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 לביצוע עבודות חקר קרקעבטיחות  -ג' ספחנ

 

 בסיכונים ומלווה הדברים מטבע חקר קרקע במתחמים עם קרקעות מזוהמות, בעבודות עיסוק

 .ואש חשמליים ,ייםזפי ,מכניים ,כימיים סיכונים : שונים

 :בטיחות הבאותהנחיות ה להלן בהתאם לאמור לעיל ובלהתייחס לסיכונים שנמנו,

ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות,  תוך ציות לכל דין, כל פעילות אשר תבוצע תהיה (1

 יפעלומי מטעמו  הספקצווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת. 

ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג 

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות  1970 -חדש[, התש"ל 

וכלפי כל  המזמיןייטול על עצמו את כל האחריות כלפי  הספק. המזמיןהבטיחות של 

הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה 

 ו/או מי מטעמו. כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו

ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות:  יספק על חשבונו הספק (2

בגדי עבודה תקינים, שלמים ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי 

אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, 

אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו  הספק ים/אב"כ.כפפות ומסכת גז

משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה 

 המקובלים בחברה.

יהיו מאיכות מעולה  והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה , הכליםכל החומרים (3

, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות המזמיןויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין ו

תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת 

 ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוהעבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 

 ו/או תעודות בדיקה המזמיןלרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות 

בקשר לכל ציוד שהוא,  המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב 

יישא באחריות  הספקוהינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 

 .הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה

רות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכ והספק היה (4

 מתחייב כדלקמן: הספק ,והסעדים העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם

התראה על חריגה כל בעת ביקורו באתר, , המזמיןשל מפקח הבטיחות יקבל מו במידהא. 

בהתאם לאמור במכתב  ,פעל לתיקון החריגה לאלתריהוא  -שהיא מהוראת הבטיחות 

 .המזמיןהבטיחות של  מפקחמקבל יההתראה ש
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כמעט תאונת עבודה,  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, במקרים חריגים, כגון ב. 

להפסיק את  ,המזמיןנציג בסמכותו של  ,נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'גרימת 

  או מי מטעמו. הספקעבודתו של 

": 1999 -ובדים(, התשנ"טלפי תקנות "ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת ע (5

"לא יועסק עובד במקום עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות אלה וסופקו 

 לו אמצעי המיגון הנדרשים".

, יש לבצע הדרכת בטיחות )המכילה הסבר על סביבת העבודה, הסיכונים הקיימים כךלפי

ובדים. נוסף על כך בה ודרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו( בתחילת העבודה לכלל הע

 במידה וחל שינוי בתהליך העבודה חובה להדריך את העובדים בדבר השינוי והשלכותיו.  

בגדי עבודה עם שרוול ארוך, נעלי עבודה ב חובה להצטיידכל אדם הנמצא בשטח העבודה  (6

, קסדת בטיחות ומשקפי מגן. בהתאם לאופי העבודה יצטייד העובד בכפפות 3Sמסוג 

או מסיכת אבק )בהתאם  3P2ABEKמגן נשימתי, מסיכה עם פילטר מסוג עבודה וציוד 

 להנחיות מחלקת הבטיחות( ואטמי אוזניים.

 חל איסור מוחלט לעשן באזור העבודה למעט באזורי עישון מוגדרים ומשולטים בבירור!  (7

 בעת עבודת כלי צמ"ה יש לשמור על מרחק התואם לרדיוס הסיבוב של כלי הצמ"ה. (8

 חקר הקרקע.הבור הנפער בעת עבודות יש לגדר את  (9

 . ודה תורשה אך ורק לעובדים המוגדרים בהסכם ההתקשרותהכניסה לאתר העב (10

ע"י נציג  יתבצע באופן יומי הבטיחות באתרי העבודהאכיפת נוהלי הבטיחות וסקירת המצב 

 .המזמין

 
 העבודה על הפיקוח ארגון לפי "תקנות הבטיחות" לניהול להכין "תכנית הספק באחריות

 ביצוע בתוכנית, 4 מספר פרק יהיה עיקרה " אשר– 2013ג"התשע לניהול בטיחות( תכנית)

מכין " – התכנית תוכן על ידי יועץ/ממונה בטיחות .העבודה לאתר רלוונטי סיכונים סקר
 של התקנות הנ''ל. 4", כמו שזה מופיע בתקנה התכנית לניהול הבטיחות

 .המזמין של בטיחותה מנהלאישור ל התכנית את להגיש יש


