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 ראש העין היובל  –הנחיות בטיחות 

 
 נספח זה הינו תוספת להנחיות הבטיחות המחייבות הקיימות בתיק הבטיחות הכללי!

 :  תיאור המערכת
במקומות , ולכן  תיקני בטיחות מעקה ללאבחלקם  בטון ותגג מספר "געתורכב המערכת  הסולארית 

מטר  2 -ויסומן פס אדום כ או נקודות עיגון\חיים ו -יותקנו קווי   בהם לא קיים מעקה בטיחות תיקני
 מקצה הגג.
   :גישה לגג 

 קיים.קבוע  סולםלגג תתבצע דרך העלייה  
 דגשים :

 יש לעבוד על פי הנחיות ואישורו של מהנדס קונסטרוקטור . .1

 .לגבי הסיכונים ברחבי האתר  תופס המקום \יש לקבל הדרכה ממונה הבטיחות  .2

 ללא אישור מנציג החברה . תחםאין לגעת במערכות השונות על הגג וברחבי המ .3

יש לתחום את האזור ה כאשר בעת ההנפ של תופס המקוםעבודות הנפה יתבצעו לפי ההנחיות  .4
ת \מנהלולידע את  , לוודא כי לא קיימים כבלי מתח גבוההילדים\אורח עוברי למניעת כניסה של

 .מתבצעת עבודה כי או מי מטעמם\ו האולפנה 

לפעול ,לבדוק את הסיכונים האפשריים באתר  עבודהפרויקט בתחילת כל  \על ראש הצוות  .5
 ולהדריך את העובדים עליהם . לתקנם

 אוג ולוודא כי כלל מבצעי העבודה יהיו בעלי הכשרה לעבודה בגובה בתוקף.יש לד .6

 .או כל מצב שמסכן את העובדים  רוחות חזקותכאשר ישנם אין לעבוד על הגג  .7

 יש לבדוק את תקינות הציוד לפני ביצוע העבודה . .8

ט זוהר , יש  להשתמש בוסוביגוד תקני למניעת החלקה  תיקניות יש לעלות לגג עם נעלי עבודה .9
 .לאורך כל העבודה 

  . טיפוס של ילדי ביה"ס ולוודא כי הסולם נעולאת הגישה לגג למניעת  מנועיש ל .10

 אש . וסיכונייש לתלות שילוט קבוע בכניסה לגג על הסכנה בעלייה לגג  .11

 . םיש לשלט את המבנה באזהרה לקיום פאנלים סולאריי .12

 במקום.לא תתבצע עבודה על הגג כאשר ישנה פעילות  .13

  מנהל האחזקה במתחםעם , יש להתייעץ מתחםכל שהיא בתשתיות ברחבי ה בעיהבמידה וישנה  .14

 יש לאבטח את כלי העבודה למניעת נפילה. .15

 יש ליישם את כל הנהלים המופיעים בתיק הפרויקט !  .16

 יש לוודא כי מיקום העמדת המנוף יהיה במקום בו לא נשקפת סכנה לעוברי אורח ותלמידים. .17

 ר קונסטרוקטור טרם תחילת העבודה .יש להציג אישו .18

 לאזור העבודה. אנשים שאינם מורשיםיש לוודא כי בזמן ההתקנה האזור יתוחם ותימנע כניסת  .19

 .בעל תעודה בתוקף ל יתבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמךביצוע עבודות חשמ .20

לביצוע  או כ. נפגע יש לדווח במידי לממונה הבטיחות ולעצור את העבודה עד\במקרה של נפגע ו .21
 תחקיר.

 .ובמקביל ציוד אשר לא קובע לגג יהיה קשור למניעת נפילה  אין להשליך דברים מגג המבנה .22
 בברכה והמשך עבודה בטוחה

 בוכמן אריק ,
 ממונה הבטיחות.\יועץ 

 054-6873050נייד : 


