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הוראות בטיחות – בטיחות בהכנסת קבלני חוץ 

1. כללי
בשטח  מעשיהם  של  להשלכות  מודעים  להיות  אמורים  העירייה  ע"י  המועסקים  קבלנים,   1.1 

הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים מקום בו הם עובדים או חולפים.  
בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות, הפגיעות בעובדי קבלנים, בציבור או בעובדי העירייה,   1.2 

עלולות להסתיים בנכויות וכן בנזקים כלכליים ישירים ועקיפים לעירייה.  
זה לבין הוראות החוק או הוראה מצד רשות   1.3 בכל מקום בו תהיה סתירה בין האמור בנוהל 

מוסמכת יגברו הוראות החוק והוראת הרשות המוסמכת, ואין נוהל זה בא כדי לגרוע מהם.  

2. המטרה
למנוע תאונות ונזקי גוף או רכוש בעת העסקתם של קבלני חוץ מטעם המועצה  2.1

קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקתם של קבלני חוץ.  2.2

3. הגדרות
לפיקוח  הנתון  במקום  שירות  ליתן  או  עבודה  לבצע  המועצה  ע"י  שהוזמן  מי   = חוץ  קבלן   3.1 

ולשליטת מועצה.  
עובד מועצה = עובד מועצה לרבות עובד חברת השמה.  3.2

עבודות בניה = עבודות הכנה לבנין, עבודות להתקנת תשתיות, הקמת בנין, הריסתו, שינויו,   3.3 
תיקון מבנהו, לרבות קישוט וניקוי חיצוני של המבנה.  

עבודות בניה הנדסית = בנית מוביל מים, קו צינורות, גשר, מנהרה, מוביל ביוב, מכון ביוב, דרך,   3.4 
מגרש חניה, קיר מגן, קיר תומך, תעלה, בור, מתקן אגירה, כולל שינוי מבנם ותיקונם.  

4. אחריות ותחולה
האחריות לקיום נוהל זה מוטלת על מנהל היחידה שהזמין את עבודת הקבלן, אלא אם כן   4.1 

נאמר אחרת.  
נוהל זה חל על כל יחידות מועצה והקבלנים המועסקים מטעמן בכל שטח הרשות.  4.2

5. נספחים
נספח א' – עבודות הדורשות הסמכה

נספח ב' – בטיחות וגיהות - נספח להסכם עם קבלן חוץ
נספח ג' – דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן
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6. השיטה
הזמנת קבלן חוץ  6.1

בטרם יוזמן קבלן חוץ לביצוע העבודה או למתן שירות, חלה החובה על מנהל היחידה המזמינה    
את הקבלן למלא אחר כל התנאים הבאים:  

א. לקבלן יש ניסיון מקצועי ומוניטין מוכחים לצורך ביצוע העבודה הדרושה. במידה ומדובר    
במכרז )לרבות מכרזי מסגרת(, תנאי הסף ישולבו במכרז וייבדקו ע"י הלשכה המשפטית.   

ב. למיטב ידיעת המזמין, לא ידוע על הפרת הוראות הבטיחות מצד הקבלן בעבר.  
ג. לקבלן יש את כל הרישיונות, ההסמכות וההיתרים הדרושים לביצוע עבודה. ראה פירוט    
עיקרי ההסמכות הנדרשות בנספח א'. עותק ממסמכים אלה יישמר בתיק היחידה. בעת     

מכרז, מסמכים אלו ייבדקו ע"י הלשכה המשפטית.   
ד. אם העבודה כרוכה בשימוש בכלי הרמה, הקבלן ימציא למנהל היחידה את כל כל תסקירי    
הבדיקה המתחייבים עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה צורך הפעלתם כשהם בתוקף למשך     

העבודה. בעת מכרז, מסמכים אלו ייבדקו ע"י הלשכה המשפטית.   
נזק  גרימת  או  תאונות  של  למקרה  עבודתו  תקופת  לכל  תקף  ביטוחי  כיסוי  יציג  הקבלן  ה.    
לעובדיו ולכל צד ג' )עובדי מועצה או עוברי אורח( עפ"י דרישת מח' הביטוחים של המועצה.    
נמסר העתק מהפוליסה ע"י הקבלן – יש לשמור  עליו. בעת מכרז, מסמכי הביטוח הנדרשים    

ייבדקו ע"י הלשכה המשפטית.  

הסכם התקשרות עם הקבלן   6.2
בעבודות בניה או בניה הנדסית, בהן נזקקים למתן שירות ע"י מספר קבלנים, יש ליצור את   6.2.1 

ההתקשרות עם קבלן אחד ראשי, שיעבוד עם מספר קבלני משנה מטעמו עפ"י הצורך.   
לצורך ההתקשרות עם הקבלן, בין ע"י חוזה, מכרז, הזמנת עבודה או הסכם התקשרות רגיל,   6.2.2 
מנהל היחידה ימסור לקבלן או יצרף לחוזה עימו עותק מנספח בטיחות וגיהות להסכם עם     
קבלן חוץ שנוסחו מופיע בנספח ב' של נוהל זה. הנספח יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם     
או מהזמנת העבודה עימו. בעת מכרז, יפנה מנהל היחידה לממונה על הבטיחות לשם קבלת     

כל החומר הנדרש.   
לא יחל קבלן בעבודתו במועצה אלא לאחר שחתם על הנספח לעיל. בעת מכרז, הלשכה   6.2.3 

המשפטית תוודא שהקבלן עשה כן.   
לא יחל קבלן בעבודתו במועצה אלא לאחר שהמציא את כל ההסמכות הנדרשות לביצוע   6.2.4 
העבודה כמפורט בנספח א' לידי מנהל היחידה שהזמין את עבודתו. בעת מכרז, הלשכה     

המשפטית תוודא שהקבלן עשה כן.   

תדרוך הקבלן  6.3
טרם ביצוע העבודה, מנהל היחידה או מי מטעמו )להלן "המפקח"(, יערוך סיור עם הקבלן    
במסגרת הצגת העבודה בפועל וייתן לו הנחיות בטיחות בהתאם  לדרישות החוק והוראות    
דגש  שימת  תוך  העבודה,  ומנסיבות  מאופי  כמתבקש  המקובלות,  העירוניות  הבטיחות    

לנושאים המפורטים בנספח ג'.  
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פקוח על עבודת הקבלן  6.4
מנהל היחידה ימנה מטעמו, או ידאג לקבל עובד מיחידת ההנדסה, או ישכור אדם מתאים   6.4.1 
מפקח/מנהל פרויקט, לצורך פיקוח על עבודת הקבלן. היה ולא מינה אדם כזה, יפקח מנהל     

היחידה על עבודת הקבלן.   
מנהל היחידה יקבע את אופן, שיטת ומידת הפיקוח, בהתחשב ביכולות מצד אחד ובצרכים   6.4.2 
הצורך  במידת  איתו.  וההיכרות  הקבלן  בעבודת  הסיכון  במידת  ובמיוחד  האחר,  הצד  מן     

ייוועץ מנהל היחידה עם יחידות ההנדסה העירוניות והממונה על הבטיחות.   
מנהל היחידה או המפקח יפקחו על עבודת הקבלן וידונו איתו בנושאי  בטיחות באופן סדיר   6.4.3 

במשך כל תקופת העבודה.   
מנהל היחידה או המפקח ינקטו בכל האמצעים הדרושים, כדי לגדר או לתחום את עבודת   6.4.4 

הקבלן למקום שאליו לא תהיה גישה לעובדים בלתי מורשים,מבקר או עוברי אורח.   
לא יחל קבלן בעבודה בדרכים, אלא אם כן בידו היתר לביצוע עבודות בדרכים מאושר כדין   6.4.5 

מאת אגף התנועה של עיריית פתח-תקוה ומשטרת ישראל.   
לא תתבצע עבודת חשמל תחת מתח- חי. התחברות למקור חשמל או ניתוק זרם החשמל   6.4.6 
ומכשירי חשמל אחרים תיעשה בידיעה ובאישור של מנהל היחידה או עובד האחזקה של     
היחידה אשר מונה לכך, ובכפוף לכללי נעילה ותיוג כנדרש ב"הוראות הבטיחות – חשמל".   

אין להשאיל לקבלן ציוד, חומרים וכלים, כדי למנוע כל זיקה בין הקבלן מועצה.  6.4.7
בכל מקרה של הפרת כללי הבטיחות או נוהל זה, המפקח יתריע בע"פ ובכתב לנציג הקבלן   6.4.8 

בשטח, לקבלן המבצע ולמנהל היחידה שהזמין את הקבלן.   
אין להתערב בפעילותו של הקבלן, אולם במקרים בהם נשקפת סכנה מיידית לחיי אדם או   6.4.9 
לרכוש, על המפקח /מנהל היחידה להורות על הפסקה מיידית של העבודה. אם יש לו ספק     

באשר לנסיבות, יפסיק את העבודה וייוועץ עם הממונה על הבטיחות.   
במידה והקבלן ממשיך שלא להקפיד על כללי הבטיחות והוראות נוהל זה, מנהל היחידה   6.4.10 
ייוועץ עם הלשכה המשפטית באשר לסיום ההתקשרות עימו וידווח לממונה עליו. התמורה     
המגיעה לקבלן תקוזז בגין הפרת הסכם ההתקשרות מצידו בהתאם לחוות דעת שתינתן     

ע"י הלשכה המשפטית.   
בנוגע לקבלן שהפר את כללי הבטיחות ו/או לא נשמע לבא כוחה של המועצה, יש לנהוג   6.4.11 

כדלהלן:   
א. במקרה של קבלן שהגיש הצעה למכרז - הפסילה תהיה בכפוף להוראות החוק והפסיקה.     

הפרטים יועברו ע"י מנהל היחידה לועדת המכרזים.   
ב. במקרה של העסקת קבלן ללא מכרז אין ליצור התקשרות חוזרת עימו.   

ג. במקרה של קבלן המפר את כללי הבטיחות במהלך תוקפו של חוזה, יש לפנות ללשכה     
המשפטית כדי לקבל חוות דעת באשר לביטול החוזה   
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7. חתימות

כתב:
                         אוחיון אשר                                       ז' באב תשע"ג – 14.07.2013

  הממונה על הבטיחות                                               תאריך

אישור:
               יפה שטרית                                          ז' באב תשע"ג- 14.07.2013 

מנכ"ל המועצה                                                             תאריך

עבודה הדורשת הסמכה

הסמכה הנדרשתסוג העבודה

רשיון חשמלאי מתאים לסוג העבודהחשמל

רשיון לעסוק בעבודות גז ולצרי התקנה- תעודת מתקין גזגז ) גפ"מ(

א. מנהל עבודה בבניהבניה ובניה הנדסית
ב. מהנדס ביצוע )עפ"י דרישת הרשות או החוק(.

קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה עבודות הנדסה בנאיות
בנאיות ותקנותיו.

גגות שבירים, תלולים או 
חלקלקים 

א. עובד מקצועי לעבודה על גג שביר.
ב. עבודה עם גגות אסבסט באמצעות קבלן המורשה

ע"י המשרד להגנת הסביבה

הסמכה להפעלת עגורן לפי סוג ועומסהפעלת עגורנים

תעודת מעליתן למתן שירות למעליותמעליות

רישיון מדביר מוסמך.הדברה

הסמכה להתקנת מז"חמכשיר למניעת מים חוזרים

תחזוקאי מטפים מוסמךתחזוקת מטפי כיבוי אש

אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה, מטפס תרנים, עבודה בגובה
גולש בניין, מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבניין, לפי העניין.


