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 שעות(  12________________ )עד  : משך זמן עבודה משוער : __________________  מיקום מדויק לביצוע העבודה      
 

 חלק ב
Pre Task 

Planning 
  תכנון מקדים

 מטלהל
 
 
 

ימולא ע"י  
יחד עם   המפקח

 הקבלן המבצע 

 

    על גגות שבירים ותלוליםעבודה       עבודה בחלל מוקף        בסביבה נפיצהעבודה  :  . סוג העבודה המתבצעת4

 עבודה חמה      חפירה בסמוך למערכות תת קרקעיות )חשמל, גז, דלק(    עבודת       במתקן חי או בקרבת מתקן חיעבודה      

       עבודה אחרת שהוגדרה במסמכי העבודה כמסוכנת ________________________ )פרט סוג העבודה(    
 

 נדרשים  / בקרה . אמצעי בטיחות6 . סיכונים בביצוע העבודה 5
 אבק מזיק  
 אדים מסוכנים 
 עבודה עם חומרים מסוכנים / רעילים 
 התמוטטות חפירה  
 חנק או חוסר חמצן  
 דליקות  
 סכנת כוויה  
 חשמל חי  
 ומר מדבק אחר מזהמי דם פתוגניים או ח  
 מלגזות  
 החלקה / מעידה / התקלות   
 נפילה מגובה  
 לת חפציםנפי 
 מזג אוויר  
 ציוד וכלי הרמה )במות, עגלות(  
 עובד בודד  
 עבודה בקרבת עובדים אחרים במפעל 
 פיגומים )הקמה והריסה(  

  RFקרינה מייננת / בלתי מייננת /   
 דציבל(  85רעש מזיק )מעל  
 נפיצות  
 אש /   
   ציוד עבודה וכלים מיוחדים:  
   אחר  

 חלוק זוהר   
 כובע מגן  
 משקפי מגן  
 נעלי בטיחות  
 םאזניות / אטמי אוזניי 
 נעילה ותיוג  
 MSDS  לכל חומ"ס 
 הנחיות לפעולה בחירום  
 כפפות ייעודיות  
 גן פנים מ 
 מסיכת אבק  
 מנ"פ / מנ"ס  
 מנשם עם פילטר  
 קנית + בולם נפילהרתמת בטיחות ת 
 אישור רשמי על הדרכת העובדים לביצוע עבודה לגובה  
 נקודות עגינה / קו חיים  
 סימון/גידור ושילוט איזור העבודה 
 _________________ פירוט נדרש – מטפי כיבוי  
 צופה אש  
 איזור בטוח בעבודות חמות  
 שעה לאחר סיום עבודה חמה  1/2פיקוח על איזור העבודה  
    רמת חמצן שנמדדה –ניטור אוויר  
 ציוד חילוץ  
 אישור בודק מוסמך ע"פ התקנות  
   אחר  
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 קבלןההצהרת  

 
ימולא ע"י  

 הקבלן

 
. אני מתחייב לעבוד  עפ"י כל כללי הבטיחות   באתרבעת כל שהותי  האתר  . הצהרת הקבלן: אני מבין כי עלי להיות מלווה בנציג8

 ואדווח על כל ליקוי או מפגע למלווה שלי. אני בעל הסמכה מתאימה לבצע את העבודה המתוארת לעיל. 
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