נושא :בטיחות וגיהות

נוהל :דרישות להכנת תכנית
בטיחות פרויקטלית

מס'5 :

תאריך עדכון
2//2/2/22

דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית
 .2כללי
על מנת להציב תשתית בטיחות מתאימה בעבודות שונות הנעשות מטעם חל"י ,באמצעות
חברות ניהול ו/או מפקח חל"י (למעט מועצה אזורית תמר ומי"ה) באתרים שונים ,יש
להכין תכנית בטיחות לכל פרויקט ופרויקט ,אשר השוני בהם מחייב התייחסות
מיוחדת.
 .2מטרה
הגדרת התהליך ותחומי האחריות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית
 .3תחולה
הנוהל חל על כל הפרויקטים המנוהלים/מבוצעים מטעם חל"י
 .4סימוכין
פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) 0791
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) 0788
 .5שיטה
מנהל הפרויקט מטעם חברת הניהול הנבחרת לפרויקט מסויים ,יכין תכנית בטיחות
פרויקטלית המתבססת על המשפיעים הבאים לפחות:
 שם אתר העבודה מיקומו שם חברת הניהול העוסקת בפרויקט שם הקבלן המועסק דרכי התקשרות (טלפונים וכד') רשימת הסיכונים הבטיחותיים הצפויים בפרויקט (בשילוב ממונה הבטיחות) תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה (עפ"י הנאמר להלן):תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה












דרכי גישה לאתר והיציאה ממנו
דרכי התנועה באתר,דרכי פסולת
דרכי שינוע ושיטות שינוע חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי
עגורני צריח)
מיקום אחסון חומרים
מיקום מבני עזר (בתי מלאכה ,מחסנים ,משרדים וכד')
מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים(מקום מנוחה ואכילה ,מלתחה ,נוחיות ,מי שתיה,
עזרה ראשונה)
מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה
הזנת זרם חשמל למבנה לשם ביצוע העבודה וחלוקת הזרם בתוך המבנה
פרוט מיקום ציוד כיבוי-אש וברזי שריפה
סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים
נוהל בקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם

בתוקף מיום ______ :דף מס' ______ :מתוך_______ :
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נוהל :דרישות להכנת תכנית
בטיחות פרויקטלית

מס'5 :

תאריך עדכון
2//2/2/22

נוהל לביצוע עבודות מיוחדות(חפירות ,הרכבות ,הקמת פיומים וכד')
נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם הגורמים הרלבנטיים שבאזורם מתבצעת פעולת
הבניה.
נוהל בדיקת ציוד וכלים ,רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת
נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם
תוכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית-לפי מקצועות
שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם
עובדים או קשורים לאתר הבניה
שילוט מסביב לאתר ובו שם החברה המבצעת ,מנהל העבודה וממונה הבטיחות.

נוהלי חירום






רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה
נוהל פינוי נפגעים
נוהל הודעות על תאונות
רשימת מספרי טלפון למקרה חירום
נוהל פינוי האתר במקרה חירום (כולל מועדי תרגול)

 .6אחריות
 באחריות חברת הניהול של הפרויקט ,להכין מסמך התחייבות לגבי אחריותה לביצועתכנית בטיחות בפרויקטי ניהול ופיקוח חברות ניהול.
 באחריות ממונה הבטיחות חל"י ,להכין מסמך התחייבות לגבי אחריות חל"י לביצועתכנית בטיחות בפרויקטי ניהול ופיקוח חל"י.
 מפקח מטעם חל"י ,יבצע פיקוח לביצוע התכנית מנהלי פרויקטים בחברות ניהול -ממונה הבטיחות חל"י

בתוקף מיום ______ :דף מס' ______ :מתוך_______ :

