברתמת ימושש

 משרד י"בגובה ע לעבודה כשירות אישור וללא הצגת חיים
 .ת"התמ

1500 ₪  

 אינהוש לעבודה שאינה מאושרת בטיחות שימוש בריתמת  
תקני. בבולם נפילה ולא מלווה בלבד מלאה ריתמה

1500 ₪  

 שימוש בסולם .תקנייםאו  שימוש בסולמות שאינם תקינים  
 ע"י עובדים בחשמל. לא מבודד

או כל שימוש בסולמות בניגוד לתקנות  הבטיחות 

1500 ₪  

ואו בניגוד  הבטיחות דרישותל בניגוד -שימוש בפיגומים    
בודק  /מהנדס של אישור. או ללא בעבודה הבטיחות לתקנות

.מוסמך במקרים שנדרש לכך

1500 ₪  

 שימנע, לידם או לפיגומים מתחת מתאים גידור עבודה ללא    
.זרים י"ע התקרבות לפיגום או עליה כל

1500 ₪  

  ₪ 1500בניגוד לתקנות הבטיחות  -ממונעת הרמה שימוש במת    

  ₪ 1500תקני. הרמה בסל,שלא משטח ג"ע במלגזה אנשיםהרמת     

 מגן ציוד 9
 אישי

עבודה  הגיע לעבודה ללא כל ציוד המגן האישי  הנדרש ובגדי
 מתאימים. 

1500 ₪  

  ₪ 1500 עבודה ללא ציוד מגן אישי בניגוד לתקנות הבטיחות.    

  ₪ 1500 שימוש בציוד מגן אישי שאינו עומד בתקנים ובדרישות החוק.    

סימון וגידור  10
 בטיחותי 

עבודה ללא סימון וגידור בטיחותי באזור העבודה או בניגוד 
 לתקנות הבטיחות .

1500 ₪  

 עבודות 11
 קידוח

 וחפירות

ביצוע עבודות קידוח ללא אישור ממהנדס האוניברסיטה או 
 ממחלקת אחזקה .

1000 ₪  

ביצוע עבודות חפירה שלא בהתאם לתקנות הבטיחות או   
 בניגוד לתקנות הבטיחות 

1000 ₪  

12 

 עבודות
 הריסות

  ₪ 1000 עבודת הריסה שלא תחת השגחה ישירה של מנהל העבודה.

עבודה ללא שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה   
 והרוסים.

1000 ₪  

 תעבורה 13
 מכני וציוד

 הנדסי

שימוש בכלי רכב כבדים )משאיות, טרקטורים, מנופים, 
מלגזות וכדומה( ללא רישיונות ברי תוקף או ללא אישור בודק 

 מוסמך ע"פ דין.

1000 ₪  
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בהתאם לתקנות הבטיחות או  שימוש בכלי רכב כבדים  שלא  
 בניגוד לתקנות הבטיחות.

1000 ₪  

14 LOTO נעילה 
 ותיוג

עבודה על קווי אספקה חיים ) חשמל וכו' ( שלא בהתאם 
 לתקנות הבטיחות או בניגוד לתקנות הבטיחות 

500 ₪  

אבטחת  15
 פועלים

כניסה של עובדי קבלן לשטחי האוניברסיטה ללא בדיקה 
 וניברסיטה.ואישור של קב"ט הא

1000 ₪  

כניסה של עובדי הרש"פ ללא אישור של מחלקת הביטחון של     
 עיריית אריאל. או בניגוד לתקנות העיריה ומחלקת הביטחון

1000 ₪  

    
עבודת פועלים ללא אבטחה של מאבטח מוסמך ומוכשר ע"י 

 חברת אבטחה מוסדרת ואו בניגוד לתקנות הבטיחות 
1000 ₪  

    
שלא בהתאם לתקנות שלא בהתאם להנחיות,לה שמירת לי

 הבטיחות או בניגוד לתקנות הבטיחות 
1000 ₪  
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 הקבלן והצהרת התחייבות .21
 

 הקבלנית החברה שם_____:____________________________ 

 תאריך עד_________ ____: ____מתאריך עבודה תאריכי: _______________ 

 וכל תקנותיה וכל בעבודה הבטיחות פקודת פי על לפעול בזאת מתחייב מטה החתום אני 

 .דין כל לפי מאחריותי לגרוע אלה בהוראות אין וכי בישראל חוק או דין

 .הקבלן מצהיר כי הוא מוסמך לבצע את העבודה אשר הוא מבצע 

 לידיעתי הובאו כי בזאת מצהיר מטעם אוניברסיטת אריאל  המועסק מטה החתום אני 

 האפשריים הסיכונים לי נהירים כן כמו, באוניברסיטה וגיםהנה הבטיחות ונהלי הוראות

 .ומתקניה בשטחיה

 והמשמעת העבודה סדרי, והגהות הבטיחות דרישות כל את לקיים בזאת מתחייב הנני 

והביטחון של  הבטיחות מחלקת אנשי הוראות לכל בהתאם ולנהוג באוניברסיטה הנהוגים

 .לפעם מפעם לי נתנוישי כפיהאוניברסיטה 

 הפסקת: כגון, שונים צעדים נגדי ינקטו הבטיחות בדרישות אעמוד ולא במידה כי לי ועיד 

 או תשלום לכל זכאי אהיה לא כזה במקרה. העבודה ממקום להרחקתי ועד זמנית עבודה

 .כך בגין פיצוי

 בכל הבטיחות ממונה י"ע שאדרש תדריך /הדרכה לכל להגיע מתחייב מטה החתום אני 

 .שאדרש זמן

 האוניברסיטה.אשר כי עברתי הדרכות בטיחות ע"י נציג הריני ל 

 

 
 ) פרטים מלאים ולא פרטי חברה או תאגיד(:הקבלן

 : _____________________שם

 : __________________ז.ת' מס

 : ___________________מקצוע

 : ___________________כתובת

 _____________________: _______חתימה   : ___________________תאריך

 *, בנוסף יש לחתום על כל העמודים במסמך

 
 :הבטיחות ממונהאישור ה

 : ___________________תאריך 
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 : ___________________חתימה    : _____________________שם 

 
 :אישור הקב"ט

 : ___________________תאריך

 : ___________________חתימה    : _____________________שם

 

 כתב מינוי .22

 ככל שעיקר עיסוקו של קבלן הינו כקבלן בנייה או גמרים יונפק כתב מינוי למבצע הבנייה.
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 נספח

 

 

 הנדון: כתב מינוי כמבצע בנייה על ידי הנהלת אוניברסיטת אריאל

 

 

ה הינך ממונה כמבצע בניי 1988 -על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, תשמ"ח

למנוע תאונות עבודה  דין והינך נדרש לפעול בכדיכל עליך לנהוג על פי  ,בפועל. כמבצע הבנייה

או פגיעה בעובדים. עליך לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי העובדים נמצאים בסביבת 

  עבודה בטוחה וראויה.

 

 

 בברכה,

 עו"ד יורם שי               

 מנכ"ל אוניברסיטת אריאל בשומרון.
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