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1. כללי
לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת    לאור פניות רבות בבקשות למדידת שוחות עירוניות נדרש  

   .ביצוע פעולות בשוחות העירוניות 
הפעולות אותן  אופן  , יש להסדיר בנוהל את  ע"י מודדים באופן פרטנינעשה  ביצוע הבדיקה  מאחר ו

   .המודד לבצע כדי שיאושר לו לפתוח שוחות עירוניותיש על 

2. מטר ה

לפתיחת  עקרוני  אישור  לקבל  כדי  והעירייה  התאגיד  מול  לבצע  המפגש  פעולות  שעל  קביעת  סדר 
לפתיחת   המדידה.  האחר יות  בתהליך  התאגיד  השתתפות  מדידות,  בלא  עירוניות  לטובת  שוחות 

השוחות והפעולות הנלוות לה הינה על המבקש בלבד. 

3. הגדר ות

 שוחה עירונית.  3.1

שבאחריות התאגיד.  שוחת מים או ביוב השייכת למערכות העירוניות

4. שיטה

 .לצורך מדידה שוחות עירוניותפתיחת לתאגיד בבקשה לראשית המודד או מי מטעמו פונה   4.1
וקריטריונים  , בו נקבעו מדדים  המצ"באישור לפתיחת שוחות עירוניות    לחתום על טופס על המודד   4.2

 לאפשר לו עבודה עצמאית.כדי  ,בנושא הבטיחות עיקרובבפרט  ,המבקש לעמוד בהם נדרש
למרכז לתאום   )באמצעות טופס מתאים המצ"ב(  המבקשלאחר קבלת אישור מי אביבים, יפנה  4.3

 . לפתיחת השוחות אישורםקבלת ומשטרת ישראל לצורך הנדסי בעירייה 
התאגיד,  העיריה 4.4 של  חתומים  אישורים  קבלת  ללא  בביצוע  המודד  להתחיל  על  איסור   חל 

ומשטרת ישראל. 
 בעת הביצוע יהיה המבקש אחראי לשמירה ותקינות השוחה על כל מרכיבה . 4.5

 ככל  וקיים קושי ו/או תקלה בפתיחת  מכסה השוחה ו/או מפלס ביוב גבוה בשוחה,  על המוד ד4.6

סיוע מקבלן  ולקבל    106להודיע מיידית למרכז שליטה ובקרה  של מי אביבים,  באמצעות  מוקד  
התאגיד.

5. נספחים

 . טופס אישור תאגיד  5.1

טופס אישור המרכז לתאום הנדסי עיריית תל אביב.  5.2

19.5.22 
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נספח 5.1 

 

  אישור לפתיחת שוחות ביוב עירוני ות                                         

בע"מ להלן: "התאגיד") מבקש לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות    2010הואיל ותאגיד מי אביבים  

 ביצוע פעולות בשוחות הביוב העירוניות (להלן: "הפעולות ". בעת 

 

בזאת   1 ומתחייב  מצהיר   ,................................................................... מטה,  החתום  .אני 

 כדלקמן:

 .ידועים ומוכרים לי כל החוקים, התקנות והוראות הדין המתייחסים לבטיחות בעבודה בכלל   1.1

 ולבטיחות בביצוע הפעולות אותן אבצע בפרט, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, 

 והתקנות שהותקנו על פיה,   1970 -הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 

 .  1954 -הפיקוח על העבודה, התשי"ד  והוראות חוק ארגון

 .הנני בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע הפעולות בבטיחות  2.1

 לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותי, ציוד, כלים וכל הנדרש לביצוע הפעולות.  

 את הסיכונים הקיימים  .הנני מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בפעולות אלו וכי בדקתי  3.1

 באתרי העבודה, וכי יש לי ולמי מטעמי, הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות  

 אלו, וכי ברשותי כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע הפעולות, תוך אבטחה מלאה של 

 אמור  בטיחות ובריאות עובדי ומי מטעמי, עוברי אורח ונוהגים ברכב. מבלי לגרוע מכלליות ה

 לעיל, הנני מצהיר כי יש לי, לעובדי ולמי מטעמי הידע והניסיון להתמודד עם סיכונים ונושאי  

 בטיחות הכרוכים בפעולות.  

 .העובדים המועסקים מטעמי ו/או מי מטעמי בפעולות, בקיאים בנוהלי הבטיחות הנדרשים  4.1

 לשם ביצוע הפעולות.  

 על פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על  .אני, עובדי ו/או מי מטעמי, ינהגו  5.1

 פעולות אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע הפעולות.  

 .להקפיד כי כל מי שפועל מטעמי יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות   6.1

 בעבודה בהתאם להוראות דיני הבטיחות, החוקים, התקנות והכללים הנוגעים לאותה 

 הנני מתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור על   עבודה. כן

 איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע ה פעולות.  

 .להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים ומנוסים בלבד אשר הוכשרו לסוגי העבודות   7.1

 ידי או מי   -ו/או הפעולות הספציפיים ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים לעבודות אלו, על

 מטעמי, תוך פיקוח מדוקדק שלי.  

 .לספק לעובדים מטעמי את כל העזרים והאמצעים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות  8.1

 הנדרשים בעבודתם, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע הפעולות,  

 לרבות הקמת והצבת גדרות ומעקי ביטחון, סימון אתרי העבודה ביום בסרטים זוהרים  

 ובלילה על ידי הצבת תאורה, הנחת שלטי זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור 

 בורות ושוחות ללא כיסוי, גידור ושילוט.  העבודה ולהימנע מהשארת פתחים, 

 העבודה והציוד יהיו שלמים, תקינים ותקניים, כשכל אמצעי המיגון וההגנה שלהם יהיו  -.כלי 9.1

 שלמים ומורכבים עליהם, כנדרש ע"י היצרן והחוק. כל הכלים הנדרשים בדיקה ע"י היצרן  

 תוקף.  -בתעודה/ מסמך מתאים ובר או ע"י בודק מוסמך עפ"י החוק, אכן עברו בדיקה וצוידו  
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 .כל העובדים יהיו בעלי הסמכות ורישיונות הנדרשים והמתאימים להפעלת ציוד וכלים,   10.1

 תוקף. -ולפעולות אלו עפ"י החוק והתקנות, ויהיו ברי

 .ידוע לי כי במקרה של פגיעה בתשתיות ו/או ציוד, עלי לדווח על כך מיידית לתאגיד ולקבל   2

 הוראות להמשך ביצוע הפעולות. התאגיד יהא רשאי - אך לא חייב - לבצע את התיקון הדרו ש 

 ולחייב אותי בעלויות התיקון ובכל הוצאה שתגרם עקב כך.

 .הנני אחראי לכל נזק שיגרם לאדם ו/או רכוש ו/או צד ג' כלשהו, שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע  3

 העבודות, ואני מתחייב לשלם התשלומים שינבעו מכך ושידרש התאגיד לשלמם ו/או לשפות את  

 התאגיד עבור כל סכום שיפסק לחובתו כתוצאה מכך ובלבד שניתנה לי האפשרות להתגונן בפני  

 תביעה וכתב התביעה הועבר אלי מיידית. התאגיד יודיע על קיומה של כל דרישה שתשלח  

 אליו בכל עת ע"י כל גורם שהוא בשל נזק כאמור, כן הנני מתחייב לבצע את כל הביטוחים 

 הנדרשים להבטחת כיסוי ביטוחי לכל נזק כאמור לעיל. 

 ל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או  .הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כ  4

 מועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומוחלט,  

 למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה 

 הבטיחות המחויבים מהדרכת הבטיחות   וכן הנני אחראי לכך שיקוימו ע"י כל אחד מאלה כל כללי

 שהועברה לי ו/או מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי זה דלעיל. 

 ולראיה באתי על החתום: 

  ......................................... 

 ת.ז./ח.פ.  ..............................................................................

 שם:  

  ........................................................................................ הפעולה: 

  ........................................ 

  .............................................................................. 

 תאריך: 

  ................................ .............................. 

 חתימה + חותמת: 

בהתאם להצהרה הנ"ל, הננו מאשרים לחתום מעלה לבצע הפעולות בשוחות הביוב העירוני



בע״ס 2010 □ אוביבי ס׳
נ<

אביבים כזי
הפסקה ללאו שירות

נספח 5.2

הנדון: נקטה להסדרי תטעה זמניים לצורד פתיחת שוחות מיס 31* 31
הנדסיות מדידות עצור

העבודה: מהות

העבודה: מיקום

העבודה: ביצוע תאריך

העבודה: ביצוע שעות

 תנועה: הסדרי
תרשים( י )עפ"

 באחריות מזמין העבודה לידע ולקבל את האישורים הרלוונטיים  מבעלי•
התשתית

 תחילת לפני ישראל ומשטרת הנדסי לתיאום העירוני המרכז אישור לקבל יש •
עבודה

 רשות משטרה/ איש לכל להציגו ויש בשטח להיות חייב שהתקבל האישור •
זאת שידרוש מקומית

 יש להשתמש בתרשימים הבאים לביצוע העבודה )מתוך "המדריך להסדרי •
תנועה זמניים באתרי עבודה" של עיריית תל אביב־יפו(:

1-8 תחזוקה תרשימי ס
1־3 מדרכות תרשימים ס

 בטיחות ואביזרי מוסמכת אבטחה חברת ע״י תתבצע התנועה הסדרי הצבת •
תקניים

הפסקת ללא עיר

in'□, □6457 1 פילון 5 תלm 9ק>ד 3-7340122□ סיפון □103-734701 ן
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